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Ημερομηνία:    20 Μαΐου 2021 
 
Εισαγωγή: Η εποχή της πληροφορίας έφερε τεράστιες εξελίξεις στις 

τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης της τηλεϊατρικής, με αποτέλεσμα οι 

επαγγελματίες υγείας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο μέρος όπου βρίσκεται ο 

ασθενής. Ιδιαίτερα σε κρίσιμες καταστάσεις, όπως μία παγκόσμια πανδημία, οι 

πλατφόρμες τηλεϊατρικής είναι ιδανικές για τη διαχείριση πολλών προκλήσεων που 

ανακύπτουν. Η ταχεία εξάπλωση του Covid-19 και το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις 

υγειονομικής περίθαλψης  είναι εν δυνάμει πηγές μετάδοσης του ιού έχει οδηγήσει 

στην αναζήτηση νέων μοντέλων φροντίδας, ώστε να αποφεύγεται η κατά πρόσωπον 

επαφή του ιατρού με τον ασθενή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τηλεϊατρική 

μέσω βίντεο, η οποία ήδη εφαρμόζεται σε πολλές χώρες ως μέρος των εθνικών 

στρατηγικών υγείας. Γενικά ο όρος της τηλεϊατρικής αναφέρεται στη χρήση των ΤΠΕ 

για τη βελτίωση της υγείας των ασθενών, μέσω της συνεχούς πρόσβασης σε φροντίδα 

και της αδιάλειπτης ιατρικής ενημέρωσης. Η διαδικτυακή διαβούλευση (VC) είναι 

ένας αναδυόμενος τρόπος διαβούλευσης στη γενική πρακτική. Υπάρχει μια ταχέως 

αναπτυσσόμενη βιβλιογραφία σχετικά με τη σκοπιμότητα, την ασφάλεια, την 

αποδοχή και την αποτελεσματικότητα των βιντεοσκοπήσεων σε πολλές κλινικές 

περιοχές. 

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της καταλληλότητας του 

Video Consultation (VC) στην αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 και των 

προκλήσεων που δημιουργούνται από την ολοένα αυξανόμενη χρήση αυτού του 

μοντέλου παροχής ιατρικής φροντίδας. 
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Μεθοδολογία: Η συστηματική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες της Prisma. Τα ερευνητικά ερωτήματα που κατεύθυναν την 

ανασκόπηση ήταν τα εξής: α) Είναι οι σημερινοί πάροχοι υπηρεσιών υγείας επαρκώς 

ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι με την παροχή φροντίδας μέσω Video Consultation 

(VC); β) Ποιες είναι οι προκλήσεις που δημιουργούνται από την εφαρμογή του; Για 

το πρώτο ερώτημα συμπεριλήφθηκαν πρωτογενείς μελέτες (Clinical Trial, Controlled 

Clinical Trial, Observational Study και Randomized Controlled Trial) από τις βάσεις 

αναζήτησης MedLine και συγκεκριμένα τη Pubmed, Google Scholar και Cochrane 

Library, με λέξεις κλειδιά (telemedicine, Covid, pandemic, health, medicine, 

healthcare, video, remote, e-health,consultation) σε όλους τους πιθανούς 

συνδυασμούς, για το διάστημα από το 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2021.Για το 

δεύτερο ερώτημα συμπεριλήφθηκαν πρωτογενείς και δευτερογενείς μελέτες (Books 

and Documents, Clinical Trial, Controlled Clinical Trial, Meta-Analysis, 

Observational Study, Randomized Controlled Trial, Review και Systematic Review) 

από MedLine (Pubmed) και Google Scholar, με λέξεις κλειδιά (telemedicine, Covid, 

pandemic, health, medicine, healthcare, video, remote, health, consultations, 

challenges, barriers, facilitators) γιατοδιάστημααπότο2019 έως τον Φεβρουάριο του 

2021. 

Αποτελέσματα: Η αναζήτηση κατέληξε σε 57 μελέτες την περίοδο από το 2019 έως 

τον Φεβρουάριο 2021, οι οποίες πληρούσαν τα προκαθορισμένα κριτήρια. 

Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, μέσα από την αναζήτηση της 

βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε πως τα αποδεικτικά στοιχεία για τη χρήση 

τηλεδιάσκεψης μέσω διαδικτύου για διαβούλευση μεταξύ επαγγελματία υγείας και 

ασθενούς αυξάνονται (v=10), αλλά εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη σαφών 

στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διάγνωσης (v=17), τον τρόπο 

διεξαγωγής της τηλεδιάσκεψης (v=29), το κόστος (v=15) και την ασφάλεια(v=28). 

Εστιάζοντας στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, φάνηκε ότι, ενώ η τηλεδιάσκεψη στο 

διαδίκτυο μοιάζει να είναι εφικτή και αποδεκτή από τους ασθενείς, υπάρχουν 

αναπάντητα ερωτήματα και δεοντολογικοί προβληματισμοί όσον αφορά τις 

πραγματικές προκλήσεις που δημιουργούνται από την εφαρμογή τους. Μία από αυτές 

τις πραγματικές προκλήσεις που δημιουργούνται είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις 

(ν=13) μεταξύ ιατρού-ασθενούς, καθώς μέσω Video Consultation η απόκτηση 

οικειότητας και εμπιστοσύνης αποτελεί δυσκολότερο εγχείρημα για τον θεράποντα 

ιατρό. 
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Συμπεράσματα: Τα ευρήματα αυτής της αποτίμησης έδειξαν ότι οι ασθενείς της 

πρωτοβάθμιας κυρίως περίθαλψης και οι κλινικοί γιατροί αναφέρουν τόσο θετικές, 

όσο και αρνητικές εμπειρίες, όταν χρησιμοποιούν το Video Consultation (VC), και 

αυτές οι εμπειρίες εξαρτώνται, σε σημαντικό βαθμό, από το περιβάλλον στο οποίο 

πραγματοποιούνται, καθώς και από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε θέματα 

ασφάλειας, τεχνικής υποστήριξης και αποτελεσματικότητας. Επομένως, ενώ το VC 

δυνητικά μπορεί να αποτελέσει ένα  χρήσιμο και αποδοτικό εργαλείο για τους 

ασθενείς, κάτω από αυτές τις προκλήσεις, δεν θεωρείται ανώτερο από τους 

συμβατικούς τρόπους επικοινωνίας. Εφόσον αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που 

προκύπτουν από αυτή την ανασκόπηση, η υιοθέτηση της τηλεϊατρικής και 

συγκεκριμένα του Video Consultation (VC) στην υγειονομική περίθαλψη θα 

προσφέρει μια νέα διάσταση στη φροντίδα, παρέχοντας υψηλή ικανοποίηση και 

καλύτερη ποιότητα ζωής τόσο στους επαγγελματίες υγείας, όσο και στους ασθενείς 

και στους φροντιστές τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: τηλεϊατρική, Video Consultation(VC), τηλεπαρακολούθηση, 

επαγγελματίες υγείας, αποτελεσματικότητα, προκλήσεις, πρωτοβάθμια φροντίδα 

υγείας. 
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Abstract 
 

 
Title:Assessing the role of telemedicine and the challenges of offering health services 

through Video Consultations during the Covid-19 pandemic. Systematic Review.  

By: Irini Petrougaki  

Supervisors: 1. Professor Ioanna Tsiligianni. Department of Social Medicine, 

School of Medicine, University of Crete 

 2. Dr Dimitra Sifaki-Pistolla. Department of Social Medicine, 

School of Medicine, University of Crete 

3.Dr Izolde Bouloukaki. Department of Social Medicine, School of 

Medicine, University of Crete 

Date: May 20, 2021  

 

Introduction: The information age brought tremendous advancements in 

telecommunications including telemedicine, the ability for healthcare professionals 

(HCPs) to directly interact with patients in his locations. Especially in critical 

situations such as a global pandemic, telemedicine platforms are ideal for managing 

the many challenges that arise. The rapid spread of Covid-19 and the fact that 

healthcare facilities could be sources of contagion has focused attention on new 

models of care that avoid face-to-face contact between clinician and patient. There has 

been particular interest in Video Consultations, which are already being rolled out in 

many countries as part of national digital health strategies. Generally the term 

telemedicine refers to the use of ICT to improve patient health through continuous 

access to care and medical information. The online consultation (VC) is an emerging 

method of consultation in general practice. There is a rapidly growing literature on the 

feasibility, safety, acceptability and effectiveness of video recordings in many clinical 

areas. 

Aim: The present study aims to assess investigate the suitability of Video 

Consultation as a tool to address barriers in offering health services during the 

pandemic of Covid-19 and monitor the challenges created by the sudden and rapid 

increase of its in use within this modern health care model. 

Method: Systematic review was conducted based on Prisma guidelines. The research 

questions that guided the review were: a)Are today's healthcare providers well 

informed and familiar for the care via Video Consultation (VC)? b)What are the 
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challenges posed by its implementation? For the first question included primary 

studies (Clinical Trial, Controlled Clinical Trial, Observational Study and 

Randomized Controlled Trial) from MedLine (Pubmed), Google Scholar and 

Cochrane Library database, with keywords: (telemedicine, Covid, pandemic, health,  

medicine, healthcare,  video, remote, e-health, consultation), from 2019 to February 

2021, in all possible combinations. For the second question included primary and 

secondary studies (Books and Documents, Clinical Trial, Controlled Clinical Trial, 

Meta-Analysis, Observational Study, Randomized Controlled Trial, Review και 

Systematic Review) from MedLine (Pubmed) and Google Scholar, with keywords: 

(telemedicine, Covid, pandemic, health, medicine, healthcare, video, remote, health, 

consultations, challenges, barriers, facilitators),from 2019 to February 2021. 

Results: The search resulted in 57 studies in the period 2019-February 2021, which 

fulfilled the predefined criteria. Through literature search found that the evidence for 

the use of videoconferencing over the Internet for consultation between health 

professional and patient increases(n=10), but there is still a lack of clear data on the 

effectiveness of the diagnosis(n=17), the conduct of the conference call(n=29), 

cost(n=15)  and safety(n=28). While Internet conferencing seems to be feasible and 

acceptable to patients, there are unanswered questions about the ethics of these 

consultations and the real challenges of their implementation. One of these real 

challenges is the interpersonal relationships (n=13) between doctor-patient, as through 

Video Consultation, gaining intimacy and trust is a more difficult task on the part of 

the doctor. 

Conclusion: The findings of this scoping review show that primary care patients and 

clinicians report both positive and negative experiences when using VCs, and these 

experiences are, to a certain extent, by the environment in which they are carried out 

as and of the challenges faced in security, technical support and effectiveness. 

Therefore, while VC can potentially be a useful and effective tool for patients, under 

these challenges it is not considered superior to conventional means of 

communication.By addressing the obstacles arising from this review, the withdrawal 

of telemedicine and specifically the Video Consultation (VC) in health care will offer 

a new dimension of care, providing high satisfaction and quality of life in both health 

professionals and patients and their careers. 

 

Key words: telemedicine, Video Consultation (VC), telemonitoring, health 
professionals, effectiveness, challenges, primary health care 
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1. Εισαγωγή 
 

Διεθνώς τα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις οι οποίες 

αναμένεται να εντατικοποιηθούν στο μέλλον όσον αφορά τις πιο περίπλοκες ανάγκες 

υγείας (1,2). Τα ζητήματα που τίθενται αναφέρονται κυρίως στον αυξανόμενο και 

γηράσκοντα πληθυσμό, στην αυξανόμενη εθνική ποικιλομορφία και την 

ανακατανομή του πληθυσμού, στην αύξηση της συχνότητας εμφάνισης και του 

αντίκτυπου των χρόνιων παθήσεων, στην αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας, 

στις συνεχόμενες διακρίσεις στην πρόσβαση υγειονομικής περίθαλψης, στην έλλειψη 

του εργατικού δυναμικού, στις ευκαιρίες και στις προκλήσεις που προκύπτουν από 

την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών διάγνωσης και θεραπείας και στην αύξηση των 

δαπανών υγειονομικής περίθαλψης(3). Οι ανάγκες αυτές απαιτούν καινοτόμες 

απαντήσεις μέσω των πολιτικών και πρακτικών υγείας.  Τέτοιες αλλαγές στο 

σύστημα υγείας, όπως η  τηλεϊατρική, πρέπει να εισαχθούν βάσει επαρκών 

αποδεικτικών στοιχείων αποτελεσματικότητας, να προσαρμοστούν προσεκτικά και να 

εφαρμοστούν(4).Ως εκ τούτου, υπάρχουν αυξανόμενες διεθνείς τάσεις για τον 

επανασχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας και νέων μοντέλων ως απάντηση στις 

υποκείμενες πιέσεις. 

 

Απάντηση αυτών των πιέσεων αποτελεί η χρήση της τηλεϊατρικής μέσω βίντεο 

(Video Consultation), η οποία είναι διαθέσιμη εδώ και χρόνια και φαίνεται να 

αυξάνεται σταδιακά. Σε μια έκθεση του Κογκρέσου το 2016, το Υπουργείο Υγείας 

και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.) 

υπολόγισε αύξηση 60% στη χρήση τηλεϊατρικής στα νοσοκομεία των Η.Π.Α.. 

Μάλιστα σημαντική αύξηση σημειώθηκε στη χρήση της μεταξύ του 2004 και του 

2017, η οποία αφορούσε κυρίως υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας και ψυχικής 

υγείας(5). Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, η διαρκώς αυξανόμενη 

χρήση της για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης την καθιστά ένα πολλά 

υποσχόμενο εργαλείο(6). 

 

Η χρήση του Video Consultation (VC) σε περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης είναι 

πλέον ευρέως διαδεδομένη, κυρίως για την υποστήριξη της επαφής με ασθενείς σε 

απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές σε όλο τον κόσμο.(7,8) Προηγούμενες 

μελέτες σχετικά με τη χρήση τηλεδιάσκεψης ανέφεραν αυξημένα οφέλη στη 
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φροντίδα των ασθενών, όπως μείωση στις μετακινήσεις προς τα νοσοκομεία και 

ευκολία στην επικοινωνία με κλινικούς ιατρούς από τα σπίτια των ασθενών,(9,10) 

ιδιαίτερα για εκείνους με χρόνιες παθήσεις(11-13).Επίσης, σε πολλές χώρες, όπως το 

Ηνωμένο Βασίλειο, παρατηρείται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής υγείας να 

ενθαρρύνουν τη χρήση τηλεδιάσκεψης μέσω διαδικτύου, ιδιαίτερα σε ασθενείς που 

βρίσκονται σε οικείους για αυτούς χώρους υγειονομικής περίθαλψης,(14)κατεύθυνση 

που αντικατοπτρίζει την ομαλοποίηση της τηλεδιάσκεψης στην κοινωνία και την 

τρέχουσα πολιτική.(15,16) Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση έχει επενδύσει σε 

σημαντικό βαθμό στην υποδομή για ψηφιακή επικοινωνία. 

 

Σε όλο τον κόσμο οι αναδυόμενες τάσεις στα συστήματα υγείας δίνουν έμφαση στην 

παροχή υπηρεσιών από το σπίτι ως έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης των 

περιορισμών που τίθενται όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, τις ανισότητες που 

έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της υγείας, τις πιέσεις κόστους, την αυξημένη 

ενσωμάτωση υπηρεσιών για καλύτερη σύνδεση παραδοσιακών κοινοτήτων, 

πρωτογενών, δευτερογενών και εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη βελτίωση της 

πρόσβασης σε υπηρεσίες, την καλύτερη χρήση του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, 

την ενίσχυση της διεπιστημονικής ομαδικής εργασίας, τη βελτίωσης της πρόσβασης 

σε εξειδικευμένες διαγνωστικές δοκιμές και την παράδοση ορισμένων παραδοσιακών 

δευτερογενών υπηρεσιών(17). Η παροχή ολοκληρωμένης περίθαλψης που διασχίζει τα 

όρια μεταξύ της πρωτοβάθμιας φροντίδας, νοσοκομείου, υπηρεσίες κοινότητας και 

κοινωνικής μέριμνας είναι στόχος των συστημάτων υγείας παγκοσμίως(18). 

 

1.1. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 
 
Η τηλεϊατρική παρουσιάζεται ως εναλλακτική στρατηγική λύση για την αποκέντρωση 

και τη βελτίωση της πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη, επιτρέποντας τη μείωση 

του κόστους και του χρόνου ταξιδιού για τους ασθενείς(19). Εμφανίστηκε τη δεκαετία 

του 1950, αλλά σημαντική πρόοδο σημείωσε τη δεκαετία του 1990, με την εμφάνιση 

του διαδικτύου και τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνολογίας στην καθημερινή μας 

ζωή(20). 

 

Η τηλεϊατρική, όρος που επινοήθηκε τη δεκαετία του 1970, κυριολεκτικά σημαίνει 

«επούλωση από απόσταση». Ουσιαστικά σημαίνει τη χρήση της τεχνολογίας 

πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωση της πρόσβασης στη φροντίδα 
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και τις ιατρικές πληροφορίες. Έχουν σημειωθεί έως και 104 διαφορετικοί ορισμοί για 

τη λέξη αυτή(21). O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει υιοθετήσει τον ακόλουθο 

ορισμό: «Τηλεϊατρική είναι η παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, όπου η 

απόσταση είναι κρίσιμος παράγοντας, από όλους τους επαγγελματίες υγείας που 

χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για την ανταλλαγή 

έγκυρων πληροφοριών για διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη ασθενειών και 

τραυματισμών, έρευνα και αξιολόγηση και για τη συνεχή εκπαίδευση των παρόχων 

υγειονομικής περίθαλψης, όλα προς το συμφέρον της προαγωγής της υγείας των 

ατόμων και των κοινοτήτων τους »(22). 

 

Μια από τις πρώτες εφαρμογές τηλεϊατρικής παρουσιάστηκε το 1906 από τον W. 

Eindhoven στο άρθρο του, στο περιοδικό «Archives Internationals». Εκεί περιέγραψε 

τη δυνατότητα μετάδοσης του καρδιογραφήματος μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Η 

τεχνολογική υποδομή όμως δεν του επέτρεψε να εφαρμόσει στην κλινική πράξη τις 

ιδέες του. Το 1910 ο S.GBrown πέτυχε την πρώτη μετάδοση ήχων ακροάσεως μέσω 

τηλεφώνων στο Λονδίνο για απόσταση πάνω από 50 μίλια. Ξεπέρασε με τη χρήση 

ενός επαναλήπτη ενισχυτή και αποδέκτη το σημαντικό εμπόδιο της τηλεφωνίας και 

την αλλοίωση των σημάτων στα 20 μίλια(23). 

 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1920, το νορβηγικό νοσοκομείο Haukeland παρείχε 

ιατρικές οδηγίες στα πληρώματα των πλοίων μέσω ασύρματης επικοινωνίας. Στις 

αρχές της δεκαετίας του ΄30 παρασχέθηκαν ιατρικές υπηρεσίες μέσω ασύρματου 

τηλέγραφου και γενικά μέσω ραδιοεπικοινωνιών. Ένα από τα γνωστά παραδείγματα 

είναι το «Italian International Radio Medicine Center», το οποίο ξεκίνησε το 1935 και 

μέχρι το 1996 είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του μέσω ραδιοεπικοινωνίας σε πάνω 

από 42.000 ασθενείς, κυρίως ναυτικούς(24). 

 

Στην Αυστραλία η τηλεϊατρική ξεκίνησε το 1929 με τη χρήση του ραδιοφώνου. Τη 

δεκαετία του 1970, ξεκίνησαν οι πρώτες δοκιμές επικοινωνίας μέσω βίντεο και στα 

μέσα της δεκαετίας του 1990 είχαν δημιουργηθεί αρκετές υπηρεσίες τηλεοπτικής 

διαβούλευσης μικρής κλίμακας σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες περιλάμβαναν 

ψυχική υγεία, παιδιατρική και νεφρική ιατρική. Ο εξοπλισμός και η συνδεσιμότητα 

ήταν δαπανηρές και όλες αυτές οι υπηρεσίες λειτουργούσαν κυρίως μέσω κρατικών 

υπηρεσιών υγείας και μέσω ερευνών από τα πανεπιστήμια(25).Στα μέσα του 2000 

έφτασε η ευρυζωνική σύνδεση, μειώνοντας δραστικά το κόστος της συνδεσιμότητας, 
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και οι κρατικές υπηρεσίες υγείας άρχισαν να επεκτείνουν τα δίκτυα τηλεϋγείας τους. 

Εισήχθησαν αριθμοί επικοινωνίας Medicare για ψυχιάτρους για τη διεξαγωγή 

βιντεοσκοπήσεων, όμως πέρα από αυτό η τηλεθεραπεία παρέμεινε αρκετά 

περιορισμένη στον δημόσιο τομέα. Τον Ιούλιο του 2011, η εθνική πρωτοβουλία 

τηλεθεραπείας επέκτεινε το εύρος των αριθμών επικοινωνίας τηλεϋγείας MBS και 

αυτό επέτρεψε στις τηλεοπτικές διαβουλεύσεις να γίνουν μέρος της ρουτίνας της 

ιδιωτικής πρακτικής υγείας(25). 

 

Το 1995 έλαβε χώρα η πρώτη εφαρμογή τηλεψυχιατρικής στο Nebraska Psychiatric 

Institute, στην οποία χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία κλειστού κυκλώματος 

τηλεόρασης. Επίσης, από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 η NASA επένδυσε αρκετά 

χρήματα στην ανάπτυξη συστημάτων μετάδοσης βιοσημάτων από τα διαστημόπλοιά 

της. Με αυτόν τον τρόπο γινόταν η ιατρική παρακολούθηση των αστροναυτών του 

Apollo μέσω εξελιγμένων συστημάτων για την παρακολούθηση της κατανάλωσης 

του οξυγόνου, του διοξειδίου του άνθρακα, της μεταβολής της θερμοκρασίας και της 

καρδιακής λειτουργίας. Τα βιοσήματα αυτά συνδυάζονταν με την οπτικοακουστική 

επικοινωνία των αστροναυτών με το Houston παρέχοντας στους ιατρούς της NASA 

πλήρη εικόνα για την κατάσταση των αστροναυτών. Η NASA εξέλιξε περαιτέρω τα 

τηλεϊατρικά της συστήματα και η τεχνολογία που ανέπτυξε χρησιμοποιήθηκε έπειτα 

σε καθημερινές εφαρμογές(23). 

 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το 1967 η τηλεϊατρική προσαρμόστηκε 

δοκιμαστικά σε ασθενοφόρα στην Αμερική, ενώ κάτι αντίστοιχο συνέβη στην 

Ιαπωνία το 1975. Από το 1972 έως το 1975 το πρόγραμμα τηλεϊατρικής «Space 

Technology Applied to Rural Papago Advanced Ηealth Care» αναπτύχθηκε από την 

NASA για την προσφορά υπηρεσιών υγείας στους απομονωμένους κατοίκους της 

Αριζόνα(23). Το 1986 η Mayo Clinic δοκίμασε ένα δορυφορικό πρόγραμμα δυο 

κατευθύνσεων μεταξύ της Mayo στα Rochester, Minnesota, Scottsdale και το 

Jacksonville. Το πρόγραμμα αυτό βοηθούσε ιατρούς σε απομακρυσμένες κλινικές. Το 

1988 ολοκληρώθηκε το σύστημα της τηλεϊατρικής με την τηλεπαθολογία, την 

τηλεακτινολογία και την τηλεκπαίδευση. Το 1989 το Texas tech Health Sciences 

University προσέφερε ιατρική υποστήριξη σε 37 αγροτικές περιοχές με το πρόγραμμα 

MedNet(26). 
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Η τηλεϊατρική έχει έναν σκοπό, αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνει και άλλους τομείς 

υγείας εκτός από την Ιατρική. Η ανάπτυξή της στη Βραζιλία χαρακτηρίστηκε από 

μεμονωμένες πρωτοβουλίες τη δεκαετία του 1980 και του 1990, αλλά 

πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες προσπάθειες από το Υπουργείο Υγείας από το 

2005. Το διάταγμα Ν.35 GM/MS του 2007 καθιέρωσε το Εθνικό Πρόγραμμα 

Τηλεϊατρικής για την υποστήριξη της Πρωτοβάθμιας Υγείας, παρέχοντας 

τηλεκπαίδευση, δεύτερη διαμορφωτική γνώμη και δράσεις τηλεδιάγνωσης(27). Η 

παροχή ιατρικών τηλεδιαβουλεύσεων δεν προέβλεπε την παροχή υπηρεσιών υγείας, 

καθώς δεν ρυθμίστηκε από το συγκεκριμένο διάταγμα της Βραζιλίας. 

 

Η τηλεϊατρική τα τελευταία χρόνια απολαμβάνει μεγάλης προσοχής από τις διεθνείς, 

ευρωπαϊκές και βελγικές αρχές υγειονομικής περίθαλψης(22-24,,28-30). Εν μέσω αυτού 

του έργου ανέκυψε η κρίση του Covid-19συντελώντας στην ανάδειξη της φροντίδας 

εξ αποστάσεως ως λύση καθημερινότητας και στην υιοθέτηση αυτού του τρόπου 

παροχής ιατρικής περίθαλψης. 

 

Οι υπηρεσίες διαβούλευσης μέσωinternet έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον σε παγκόσμιο 

επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών Skype, Teams, Face Time και 

άλλων μέσων Voice over Internet Protocol (VoIP), για τη διευκόλυνση της σύγχρονης 

τηλεοπτικής επικοινωνίας μεταξύ ασθενών και παρόχων στην υγειονομική 

περίθαλψη(19,20). Μελέτες έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα για τους ασθενείς, όπως 

μειωμένα ταξίδια και κόστος, βελτιωμένη επικοινωνία, μειωμένους χρόνους 

αναμονής και αυξημένη προσβασιμότητα για τους ίδιους(25). Οι κυβερνήσεις και οι 

διοικήσεις υγείας θεωρούν τέτοιες τεχνολογίες ως μέσο για την καλύτερη διαχείριση 

της ζήτησης και τη βελτίωση της περίθαλψης(19). Η πανδημία Covid-19 και η 

απαραίτητη ανάγκη για αυτοαπομόνωση και κοινωνική απομάκρυνση οδήγησαν στην 

ταχεία και ευρεία υιοθέτηση του Video Consultation (VC). 

 

1.2. Σκοπός και επιμέρους στόχοι 
 
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η διεξαγωγή συστηματικής 

ανασκόπησης ερευνών για τη διερεύνηση της καταλληλότητας του Video 

Consultation στην αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 και των προκλήσεων 

που δημιουργούνται από την ταχύτατη αύξηση χρήσης αυτού του μοντέλου παροχής 
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ιατρικής φροντίδας. Ειδικότερα, η πτυχιακή εργασία επιχείρησε να απαντήσει στα 

παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

• Είναι οι σημερινοί πάροχοι υπηρεσιών υγείας επαρκώς ενημερωμένοι και 

εξοικειωμένοι με την παροχή φροντίδας μέσω Video Consultation; 

• Ποιες είναι οι προκλήσεις που δημιουργούνται από την εφαρμογή του; 

 

2. Μεθοδολογία 
 
Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση διεξήχθη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

οδηγίες της PRISMA(27).Tο πρωτόκολλο και η εργασία έγιναν βάσει προτύπων της 

PROSPERO, η αίτηση που υποβλήθηκε πήρε Registration number: 241176 

(https://www.crd.york.ac.uk/prospero/). Τα δυο ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας, 

όπως αναφέρθηκαν άνωθεν, κατεύθυναν την ανασκόπηση, ώστε να γίνει μια όσο το 

δυνατόν πληρέστερη καταγραφή των νέων δεδομένων σχετικά με την  

καταλληλότητα του Video Consultation στην αντιμετώπιση της κρίσης του Covid-19 

και των προκλήσεων που δημιουργούνται από την εφαρμογή αυτού του μοντέλου 

παροχής ιατρικής φροντίδας. 

2.1. Κριτήρια ένταξης/αποκλεισμού ερευνών και αναζήτηση 
 
Οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στη συστηματική ανασκόπηση ήταν μελέτες 

γραμμένες στην αγγλική γλώσσα ή μεταφρασμένες σε αυτήν από την αρχική τους 

έκδοση, δημοσιευμένες από  επίσημους  επιστημονικούς  φορείς, όπως ελληνικοί και 

παγκόσμιοι κρατικοί φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά  κέντρα, από τον  

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κτλ. Επίσης, συμπεριλήφθηκαν άρθρα που έχουν  

δημοσιευθεί  σε  παγκοσμίως αναγνωρισμένα  επιστημονικά περιοδικά. Το είδος των 

πρωτογενών μελετών που αξιοποιήθηκαν ήταν συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών 

μελετών. Πιο συγκεκριμένα για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα συμπεριλήφθηκαν 

πρωτογενείς μελέτες (Clinical Trial, Controlled Clinical Trial, Observational Study 

και Randomized Controlled Trial)για το διάστημα από το 2019 έως τον Φεβρουάριο 

του 2021, σε βάσεις αναζήτησης της Pubmed, Google Scholar και Cochrane Library 

και για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα συμπεριλήφθηκαν πρωτογενείς και 

δευτερογενείς μελέτες (Books and Documents, Clinical Trial, Controlled Clinical 

Trial, Meta-Analysis, Observational Study, Randomized Controlled Trial, Review και 

Systematic Review) για το διάστημα από το 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2021, σε 

τόπους της Pubmed, Google Scholarκαι Cochrane Library. 

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
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Πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις στις μηχανές αναζήτησης PubMed,  Gοοgle 

Scholar και Cochrane Library την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον 

Μάρτιο του 2021. Η αναζήτηση συμπεριλάμβανε συνδυασμό διάφορων όρων (π.χ. 

Video Consultation, Covid-19, telemedicine, healthcare providers, κτλ.), καθώς και 

συνδυασμούς των όρων αυτών στην αγγλική γλώσσα, ώστε να αναγνωριστούν και να 

εμφανιστούν άρθρα τα οποία άπτονταν του θέματος της έρευνας όσο το δυνατόν 

περισσότερο. Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του διαγράμματος 

ροής PRISMA (PRISMA Flow Diagram, 2009). 

2.2. Στρατηγική αναζήτησης 
 

Η αναζήτηση των άρθρων διενεργήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2020  

έως τον Μάρτιο του 2021. Για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα: «Είναι οι σημερινοί 

πάροχοι υπηρεσιών υγείας επαρκώς ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι με την παροχή 

φροντίδας μέσωVideo Consultation;», χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος: ((telemedicine 

[Title/Abstract]) AND (Covid [Title/Abstract] OR pandemic[Title/Abstract]) AND 

(health[Title/Abstract] OR medicine[Title/Abstract] OR healthcare[Title/Abstract]) 

AND (video[all fields] OR remote[all fields]OR e-health[all fields] OR 

consultation[all fields])).  

 

Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα: «Ποιες είναι οι προκλήσεις που δημιουργούνται 

από την εφαρμογή του;», χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος: 

((telemedicine[Title/Abstract]) AND (Covid[Title/Abstract] OR pandemic 

[Title/Abstract]) AND (health[Title/Abstract] OR medicine[Title/Abstract] OR 

healthcare[Title/Abstract]) AND (video[all fields] OR remote[all fields]OR health[all 

fields]  OR consultations[all fields] AND (challenges[all fields] OR barriers[all fields] 

OR facilitators[all fields])). 

 

Τα άρθρα και στα δύο ερευνητικά ερωτήματα εξετάστηκαν με βάση τον τίτλο και την 

περίληψη από δύο ανεξάρτητους ερευνητές (ΕΠ, ΔΣΠ), έπειτα από την αφαίρεση των 

διπλότυπων. Στη συνέχεια οι ίδιοι ερευνητές (ΕΠ, ΔΣΠ) αξιολόγησαν τα πλήρη 

άρθρα δυνητικά επιλέξιμων μελετών διαμορφώνοντας την τελική λίστα. Για την 

ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Excel, λόγω του μεγάλου 

όγκου άρθρων και πληροφοριών, ειδικά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα. Δεν 

εντοπίστηκαν διαφωνίες μεταξύ των δύο ερευνητών κατά την αξιολόγηση των 
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άρθρων, συνεπώς δεν χρειάστηκε η παρέμβαση τρίτου ερευνητή. Το σύνολο της 

διαδικασίας ανασκόπησης συνοψίζεται στα διαγράμματα ροής κατά PRISMA, όπως 

παρουσιάζονται στο σχεδιάγραμμα 1 και 2, διακριτά για το κάθε ερευνητικό 

ερώτημα.  

 
Σχεδιάγραμμα 1. Διάγραμμα Ροής Prisma–«Είναι οι σημερινοί πάροχοι υπηρεσιών 
υγείας επαρκώς ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι για την παροχή φροντίδας μέσω 
Video Consultation;» (Ερευνητικό ερώτημα Α) 
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Σχεδιάγραμμα 2. Διάγραμμα Ροής Prisma – «Ποιες είναι οι προκλήσεις που 
δημιουργούνται από την εφαρμογή του;» (Ερευνητικό ερώτημα Β) 
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3. Αποτελέσματα 
 
Η αρχική αναζήτηση για το αν οι σημερινοί πάροχοι υπηρεσιών υγείας είναι επαρκώς 

ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι με την παροχή φροντίδας μέσω Video Consultation 

είχε ως αποτέλεσμα είκοσι οκτώ μελέτες, ενώ για τις προκλήσεις που δημιουργούνται 

από την εφαρμογή του Video Consultation βρέθηκαν εξήντα τέσσερις μελέτες. Μετά 

την αφαίρεση των διπλότυπων μελετών και τον αποκλεισμό βάσει τίτλου και 

περίληψης, δεκαεννέα και πενήντα πέντε μελέτες, για το πρώτο και δεύτερο 

ερευνητικό ερώτημα αντίστοιχα, συμπεριλήφθηκαν και αξιολογήθηκαν με βάση το 

πλήρες κείμενο. Τέλος, παρέμειναν δεκατέσσερις και σαράντα τρεις μελέτες, για το 

πρώτο και δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αντίστοιχα, για ανάλυση και κριτική 

αξιολόγηση (Σχεδιάγραμμα 1 και 2). Δεν εντοπίστηκαν πρόσθετες μελέτες από την 

εξέταση της βιβλιογραφίας του έργου που προσδιορίστηκε προηγουμένως. 

3.1. Ενημέρωση και εξοικείωση παρόχων υγείας για την παροχή φροντίδας μέσω 
Video Consultation 
 

Oι σχετικές με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην 

τελική ανάλυση είναι δεκατέσσερις και αποτελούνται από έξι μελέτες παρατήρησης, 

από μία μελέτη παρατήρησης αναδρομικής κοορτής, τρεις μελέτες συστηματικής 

ανασκόπησης, τρεις μελέτες βιβλιογραφικής ανασκόπησης και μία γρήγορη μελέτη 

αναθεώρησης. Από το σύνολο των μελετών, οι δύο εξ αυτών έλαβαν χώρα σε κλινική 

τεταρτοβάθμιας περίθαλψης αστικών περιοχών (New York-Presbyterian /Weill 

Cornell Medical Cente και Μονάδες πονοκέφαλου και διαβουλεύσεων της 

Ισπανίας).Επίσης, οι πέντε μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε κέντρα τριτοβάθμιας 

περίθαλψης, όπως κέντρα αντιμετώπισης του καρκίνου ή του διαβήτη. Επιπροσθέτως, 

μία μελέτη αναφέρεται σε πανεπιστημιακή κλινική διδασκαλίας στο Ηνωμένο 

Βασίλειο(Παράρτημα 1. Πίνακας 1). 

Η πρώτη ανάλυση των διεθνών στοιχείων πραγματοποιήθηκε για την ανάπτυξη μιας 

ευρείας ιδέας του εννοιολογικού πλαισίου σχετικά με την ενημέρωση και την 

εξοικείωση των επαγγελματιών υγείας με την παροχή φροντίδας μέσω Video 

Consultation. Η ικανοποίηση των ασθενών σε μελέτη της Νέας Υόρκης έδειξε 

αύξηση κατά 8729% στη χρήση των επισκέψεων μέσω βίντεο κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας Covid-19 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι(28).Οι βαθμολογίες της 
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Press Ganey1σχετικά με τις επισκέψεις μέσω βίντεο ήταν σημαντικά υψηλότερες από 

τις δια ζώσης επισκέψεις (94,9% έναντι 92,5%, Ρ <0,001)(30).Για παράδειγμα, 

ασθενείς με Xρόνια Hπατική Nόσο (XHN) ένιωθαν ασφαλείς από τη νόσο του Covid-

19, καθώς από τους 1700 ασθενείς με ΧΗΝ που παρακολούθησαν μια επίσκεψηVC 

σε μονάδα ήπατος στην Ιταλία, κανένας δεν εμφάνισε συμπτώματαCovid-19 και δεν 

υπήρχε ανάγκη αλλαγής των προγραμμάτων θεραπείας τους(29). Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτέλεσαν και οι Αυτόνομες Κοινότητες της Ισπανίας για ασθενείς με 

χρόνιους πονοκεφάλους, από τους οποίους το 95,8% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα 

χρησιμοποιούσε εξοπλισμό ατομικής προστασίας στο μέλλον, ώστε να επισκεφτεί 

έναν ιατρό στο ιατρείο του και το 86% σκόπευε να αυξήσει τη χρήση της 

τηλεϊατρικής, ενώ η πλειονότητα προέβλεπε αύξηση των λιστών αναμονής (93,8% 

για αρχικές διαβουλεύσεις με βίντεο, 89,6% για παρακολούθηση και 89,4% για 

εξέταση)(30). Στην Ισπανία ασθενείς με ουρολογικά προβλήματα πραγματοποίησαν 

διαβουλεύσεις αποτελεσματικά στο 72% των περιπτώσεων, ενώ το 81% των 

περιπτώσεων πραγματοποιήθηκε από τον συνηθισμένο ουρολόγο που επισκέπτονταν 

οι ασθενείς μέσω τηλεδιαβούλευσης(31).Στο Ηνωμένο Βασίλειο άλλες μορφές 

τηλεϊατρικής, παρόμοιες με το VC, οι λεγόμενες συσκευές εικονικής 

πραγματικότητας HoloLens2 χρησιμοποιήθηκαν από προσωπικό πανεπιστημιακής 

κλινικής, το οποίο στη πλειονότητά του συμφώνησε ότι οι συσκευές ήταν εύκολο να 

ρυθμιστούν και παρουσιάστηκαν άνετες στη χρήση, ενώ επίσης βελτίωσαν την 

ποιότητα της φροντίδας και τη λήψη αποφάσεων και οδήγησαν σε καλύτερη ομαδική 

εργασία και επικοινωνία. Συνολικά, το 89,3% (25/28) των χρηστών θεώρησε ότι η 

κλινική ομάδα τους ήταν ασφαλέστερη κατά τη χρήση του HoloLens2 (32).Σε ασθενείς 

με διαβήτη, η χρήση του VCδεν είναι τόσο ενθαρρυντική. Συγκεκριμένα, στην Ινδία 

σε ασθενείς που συμμετείχαν στην έρευνα, από τα 2510 άτομα που ερωτήθηκαν 

επιτυχώς (ποσοστό ανταπόκρισης 83,7%), τα  382 εξ αυτών (15,2%) ανέφεραν ότι 

προσπάθησαν να συμβουλευτούν τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης κατά τη 

διάρκεια του εγκλεισμού, εκ των οποίων μόνο το 30,6% χρησιμοποιούσε 

εγκατάσταση τηλεϊατρικής. Επίσης, και στη Γερμανία τα αποτελέσματα χρήσης 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τις πολιτικές/νομικές απαιτήσεις, τις ανάγκες και τις 

πτυχές που σχετίζονταν με την προσφορά των υγειονομικών (33-34). 
                                                
1Η Press Ganey κατέχει ηγετική θέση στην προσφορά ερευνών και κάνει έρευνες για περισσότερα από 
30 χρόνια. Οι έρευνές τους βοηθούν οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, όπως τους δικούς μας, να 
βελτιώσουν την ασφάλεια, την ποιότητα και την εμπειρία της περίθαλψης των ασθενών. 
Η έρευνα PressGaney είναι μια λίστα με ερωτήσεις που απευθύνονται στους ασθενείς σχετικά με την 
εμπειρία τους με τον θεράποντα ιατρό τους. Οι ερωτήσεις αφορούν το πώς αισθάνονται οι ασθενείς 
μαζί του και τι σκέφτονται, όταν τον βλέπουν. 
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Θετικά φαίνονται τα αποτελέσματα από τον χώρο της τηλενευρολογίας, καθώς μετά 

το ξέσπασμα της πανδημίας, οι μέσες τηλενευρολογικές επισκέψεις ανά εβδομάδα 

αυξήθηκαν από 209,1 σε 2619,3. Ο συνολικός όγκος των επισκέψεων 

τηλενευρολογίας στις 3 εβδομάδες μετά τις 15 Μαρτίου, που θεωρήθηκε το σημείο 

έναρξης της πανδημίας, αυξήθηκε κατά 533%(35). Σημαντικά είναι τα ευρήματα της 

τηλεϊατρικής για την αντιμετώπιση του Covid-19, για τους παρόχους υγειονομικής 

περίθαλψης και τους ασθενείς που αυτοαπομονώνονται, καθώς η τηλεθεραπεία ήταν 

σίγουρα πιο κατάλληλη για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης Covid-19. 

Αυτή η λύση έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει οποιοδήποτε είδος άμεσης σωματικής 

επαφής, να παρέχει συνεχή φροντίδα στην κοινότητα και τέλος να μειώσει τη 

νοσηρότητα και τη θνησιμότητα που προκαλείται από το ξέσπασμα της πανδημίας 

Covid-19(36). Οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι επίσης χρήσιμες ως μέτρα πρόληψης και 

παρακολούθησης του Covid-19, όπως εφαρμογές ανίχνευσης επαφών και 

παρακολούθηση των αναζητήσεων στο διαδίκτυο και της χρήσης κοινωνικών μέσων. 

Μικρά κενά παρατηρούνται στην ενίσχυση του τρόπου ζωής των ασθενών(37).Σε 

χώρες της Αφρικής, όπως είναι η Νιγηρία και η Ζιμπάμπουε, διαπιστώθηκε ότι οι 

κινητές εφαρμογές ήταν αποτελεσματικές στην παροχή πληροφοριών για παραπομπές 

σε πιθανούς ασθενείς που είχαν μολυνθεί από τον Covid-19και παρείχαν εύκολη 

πρόσβαση σε φροντίδα ρουτίνας χωρίς τον κίνδυνο έκθεσης μέσω στενής 

επαφής(38).Σχετικά με τα προγράμματα διαχείρισης πόνου των ασθενών, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι είναι δυνατή η τηλεδιάσκεψη για την παράδοση ομαδικών 

προγραμμάτων, όμως η υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης, 

παράδοσης και μέτρησης των αποτελεσμάτων τέτοιων προγραμμάτων είναι 

ελάχιστη(39).Όσον αφορά τις παρεμβάσεις των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, η 

συνολική ανατροφοδότηση για τις παρεμβάσεις ήταν θετική, ωστόσο εντοπίστηκε 

έλλειψη εμπειρικής αξιολόγησης, ειδικά όσον αφορά τα ποιοτικά στοιχεία(40). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ικανοποίηση παρουσίασαν τα αποτελέσματα από ασθενείς 

με HNC και των  φροντιστών τους, καθώς η ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη 

επέτρεψε την έγκαιρη ανίχνευση διαταραχών υγείας και βελτίωσε τη διαχείριση των 

ασθενών, την ποιότητα ζωής, την αυτοπεποίθηση και την επικοινωνία. Επιπλέον, η 

ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη ήταν σημαντικά αποτελεσματική ως προς το χρόνο 

και το κόστος της(41). 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος σχετικά με την 

ενημέρωση και την εξοικείωση των παρόχων υγείας με την παροχή φροντίδας μέσω 
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Video Consultation, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι 10/14 μελέτες  (71,43%) 

υποστηρίζουν ότι οι επαγγελματίες υγείας χρησιμοποιούν ήδη αυτή τη νέα τεχνολογία 

παροχής φροντίδας. Κυρίως αυτή την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας Covid-19, η 

χρήση του VCθεωρείται απαραίτητη για την ασφάλεια τόσο των ιατρών, όσο και των 

ασθενών, ώστε να εξασφαλιστεί η μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας. Σε 

4 μελέτες (28,57%), οι επαγγελματίες υγείας δεν φαίνονται τόσο πρόθυμοι να 

προσαρμόσουν τις υπηρεσίες τους σε αυτή τη νέα τεχνολογία φροντίδας. Η μειωμένη 

χρήση παρατηρείται κυρίως σε ασθενείς με διαβήτη, καθώς υπήρχε χαμηλό ποσοστό 

συμμετοχής ιατρών στη χρήση του VCτης συγκεκριμένης ειδικότητας. 

3.2. Οι προκλήσεις που δημιουργούνται από την εφαρμογή του Video 
Consultation 
 
Oι σχετικές με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην 

τελική ανάλυση είναι σαράντα τρεις και αποτελούνται από τριάντα οκτώ μελέτες 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης και πέντε μελέτες συστηματικής ανασκόπησης. Από το 

σύνολο των μελετών οι είκοσι έξι έχουν πραγματοποιηθεί στις Η.Π.Α., οι δύο στην 

Ινδία, από μία σε Ιταλία, Ιρλανδία, Βραζιλία, Γερμανία και στις υπόλοιπες δέκα δεν 

είναι σαφής η χώρα διεξαγωγής της μελέτης (Παράρτημα 2. Πίνακας 2). 

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα είναι να 

κάνει την υγειονομική περίθαλψη μέσω τηλεδιασκέψεων διαθέσιμη για όλους. Από 

την ανασκόπηση των μελετών που πραγματοποιήθηκε φάνηκε ότι οι Η.Π.Α. έχουν 

έρθει αντιμέτωπες με τις περισσότερες προκλήσεις σχετικά με την εφαρμογή του VC, 

καθώς έχουν κάνει και τις περισσότερες προσπάθειες ενσωμάτωσής του στον τρόπο 

παροχής φροντίδας σε καθημερινή βάση. 

Η χρήση της τηλεϊατρικής δεν ήταν δυνατή σε όλες τις χειρουργικές ειδικότητες λόγω 

των κανονιστικών φραγμών και των αποζημιώσεων. Ως μέρος της πανδημικής 

αντίδρασης, η κυβέρνηση των Η.Π.Α. ήρε προσωρινά διάφορους περιορισμούς 

τηλεϊατρικής και παρείχε πρόσθετη χρηματοδότηση(42). Η περιορισμένη ασφαλιστική 

κάλυψη για υπηρεσίες τηλεθεραπείας στα προγράμματα Medicare/Medicaid, τα 

ζητήματα αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας των ιατρών να 

παρέχουν φροντίδα σε όλες τις περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, η σχετική 

έλλειψη τεχνολογικών εξελίξεων και συσκευών RPM(Remote Patient Monitoring) σε 

αγροτικές περιοχές της Αμερικής, συγκριτικά με τις αστικές περιοχές, ήταν από τα 

βασικά μειονεκτήματα που αντιμετώπιζαν οι πολιτείες των Η.Π.Α.(43).Σημαντικές 
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προκλήσεις φάνηκε να αντιμετώπιζαν και οι νευροχειρουργικοί ασθενείς ως προς τον 

τρόπο εγκατάστασης των κατάλληλων συσκευών από τους ίδιους τους ασθενείς, ώστε 

να πραγματοποιηθεί μια αποτελεσματική νευροεξέταση. Παρά το αυξανόμενο 

ενδιαφέρον για την τηλεϊατρική, η χρήση της από τα συστήματα υγειονομικής 

περίθαλψης ήταν σπάνια λόγω μιας ασαφούς ή μη αναγνωρίσιμης ανάγκης, καθώς 

και λόγω υλικοτεχνικών ζητημάτων, όπως η αποζημίωση του ιατρού, η διακρατική 

άδεια, η έλλειψη καθολικής πρόσβασης στην τεχνολογία, τα ζητήματα 

εμπιστευτικότητας και ευθύνης του ασθενούς(44).Οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα 

ανέφεραν ότι η κανονιστική πολιτική, γενικά, τείνει να υστερεί από τις εξελίξεις στο 

τομέα της τεχνολογίας και η τηλεϊατρική δεν αποτελεί εξαίρεση. Τα μοντέλα 

πληρωμών δεν συμβαδίζουν με την ταχεία επέκταση της τεχνολογίας και της 

εμβέλειας της τηλεϊατρικής και μια έκθεση του 2019 από τον πάροχο τηλεϊατρικής 

American Well2 αποκάλυψε ότι η κορυφαία ανησυχία των κλινικών για την 

υιοθέτηση της τηλεϊατρικής ήταν η αβεβαιότητα σχετικά με την οικονομική απόδοση 

που θα έχουν. Η χρηματοδότηση για πιλοτικά προγράμματα τηλεθεραπείας 

καταργήθηκε από τους προϋπολογισμούς κυβερνητικών φορέων, όπως είναι η NASA, 

η CMS και η ινδική υπηρεσία υγείας(45). 

 

Σημαντική, επίσης, καθίσταται η απόδειξη ενός επιπέδου ασφαλείας από την 

τεχνολογία και τον εξοπλισμό της τηλεϊατρικής, το οποίο θα επιτρέπει στους 

παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να παρέχουν φροντίδα εντός του πεδίου της 

πρακτικής τους. Τα ιδρύματα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η χρησιμοποιούμενη 

πλατφόρμα τηλεϊατρικής παρέχει επαρκή κρυπτογράφηση, ώστε να προστατεύει την 

εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των υπηρεσιών τηλεϊατρικής, όπως 

περιγράφεται από τους κρατικούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς και τις οδηγίες 

(HIPPA). Πριν από την επέκταση της τηλεϊατρικής, οι πάροχοι είχαν αναπτύξει 

πολλά εκπαιδευτικά εργαλεία, φυλλάδια και διαδραστικά παιχνίδια για παραδοσιακές 

προσωπικές επισκέψεις σε ασθενείς με προβλήματα παχυσαρκίας. Για τη συνέχεια 

της χρήσης αυτών των πόρων απαιτείται από την ομάδα της εκάστοτε κλινικής να 

αναπτύξει αποτελεσματικούς τρόπους ενσωμάτωσης εκπαιδευτικών εργαλείων 

χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα τηλεϊατρικής(46).Τα πιο συχνά αναφερόμενα 

εμπόδια στην υιοθέτηση της τηλεϊατρικής στην οφθαλμολογική περίθαλψη 

περιλαμβάνουν την περιορισμένη απόδοση και την εξοικείωση με την τεχνολογία 

                                                
2Η Amwell, παλαιότερα γνωστή ως AmericanWell, είναι μια εταιρεία τηλεϊατρικής που εδρεύει στη 
Βοστώνη της Μασαχουσέτης, η οποία συνδέει ασθενείς με ιατρούς μέσω ασφαλούς βίντεο. 
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τόσο από τον ιατρό, όσο και από τον ασθενή. Έχουν γίνει προσπάθειες για τη μείωση 

των εμποδίων στην υιοθέτηση της τηλεϊατρικής, όπως είναι η περιορισμένη 

επιστροφή χρημάτων, η φορητότητα ασφάλισης υγείας, η τήρηση της αρχής της 

λογοδοσίας (HIPAA) και η εκπαίδευση των ιατρών για τη χρήση της  

τηλεοφθαλμολογίας(47). 

 

Σημαντικό εμπόδιο χρήσης του VC αποτελούν τα ζητήματα κωδικοποίησης και 

χρέωσης που σχετίζονται με την εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής για την 

προώθηση της αποδοχής αυτής της τεχνολογίας από ιατρούς ωτορινολαρυγγολογίας. 

Ήταν δύσκολο για τους ωτορινολαρυγγολόγους να κωδικοποιήσουν ασθενείς, επειδή 

απαιτούνται 3 βασικά κριτήρια: ιστορικό, εξέταση και λήψη ιατρικών αποφάσεων(48). 

Οι τεχνολογικές προκλήσεις που περιορίζουν την ευκολία χρήσης ισχυρών 

πλατφορμών βίντεο υπήρξαν σημαντικοί παράγοντες, καθώς οι νεότεροι και πιο 

μορφωμένοι ασθενείς μπορεί να έχουν υψηλότερο βαθμό άνεσης και εμπειρίας με την 

τεχνολογία, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε προνομιακή πρόσβαση 

στην τηλεθεραπεία και ενδεχομένως να επιδεινώσει τις υπάρχουσες ανισότητες στην 

παροχή υγειονομικής περίθαλψης(49). 

 

Για τη σύγχρονη προηγμένη τεχνολογία, όπως τηλεδιάσκεψη βίντεο (VTC), 

απαιτείται μια ορισμένη ελάχιστη ταχύτητα επεξεργασίας τόσο για τον ήχο, όσο και 

για το βίντεο, ώστε να μην παρεξηγηθεί ή να μην παρερμηνευθεί τι μεταδίδεται από 

τον ασθενή ή τον πάροχο. Για τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος αυτό το εμπόδιο 

παραμένει παρά τις προσπάθειες μειωμένης τιμολόγησης. Επίσης, σημαντικός 

περιορισμός προκύπτει στην περίπτωση του παιδιατρικού ασθενή, καθώς απαιτείται 

ένας πληρεξούσιος (γονέας/νόμιμος κηδεμόνας) για τη διεξαγωγή τηλεματικής 

συνάντησης, η μορφή της οποίας μπορεί να είναι συγκεκριμένη από το κάθε σύστημα 

υγείας. Ιδιαίτερες οδηγίες πρέπει να δοθούν τόσο στους φροντιστές, όσο και στους 

παρόχους για την κατάρτιση τηλεϊατρικής, συμπεριλαμβανομένων των φύλλων 

οδηγιών και των ηλεκτρονικών μαθημάτων, ώστε να καλύπτουν τις διαδικασίες και 

τις τεχνικές απαιτήσεις, καθώς και των στοιχείων επικοινωνίας του γραφείου 

βοήθειας και της εθιμοτυπίας που πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση μιας 

τηλεδιάσκεψης. Η εξοικείωση με το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την επίσκεψη 

βίντεο είναι κρίσιμη και ο πάροχος πρέπει να κατανοήσει τα πιο βασικά βήματα 

αντιμετώπισης προβλημάτων, προτού εμπλέξει το γραφείο βοήθειας, προκειμένου να 

αποφευχθεί η καθυστέρηση της επίσκεψης(50). 
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Σχετικά με τους μετεγχειρουργικούς ασθενείς, πρέπει να αποκρυπτογραφηθεί ποιοι 

ασθενείς δεν μπορούν να αξιολογηθούν επαρκώς χρησιμοποιώντας τηλεϊατρική και 

ποιοι θα επωφεληθούν από μια προσωπική επίσκεψη(51). Η εμπιστευτικότητα που 

προσφέρει η τηλεϊατρική μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντική, όχι μόνο για 

ασυμπτωματικά άτομα με (γενετικό) κίνδυνο για τη νόσο του Πάρκινσον, αλλά και 

για τη μεγάλη ομάδα ατόμων που δεν είναι (ακόμη) έτοιμα να μοιραστούν τη 

διάγνωσή τους με άλλους. Δυστυχώς όμως, πολλά στοιχεία της φυσικής εξέτασης 

(π.χ. λεπτομερείς εκτιμήσεις των κινήσεων των ματιών, αξιολόγηση της ακαμψίας, 

δοκιμή των αντανακλαστικών) είναι δύσκολο να εκτιμηθούν εξ αποστάσεως. 

Επιπλέον, το ψηφιακό χάσμα, η διαφορετική πρόσβαση στο διαδίκτυο με βάση 

γεωγραφικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες είναι μια άλλη πραγματική 

ανησυχία, που αντιπροσωπεύει ένα σοβαρό εμπόδιο για πολλούς ανθρώπους, ώστε να 

συνειδητοποιήσουν τα οφέλη της τηλεϊατρικής(52). 

 

Η απομακρυσμένη φύση των τηλεθεραπευτικών επισκέψεων παιδιών με επιληψία  

έχει τη δυνατότητα να υπονομεύσει την ποιότητα της αλληλεπίδρασης ασθενούς-

ιατρού με διάφορους τρόπους. Η ικανότητα δημιουργίας εμπιστοσύνης είναι πιο 

δύσκολη εξ αποστάσεως από το άτομο, ειδικά εάν πρόκειται για μια νέα σχέση. Από 

μια επίσκεψη τηλεθεραπείας ενδέχεται να λείπουν πληροφορίες σχετικά με τους 

ασθενείς, που διαφορετικά θα γνωστοποιούνταν στον γιατρό κατά τη διάρκεια μιας 

προσωπικής επίσκεψης στο ιατρείο. Ένα επιπλέον εμπόδιο είναι ο φυσικός χώρος, 

ειδικά για τους εφήβους, ώστε να αισθάνονται ασφαλείς στην εμπιστευτικότητα της 

σχέσης ασθενούς-ιατρού για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τη 

σεξουαλική δραστηριότητα και την ασφάλειά τους. Ορισμένες εξετάσεις είναι 

αδύνατον να  ελεγχθούν μέσω τηλεϊατρικής και ενδέχεται να απαιτούν προσωπική 

επίσκεψη, εάν κρίνεται αναγκαίο. Το ιατρικό προσωπικό θα πρέπει επίσης να 

επανεξετάσει τα φάρμακα του ασθενούς πριν από την επίσκεψη τηλεϊατρικής. Μετά 

τον προγραμματισμό του ραντεβού, ένα ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να αποσταλεί 

μέσω email στην οικογένεια του ανηλίκου. Μόλις η οικογένεια και ο ασθενής 

αντιληφθούν τη φύση μιας επίσκεψης τηλεθεραπείας, μπορεί να ζητηθεί 

συγκατάθεση βάσει του κρατικού νόμου και της σύμφωνης γνώμης του παιδιατρικού 

ασθενούς που συμμετέχει στην υπηρεσία τηλεθεραπείας, με τρόπο κατάλληλο για την 

κατανόησή του. Ένας βασικός περιορισμός της τηλεθεραπείας για τον εφηβικό 
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πληθυσμό είναι η απουσία εμπιστευτικών και ιδιωτικών συζητήσεων σχετικά με τις 

συνήθειες και τη διάθεση του τρόπου ζωής τους(53). 

 

Η αποτελεσματική φροντίδα των ασθενών τηλενευροψυχολογίας (teleNP-telehealth 

neuropsychology patients), ωστόσο, εξαρτάται από το επίπεδο πρόσβασης και 

εξοικείωσης του ασθενούς με τις ηλεκτρονικές συσκευές και τον τύπο της διαθέσιμης 

συσκευής ή πλατφόρμας καθοδήγησης των στρατηγικών αξιολόγησης που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν. Εκτός από την εξοικείωση μέσω της πλατφόρμας, το teleNP 

(telehealth neuropsychology patients) πιθανότατα απαιτεί σύνδεση υψηλής ταχύτητας 

στο διαδίκτυο. Θέματα που σχετίζονται με τη δικαιοσύνη ανακύπτουν, επίσης, όσον 

αφορά την ισότιμη πρόσβαση στην περίθαλψη μέσω της τηλεϊατρικής. Δυστυχώς, 

εκείνοι οι ασθενείς που μπορεί να χρειάζονται περισσότερο τις νευροψυχολογικές 

υπηρεσίες μπορεί να έχουν λιγότερες πιθανότητες πρόσβασης σε υποδομή 

τηλεϋγείας. Τα ιδρύματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πολιτισμικές και 

υγειονομικές ανισότητες, καθώς η πλειοψηφία του πληθυσμού μπορεί να έχει 

πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά η υπόθεση ότι όλοι διαθέτουν μια 

κατάλληλη συσκευή, για να πραγματοποιηθεί η εξέταση, είναι εσφαλμένη(54). 

 

Η ανεπαρκής επιδεξιότητα, η όραση και η γνωστική δυσλειτουργία, που συναντάται 

συνήθως σε ηλικιωμένους ενήλικες, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

ανάπτυξη και τη χρήση των υπαρχουσών τεχνολογιών. Εάν δεν εφαρμοστούν 

κατάλληλες στρατηγικές, αυτές οι ιδιαιτερότητες μπορούν να οδηγήσουν σε 

ανισότητες διάδοσης ψηφιακών διαφορών μεταξύ των ηλικιωμένων ενηλίκων, σε 

σοβαρές ασθένειες και κοινωνικοοικονομικές κατανομές(55). Η έλλειψη αποζημίωσης, 

η κατωτερότητα της απομακρυσμένης νευρολογικής εξέτασης, οι ανησυχίες σχετικά 

με την εμπιστευτικότητα του ασθενούς, η σημασία της προσωπικής παρουσίας για τη 

δημιουργία δεσμού ιατρού-ασθενούς, η έλλειψη τεχνολογίας και η οξύτητα των 

θεραπευτικών διεργασιών είναι οι λόγοι για τους οποίους το πεδίο της 

νευροχειρουργικής προχώρησε αργά στην υιοθέτηση της τηλεϊατρικής(56). 

 

Σε μία άλλη μελέτη(57) γίνεται αναφορά σχετικά με την περιορισμένη πρόσβαση των 

ασθενών με χρόνιες νεφρικές νόσους σε κατάλληλες συσκευές συνδεσιμότητας, η 

οποία εξακολουθεί να είναι ένα γνωστό εμπόδιο. Εξαιτίας αυτού, ασθενείς επιλέγουν 

να πραγματοποιήσουν την τηλεθεραπεία με έναν φίλο ή μέλος της οικογένειας 

βοηθώντας τους, εάν δεν διαθέτουν οι ίδιοι συμβατή συσκευή. Επίσης, πολλοί 
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ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές ταχύτητες διαδικτύου ικανές για 

τηλεδιάσκεψη. Δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν κοινωνικοοικονομικά και 

γλωσσικά εμπόδια. Επιπλέον, οι περισσότεροι νεφρολόγοι και πάροχοι αιμοκάθαρσης 

δεν διαθέτουν συστήματα, ώστε να παρέχουν εκπαίδευση στους ασθενείς για το πώς 

να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία(57). 

 

Αναφορά πρέπει να γίνει και στις προκλήσεις που συναντούν οι βετεράνοι και τα 

μέλη των στρατιωτικών σωμάτων κατά τη διάρκεια αναζήτησης θεραπείας, οι οποίοι  

αντιμετωπίζουν εμπόδια όπως: 1)ζητήματα σχετικά με τη συνδεσιμότητα, την 

ασυνεπή πρόσβαση σε ασφαλή σύνδεση υψηλής ποιότητας στο διαδίκτυο και το 

υλικό που διαταράσσει και περιορίζει την υψηλή ποιότητα και την ασφαλή παροχή 

υπηρεσιών, 2)προκλήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της άνεσης του 

ασθενούς, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ήσυχου, ιδιωτικού χώρου, διαταραχή 

στο περιβάλλον του σπιτιού και δυσφορία του ασθενούς κατά τη διάρκεια της 

επικοινωνίας μέσω τηλεδιάσκεψης, 3)περιορισμό της θεραπευτική άνεσης και 

επικοινωνίας με τον θεραπευτή από δραστηριότητες παρέμβασης που μπορεί να 

επηρεάσουν την κλινική χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα,4)την ευκολία της 

απότομης αποδέσμευσης από τη θεραπεία και 5)ανησυχίες για την ασφάλεια και τη 

διαχείριση του κινδύνου σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος του 

εξεταζομένου. Σημαντικό φαίνεται πως είναι να κατανοήσουμε τις ανάγκες 

εκπαίδευσης και υποστήριξης των κλινικών, ώστε να προσαρμόσουμε τις 

προηγούμενες προσωπικές παρεμβάσεις σε ψηφιακές μορφές παροχής υγείας(58). 

 

Εξαιρετικά δύσκολη ήταν η κατάσταση για τους ρευματολόγους και τους ασθενείς 

τους για αρκετούς μήνες λόγω της πανδημίας του Covid-19, καθώς οι ρευματολόγοι 

δεν είχαν κανένα διαδικτυακό, ρυθμιζόμενο σύστημα συνταγογράφησης θεραπειών. 

Κατά συνέπεια, η διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής ή η ακατάλληλη 

αυτοδιαχείριση σημειώθηκε σε πολλούς ασθενείς, με αποτέλεσμα την έξαρση των 

ασθενειών σε ορισμένους εξ αυτών. Η εξέταση είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση 

των δραστηριοτήτων της νόσου του ασθενούς ή για τη διάγνωση και τη φροντίδα 

νέων ασθενών ή ασθενών με ενεργή νόσο(59).Οι τηλεοπτικές επισκέψεις 

αποκαλύπτουν το ψηφιακό χάσμα της κοινωνίας, καθώς ορισμένοι από τους ασθενείς 

δεν μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από την ψηφιακή υποδομή, ειδικά εκείνοι που 

έχουν λιγότερα μέσα, καθώς έχουν λιγότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο ή είναι 

μεγαλύτεροι ηλικιακά και λιγότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Τα εμπόδια στις 
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διαδικτυακές διαβουλεύσεις περιλαμβάνουν δυσχερή πρόσβαση στο διαδίκτυο για 

ορισμένους ασθενείς, χαμηλής ποιότητας σύνδεση στο διαδίκτυο και από τις δύο 

πλευρές, έλλειψη φιλικών προς τον χρήστη ιατρικών αρχείων και επίσης ψυχική και 

συναισθηματική απροθυμία από τους ασθενείς σχετικά με τις διαδικτυακές 

διαβουλεύσεις(59).  

 

Ένα άλλο αξιοσημείωτο εμπόδιο, που αναμένεται, είναι η σοβαρή οικονομική κρίση 

που προκύπτει από την πανδημία Covid-19η οποία θα περιορίσει τους επενδυτικούς 

πόρους σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της υγείας. Αυτός ο περιορισμός 

των πόρων θα εμποδίσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτομιών. Επίσης, εάν η 

γλώσσα αποτελεί εμπόδιο, πρέπει να διαθέτουμε ένα μέσο ενεργοποίησης των 

υπηρεσιών μετάφρασης κατά τη διάρκεια των εικονικών επισκέψεων(59). Η 

προετοιμασία για την προσαρμογή των μεθόδων τηλεϊατρικής και ψηφιακής υγείας 

για την υποστήριξη του NETCCN (NATIONAL EMERGENCY TELE-CRITICAL 

CARE NETWORK) έχει πολλά τεχνικά, διοικητικά και νομικά εμπόδια που πρέπει 

να ξεπεραστούν. Οι τεχνικές προκλήσεις περιλαμβάνουν μια σειρά από προβλήματα 

υλικού, λογισμικού και επικοινωνιών(60). 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, όπως προκύπτουν από την ανασκόπηση σχετικά με το 

δεύτερο ερευνητικό ερώτημα για τις προκλήσεις που δημιουργούνται από την 

εφαρμογή τουVideo Consultation, η πλειοψηφία των μελετών(29/43 ή 67,44%) 

επικεντρώνεται σε θέματα σχετικά με τα εμπόδια που προκύπτουν από τη χρήση του 

διαδικτύου είτε αυτά αναφέρονται στη ποιότητα της σύνδεσης της τηλεδιαβούλευσης 

είτε στο είδος των τεχνολογικών πόρων που έχει στη διάθεσή του ο εκάστοτε ασθενής 

και ως προς τη γνώση που διαθέτει ο ιατρός και ο ασθενής, ώστε να χρησιμοποιήσει 

αποτελεσματικά αυτούς τους πόρους. Παρόμοιο ποσοστό (28/43 ή 

65,12%)παρουσιάζουν και οι μελέτες που αναφέρονται στις προκλήσεις και τους 

κινδύνους για θέματα, όπως είναι το ιατρικό απόρρητο, η προστασία και επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων, η συναίνεση του ασθενούς κ.ά. Αμέσως μετά ακολουθούν οι 

μελέτες(17/43 ή 39,53%) που αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα του VC ως 

προς τη διάγνωση, οι μελέτες (13/43 ή 30,23%) που κάνουν αναφορά στις 

διαπροσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία ιατρού-ασθενούς και οι μελέτες (15/43 ή 

34,88%) που αναφέρονται στο κόστος των τηλεδιαβουλεύσεων και στη χρηματική 

αποζημίωση του γιατρού για την προσφορά των υπηρεσιών του μέσω αυτής της νέας 

τεχνολογίας. 
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Πίνακας3: Σύνοψη Προκλήσεων  

 

Προκλήσεις Αριθμός Μελετών 

Τεχνολογία (διαθέσιμοι πόροι, ποιότητα 

σύνδεσης, κατάλληλος & σύγχρονος 

εξοπλισμός, εκπαίδευση) 

Ν=29 

Απόρρητο πληροφοριών (Προσωπικά 

δεδομένα) 
Ν=28 

Αποτελεσματικότητα διάγνωσης  Ν=17 

Αποζημίωση (γιατρού, ασθενούς) Ν=15 

Διαπροσωπική επικοινωνία (σχέση 

γιατρού-ασθενή) 
Ν=13 

Γλωσσικά εμπόδια Ν=1 
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4. Συζήτηση 

4.1. Κύρια ευρήματα 
 

Η τεχνολογία μεταμορφώνει τις καθημερινές σχέσεις. Σε ορισμένες χώρες, οι 

εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας μεταξύ ασθενών και ιατρών εφαρμόζονται λόγω 

της αυξανόμενης ζήτησης για υγειονομική περίθαλψη. Αν και υπάρχουν πολλές 

ανησυχίες σχετικά με τη χρήση της ιατρικής τηλεδιαβούλευσης, τα μέχρι τώρα 

στοιχεία δείχνουν επενδύσεις και αυξανόμενη αντιπροσωπευτικότητα στην έρευνα 

σχετικά με τη χρήση και την επάρκεια για τη βελτίωση της περίθαλψης, καθώς και 

την ανάλυση των περιορισμών και των οφελών της. Τόσο στις ανεπτυγμένες, όσο και 

στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για συστήματα δημόσιας 

υγείας των οποίων σκοπός τους θα είναι η βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, η 

εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών για τη διαλογή, η οξεία θεραπεία ασθενειών, τα 

σαφώς καθορισμένα σχέδια αποκατάστασης, οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής και οι έλεγχοι 

τηλεδιάσκεψης(61). 

 

Οι τηλεοπτικές διαβουλεύσεις παρέχουν νέες ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις για την 

παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Παρέχουν, επίσης, γρήγορη και βολική πρόσβαση 

στην υγειονομική περίθαλψη με αρκετές μελέτες να τεκμηριώνουν την αύξηση της 

ικανοποίησης των ασθενών(62-65). Σε απομακρυσμένες περιοχές έχει αποδειχθεί ότι οι 

τηλεοπτικές διαβουλεύσεις προσφέρουν την ευκαιρία να εκπαιδεύσουν τους ασθενείς 

και να βελτιώσουν την πρόσβαση στις αγροτικές περιοχές(66,67). Σύμφωνα με μία 

μελέτη, στη Βραζιλία η τηλεϊατρική προσφέρει δυνατότητες για απομακρυσμένο 

έλεγχο, φροντίδα και θεραπεία και βοηθά στην παρακολούθηση, την επιτήρηση, τον 

εντοπισμό, την πρόληψη και τον μετριασμό των επιπτώσεων στην υγειονομική 

περίθαλψη που σχετίζονται έμμεσα με Covid-19(68). 

 

Ωστόσο, η βιντεοσκόπηση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ζητήματα ασφάλειας και 

κίνδυνο εσφαλμένης διάγνωσης λόγω έλλειψης φυσικής εξέτασης(69), μπορεί να 

αυξήσει το ποσοστό συνταγογράφησης και τη γενική χρήση της υγειονομικής 

περίθαλψης και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σχέση ιατρού-ασθενούς λόγω 

έλλειψης σωματικής επαφής, καθυστερημένη απόκριση και μη παρατήρησης της 

γλώσσα του ανθρώπινου σώματος του ασθενούς. Επιπλέον, η βιντεοσκόπηση θα 

μπορούσε να αυξήσει την πίεση μέσω της ζήτησης και των αμυντικών πρακτικών που 

προκαλούνται από την προσφορά και να επηρεάσει αρνητικά την ισότητα και την 
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πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, επειδή δεν έχουν όλοι ίση πρόσβαση ή δεν 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι αυτήν τη νέα τεχνολογία. Συνεπώς, οι τεχνολογίες 

δεν είναι παθητικές συσκευές που διευκολύνουν μόνο τις ιατρικές ενέργειες, αλλά και 

επηρεάζουν βαθιά την κοινωνική αλληλεπίδραση και τις διαδικασίες δημιουργίας 

νοημάτων. 

 

Μέχρι την κρίση της πανδημίας Covid-19, οι τηλεοπτικές διαβουλεύσεις 

εφαρμόστηκαν σε περιορισμένο βαθμό στη γενική πρακτική, κυρίως από 

πρωτοπόρους και καινοτόμους επαγγελματίας υγείας. Τώρα οι διαβουλεύσεις με 

βίντεο έχουν εφαρμοστεί σε πολλές γενικές πρακτικές με πρωτοφανή ρυθμό(70).Το 

μέλλον των διαβουλεύσεων μέσω βίντεο στη γενική πρακτική, το πεδίο εφαρμογής 

και ο υπολογισμός του κόστους τους διαπραγματεύονται επί του παρόντος, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι μέσω 

των τηλεοπτικών διαβουλεύσεων να διατηρηθεί η ποιότητα της περίθαλψης, η 

εντατικοποίηση της προληπτικής φροντίδας, η προληπτική διαχείριση χρόνιων 

ασθενειών, τα ισχυρά προγράμματα τηλεθεραπείας, η αναδιοργάνωση της παροχής 

φροντίδας, καθώς και η ευέλικτη κλινική στελέχωση των περιοχών(71). 

 

Ωστόσο, λείπει μια σταθερή και εμπεριστατωμένη βάση αποδεικτικών στοιχείων 

σχετικά με τις τηλεοπτικές διαβουλεύσεις. Επομένως, η μελέτη που βασίζεται στην 

έρευνα είναι ζωτικής σημασίας για τους πολιτικούς, τους κλινικούς ιατρούς, καθώς 

και τους ασθενείς για ασφαλή και υψηλή ποιότητα χρήσης συμβουλευτικών βίντεο σε 

μελλοντική γενική πρακτική. 

 

4.2. Συζήτηση κάτω από διάφορες οπτικές, καθώς και  με άλλες μελέτες στη 
βιβλιογραφία 
 
Κλινικά θέματα 

Οι εικονικές κλινικές αξιολογήσεις μας δίνουν την ευκαιρία να μετασχηματίσουμε 

ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη μεταφέροντας τη 

συνεχή παρακολούθηση και διαχείριση της νόσου έξω από το ιατρείο στο σπίτι ενός 

ασθενούς, χωρίς να θυσιάσουμε την ποιότητα ή να χάσουμε την οικειότητα και τα 

οφέλη της σχέσης ιατρού-ασθενούς(72). Ενώ οι εικονικές κλινικές αξιολογήσεις 

προσφέρουν μια πιο βολική, οικονομικά αποδοτική και άνετη εμπειρία φροντίδας για 

όλους τους ασθενείς, οι ασθενείς που ανησυχούν για την έκθεση τους στονCovid-19 ή 
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εκείνοι που ζουν σε αγροτικές ή υπο-εξυπηρετούμενες περιοχές επωφελούνται 

περισσότερο από τις καινοτομίες στην εικονική παροχή φροντίδας (73). 

 

Ένα κεντρικό ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί είναι πώς οι βιντεοσκοπήσεις 

επηρεάζουν τη διαγνωστική διαδικασία και συνεπώς την ποιότητα της φροντίδας.  Η 

έλλειψη σωματικής επαφής έχει επιπτώσεις στην εξέταση του ασθενούς(69). Στη 

συνάντηση με έναν ασθενή, ο ουσιαστικός ρόλος του ιατρού είναι ο διαγνωστικός 

έλεγχος. Ωστόσο, οι ιατροί δεν είναι εκπαιδευμένοι να πραγματοποιούν διάγνωση 

μέσω βιντεοσκόπησης(72). Η διαγνωστική αξιολόγηση περιλαμβάνει κλινική φυσική 

εντύπωση που απαιτεί παρατήρηση π.χ. στο χρώμα του ασθενούς, την αναπνοή, την 

επαφή με τα μάτια, την ευαισθητοποίηση, τα οποία είναι δύσκολο να διαγνωσθούν, 

όταν ο ασθενής εξετάζεται από τον ιατρό μέσα από μια οθόνη(74). Επιπλέον, συνήθως 

η κλινική αξιολόγηση ξεκινά ήδη όταν ο ασθενής μπαίνει στην αίθουσα αναμονής. Ο 

τρόπος με τον οποίο οι ασθενείς χαιρετούν το προσωπικό, περπατούν στην αίθουσα 

συσκέψεων, οι μικρές συζητήσεις πριν και μετά είναι στοιχεία που βοηθούν τη δράση 

του ιατρού. Αυτό διδάσκεται στην ιατρική σχολή από συναδέλφους και αποκτάται 

εμπειρικά στην πορεία των χρόνων. Κατά συνέπεια, μπορεί να τεθεί ένα κεντρικό 

ερώτημα σχετικά με το πώς οι γιατροί ερμηνεύουν και χειρίζονται τη διαγνωστική 

αβεβαιότητα που ακολουθεί ένα νέο διαγνωστικό περιβάλλον; Σε αυτή τη 

συστηματική ανασκόπηση, η σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο, η πρόσβαση σε 

τεχνολογία smartphone ή  σύγχρονων υπολογιστών, η ηλεκτρονική παιδεία, οι 

φραγμοί οικονομικής ή ψηφιακής παιδείας που υπάρχουν σε κατώτερους 

κοινονικοοικονομικά ασθενείς(75),η εξοικείωση με τις σύγχρονες  πλατφόρμες 

τηλεϊατρικής, οι εξειδικευμένες βιντεοκάμερες, τα νεότερης τεχνολογίας μικρόφωνα 

ήχου, η εγκατάσταση του κατάλληλου λογισμικού τηλεδιαβούλευσης και στις δύο 

τοποθεσίες (ιατρού-ασθενούς), ο κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος, ο ειδικός 

τεχνικός εξοπλισμός και το εκπαιδευμένο προσωπικό για τη σωστή καθοδήγηση του 

ασθενούς(76) είναι λίγα από τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, για να 

επιτευχθεί μια αποτελεσματική κλινική αξιολόγηση. 

 

Ηθικά ζητήματα 

 

Επιπλέον, αναμενόμενο είναι ότι οι νεότεροι και πιο μορφωμένοι ασθενείς μπορεί να 

έχουν υψηλότερο βαθμό άνεσης και εμπειρίας με την τεχνολογία, γεγονός που θα 
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μπορούσε να οδηγήσει σε προνομιακή πρόσβαση στην τηλεθεραπεία και 

ενδεχομένως να επιδεινώσει τις προϋπάρχουσες ανισότητες στην παροχή 

υγειονομικής περίθαλψης(49).Είναι σημαντικό να εξεταστεί η διαδικασία που οδηγεί 

στην πραγματική τηλεοπτική διαβούλευση. Ποιοι καλούνται ή μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν αυτές τις διαδικτυακές διαβουλεύσεις(77); Οι ανισότητες στον τομέα 

της υγείας είναι ένας τομέας μεγάλης σημασίας στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής υγείας, 

καθώς φαίνεται ότι η ηλεκτρονική υγεία έχει τη δυνατότητα να μειώσει και να 

αυξήσει τις ανισότητες στην κοινωνική υγεία(78). Είναι η εισαγωγή της 

βιντεοσκόπησης στη γενική πρακτική μια ακόμη βελτίωση της ποιότητας για 

εκείνους τους ασθενείς που είναι συνηθισμένοι και άνετοι με την πλοήγηση στο 

ψηφιακό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, παραβλέποντας τους ψηφιακά 

αναλφάβητους και ευάλωτους ασθενείς που δεν πληρούν τα κριτήρια για μια 

επιτυχημένη τηλεοπτική διαβούλευση; (79). Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να 

εξεταστεί πώς και ποιοι ασθενείς αξιολογούνται ως κατάλληλοι για βιντεοσκόπηση 

και επίσης είναι εξίσου σημαντικό να εξεταστούν οι λόγοι που οδηγούν στην 

απόφαση σχετικά με το ποιοι ασθενείς δεν θεωρούνται κατάλληλοι για 

βιντεοσκόπηση. Επιπλέον, η γνώση σχετικά με το ποιοι είναι οι νέοι χρήστες των 

βιντεοσκοπήσεων είναι υψίστης σημασίας, για να μετριαστεί το γεγονός ότι οι 

ευάλωτοι ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια, παραβλέπονται και να καταστεί 

εφικτό να συμπεριληφθούν στη χρήση βιντεοσκοπήσεων(80). 

 
Σχετικά θέματα 

 
Ένα άλλο κεντρικό ερώτημα που πρέπει να εξεταστεί, σχετικά με τις 

αλληλεπιδράσεις ιατρού-ασθενούς μέσω VC, είναι πώς επηρεάζει η τηλεοπτική 

διαβούλευση τη σχέση ιατρού-ασθενούς και πώς διαμορφώνει τους τρόπους 

επικοινωνίας στη σχέση τους. Η έρευνα δείχνει ξεκάθαρα ότι η καλή επικοινωνία σε 

μια αξιόπιστη σχέση ιατρού-ασθενούς είναι κεντρική για την παροχή ποιοτικής 

υγειονομικής περίθαλψης και ικανοποίησης των ασθενών(81,82).Αυτό επισημαίνει τη 

σημασία της καλής δημιουργίας σχέσεων και της επικοινωνίας σε βιντεοσκοπήσεις, 

για να επιτευχθεί η ικανοποίηση του ασθενούς και η καλή ιατρική περίθαλψη. Σε 

διαβουλεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο, η αλληλεπίδραση διαμορφώνεται από μια 

ποικιλία τρόπων επικοινωνίας -για παράδειγμα, λεκτικές επιλογές, στάση σώματος, 

έκφραση του προσώπου, ρούχα, περιβάλλον και ούτω καθεξής- που συνδυάζονται, 

για να δημιουργήσουν το νόημα στις αλληλεπιδράσεις(83). Ωστόσο, η βάση αυτής της 
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αλληλεπίδρασης αλλάζει, όταν η τεχνολογία διαμεσολαβεί μεταξύ των 

διαβουλεύσεων ιατρού-ασθενούς. Κατά συνέπεια, η ψηφιακή διαβούλευση 

διαμορφώνει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στην ιατρική περίθαλψη, καθώς 

αντικαθιστά τις συναντήσεις μεταξύ προσώπων και αντ’ αυτού μεσολαβεί στην 

αλληλεπίδραση μέσω χαρακτηριστικών σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Οι τρέχουσες 

μελέτες(84,85) έχουν περιγράψει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα με τις 

διαβουλεύσεις μέσω ψηφιακού videoπου σχετίζονται με τα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά του μέσου και τις διαμεσολαβούμενες σχετικές πτυχές στη σχέση 

ασθενούς-ιατρού. 

 

Επιπλέον, οι ασθενείς που καλούνται σε βιντεοσκοπήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν 

την πρόκληση να μεταφέρουν την ατζέντα τους σε αυτά τα νέα μέσα(84). Ως μέρος της 

μεθόδου με επίκεντρο τον ασθενή, ο ιατρός αναμένεται να αποσαφηνίσει τις 

ανησυχίες και τις προτιμήσεις του ασθενούς και να επιλέξει αυτές που θα 

αντιμετωπιστούν σε συνεργασία με τον ασθενή(86). Η «προκαταρκτική ρύθμιση 

ημερήσιας διάταξης» καλύπτει τη διαδικασία με την οποία ο ιατρός και ο ασθενής 

δίνουν προτεραιότητα στις ατζέντες τους και τις διαπραγματεύονται από την 

αρχή(87,88). Μια μελέτη των διαβουλεύσεων σε μια γενική πρακτική στο Ηνωμένο 

Βασίλειο δείχνει ότι κατά μέσο όρο, 2,5 προβλήματα συζητούνται σε κάθε 

διαβούλευση(89). Σε μια μελέτη από τη Δανία, το 35% των διαβουλεύσεων στη γενική 

πρακτική αντιμετώπισαν περισσότερα από ένα προβλήματα(90). Κατά συνέπεια, η 

ανάγκη καθορισμού της ατζέντας υπάρχει σε πολλές διαβουλεύσεις, αλλά μπορεί να 

λειτουργεί διαφορετικά στις διαβουλεύσεις με βίντεο. Αυτό μπορεί να είναι εις βάρος 

της ατζέντας του ασθενούς και μπορεί να απαιτεί νέες δεξιότητες από τον γιατρό. Η 

κοινή λήψη αποφάσεων είναι ένα σημαντικό μέρος της συμμετοχής του ασθενούς και 

περιλαμβάνει την ανάδειξη προτιμήσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών και 

εμπειριών που τελικά θα καταλήξουν σε μια απόφαση θεραπείας μέσω της 

επικοινωνίας μεταξύ ασθενούς και ιατρού στο ίδιο επίπεδο(91). Μια σημαντική πτυχή 

της μελέτης των βίντεο διαβουλεύσεων θα είναι επομένως η αξιολόγηση τεχνικών 

προκλήσεων στην ανταλλαγή πληροφοριών και εάν ο καθορισμός της ατζέντας και οι 

αποφάσεις αντιμετώπισης εξακολουθούν να λαμβάνονται με πνεύμα κοινής λήψης 

αποφάσεων. 
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Θέματα οργάνωσης 

 
Τέλος, η εισαγωγή συμβουλευτικών βίντεο σε γενικές πρακτικές σημαίνει ότι οι 

μέθοδοι εργασίας και οι ρουτίνες προσαρμόζονται σε νέες πρακτικές που 

δημιουργούνται από νέες τεχνολογίες. Είναι επομένως σημαντικό να διερευνηθεί, σε 

μια αρχική φάση της εισαγωγής, πώς γίνονται προσαρμογές σε νέες μεθόδους 

εργασίας και τεχνολογίας και πώς επηρεάζουν τον επαγγελματικό βίο του 

προσωπικού πρακτικής(67). Από τις υπάρχουσες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, 

είναι γνωστό πως η επιτυχής εφαρμογή της βιντεοσκόπησης σε γενικές πρακτικές 

απαιτεί μια προγραμματισμένη και συντονισμένη προσέγγιση, που περιλαμβάνει 

εκπαίδευση προσωπικού και τον συντονισμό των  υπεύθυνων μελών του προσωπικού 
(92,93). 

Ίσως η εισαγωγή της τηλεοπτικής διαβούλευσης να έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες 

για διαφοροποίηση της εργασίας και επιλογή νέων πρακτικών και προτύπων δράσης 

για το προσωπικό υγείας και η εισαγωγή νέας τεχνολογίας στο περιβάλλον πρακτικής 

να βιώνεται ως σημαντική πηγή ευελιξίας και αλλαγής. Ωστόσο, θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι η αρνητικότητα και η αντίσταση κάποιων απέναντι σε αυτή τη νέα 

τεχνολογία έχει επηρεάσει τις αλληλεπιδράσεις και τις συνεργασίες της ομάδας(32). Ως 

εκ τούτου, είναι σημαντικό να διερευνήσετε τις απόψεις και τις εμπειρίες του 

προσωπικού της πρακτικής σχετικά με αυτό, καθώς οι πληροφορίες, οι οποίες θα 

προκύψουν, θα προωθήσουν περαιτέρω την επιτυχή εφαρμογή της τηλεοπτικής 

διαβούλευσης. 

Μια άλλη οργανωτική πτυχή που πρέπει να διερευνηθεί είναι η σχέση μεταξύ των 

διαφόρων τύπων τηλεδιαβούλευσης (f-t-f, τηλέφωνο, email και βίντεο). Για 

παράδειγμα, πώς χρησιμοποιούνται οι διαβουλεύσεις βίντεο σε σχέση με τις άλλες 

φόρμες διαβούλευσης, ως συμπλήρωμα, ως αντικατάσταση; Και σε ποιες 

καταστάσεις; Ποια είναι γενικά τα κίνητρα των γενικών ιατρών πίσω από τις επιλογές 

των τύπων διαβούλευσης; 

 

Θέματα απόρρητων πληροφοριών 

Ένα από τα κυρίαρχα εμπόδια της υιοθέτησης της τηλεδιαβούλευσης είναι ο νόμος 

περί φορητότητας και λογοδοσίας για ασφάλειες υγείας (HIPAA)3(47).Η χρήση 

                                                
3Ο νόμος για τη φορητότητα και την ευθύνη ασφάλισης υγείας (HIPAA) είναι μια πράξη που 
δημιουργήθηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ το 1996 και τροποποιεί τόσο τον νόμο περί ασφάλειας 
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εφαρμογών, όπως το  WhatsApp ή το Skype,  για επικοινωνία μεταξύ ιατρών και 

ασθενών δημιουργεί την κατανόηση ότι επιτρέπεται η διεξαγωγή ιατρικών 

τηλεδιαβουλεύσεων μέσω αυτών(70). Είναι σημαντικό να επισημάνουμε την ασφάλεια 

των δεδομένων, σχετικά με την ανάγκη υποδομής για την εξασφάλιση της 

κατάλληλης, ασφαλούς και ενοποιημένης ψηφιακής εγγραφής σε υπηρεσίες 

τηλεϊατρικής, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του επιπέδου εγγύησης ασφάλειας 

σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Όσον αφορά τα ευρήματα στη βιβλιογραφία, 

αμερικανικές μελέτες αναφέρουν ότι, για να πραγματοποιηθεί μια τηλεδιαβούλευση, 

τόσο ο ασθενής, όσο και ο ιατρός πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα σύστημα 

συμβατό με HIPAA, δηλαδή, πιστοποιημένο σύμφωνα με τον νόμο φορητότητας και 

λογοδοσίας της ασφάλισης υγείας (HIPAA)(94,95). Ο συγκεκριμένος νόμος, ο HIPPA- 

Νόμος για τη φορητότητα και την ευθύνη για την ασφάλιση υγείας, εγκρίθηκε το 

1996 και θεσπίζει ένα σύνολο κανόνων για την προστασία των πληροφοριών για την 

υγεία. Αυτή η διαπίστευση είναι παρόμοια με τη διαδικασία πιστοποίησης που 

πραγματοποίησε η Βραζιλιάνικη Εταιρεία Ιατρικής Πληροφορικής για ηλεκτρονικά 

συστήματα καταγραφής υγείας, εκτός από το ότι, στην περίπτωση των Η.Π.Α., 

καλύπτει επίσης συστήματα επικοινωνίας μεταξύ ιατρού και ασθενούς μέσω βίντεο ή 

μηνυμάτων κειμένου. Μια άλλη μελέτη επισημαίνει ότι το απόρρητο και η 

εμπιστευτικότητα των ασθενών είναι σημαντικά σημεία που δεν εξετάζονται 

συνήθως. Παρά το γεγονός ότι εφαρμογές όπως το WhatsApp και το Skype είναι 

εφαρμογές που προστατεύονται από κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, οι εικόνες, οι 

ήχοι και τα έγγραφα που αποστέλλονται μέσω αυτών αποθηκεύονται στην κινητή 

συσκευή, η οποία μπορεί εύκολα να κλαπεί ή να υποκλαπεί(59). Δεδομένης της 

έλλειψης ειδικών κανονισμών, εναπόκειται στον ιατρό να αποφασίσει σε ποιες 

καταστάσεις αυτό το μέσο είναι κατάλληλο για επικοινωνία με τον ασθενή, καθώς οι 

ιατροί είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. 

Αυτή η ιατρική ευθύνη δεν αναφέρεται στην αναλυθείσα βιβλιογραφία, αλλά είναι 

γνωστό ότι οι τεχνικές προκλήσεις μπορούν να βλάψουν το έργο των γιατρών(96,97), οι 

οποίοι πρέπει να επικεντρωθούν στη φροντίδα των ασθενών(98).Όσον αφορά το 

ενοποιημένο Ηλεκτρονικό Αρχείο Υγείας του ασθενούς, αξίζει να αναλογιστούμε πώς 

θα είναι δυνατή η διαλειτουργικότητα πληροφοριών στο ιδιωτικό σύστημα, το οποίο 

                                                                                                                                       
εισοδήματος λόγω συνταξιοδότησης των εργαζομένων (ERISA), όσο και τον νόμο περί δημόσιας 
υγείας (PHSA). Η HIPAA θεσπίστηκε σε μια προσπάθεια να προστατευθούν τα άτομα που 
καλύπτονται από την ασφάλιση υγείας και να καθοριστούν πρότυπα για την αποθήκευση και την 
ιδιωτική ζωή των προσωπικών ιατρικών δεδομένων. 
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λειτουργεί με κατακερματισμό ή μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών συστημάτων, τα 

οποία έχουν διαφορετικές λογικές προσέγγισης. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί η 

απαίτηση για ψηφιακή υπογραφή στην περίπτωση ιατρικής συνταγής που γίνεται εξ 

αποστάσεως, μια πρακτική που δεν είναι ευρέως διαδεδομένη στους γιατρούς. Είναι 

σημαντικό να αναλυθεί όλο το οικοσύστημα που ευνοεί ή εμποδίζει την ανάπτυξη 

υπηρεσιών τηλεϊατρικής σε μια χώρα. 

 

4.3. Περιορισμοί και δυνατά σημεία μελέτης 
 

Αυτή η αναλυτική αξιολόγηση στο τρέχον πλαίσιο πολιτικής έχει χαρτογραφήσει τα 

αναδυόμενα στοιχεία σχετικά με την εμπειρία του κλινικού ιατρού και του ασθενούς. 

Ο χαμηλός αριθμός υφιστάμενων μελετών υπογραμμίζει την έλλειψη στοιχείων σε 

αυτόν τον τομέα και περιορίζει την έκταση των ευρημάτων. 

Ενώ πραγματοποιήθηκε μια συστηματική αναζήτηση, η ανασκόπηση περιορίστηκε σε 

μελέτες από το 2019 και μετά. Η επέκταση των κριτηρίων ένταξης, ώστε να 

συμπεριλάβει μελέτες πριν από το 2019,ενδέχεται να είχε ως αποτέλεσμα μελέτες που 

περιείχαν σχετικά δεδομένα. Η μελέτη εξέτασε την εμπειρία του προσωπικού που 

πραγματοποίησε τις διαβουλεύσεις, αλλά δεν περιλάμβανε άλλο προσωπικό, όπως τα 

μέλη του προσωπικού πρακτικής που μπορεί να συμμετέχουν στη δημιουργία και τον 

προγραμματισμό του VC, και αυτό περιορίζει την εφαρμογή των ευρημάτων στο 

ευρύτερο περιβάλλον γενικής πρακτικής. Οι συμμετέχοντες στις περιλαμβανόμενες 

μελέτες μπορεί να θεωρηθούν ως πληθυσμοί που έχουν τη δυνατότητα να επιλεχθούν 

με δική τους πρωτοβουλία και αυτό μπορεί να εισαγάγει μια προκατάληψη 

επιβεβαίωσης όσον αφορά τη βασική στάση απέναντι στο VC. 

 

Η κριτική μας για τη μελέτη αυτή είχε ορισμένους περιορισμούς. Προκειμένου να 

ανακτηθεί  ένας διαχειρίσιμος αριθμός μελετών με μεγάλη πιθανότητα συνάφειας, οι 

όροι της αναζήτησης επικεντρώνονται στη συγκεκριμένη τεχνολογία της 

τηλεδιάσκεψης. Γενικότεροι όροι, όπως η τηλεθεραπεία, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, για να περιγράψουν τη χρήση ενός ευρέος φάσματος εργαλείων 

απομακρυσμένης επικοινωνίας σε αυτό το πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων του 

τηλεφώνου, των email κ.λπ. (και επομένως είναι επίσης πιθανό να ανακτήσουν ένα 

μεγάλο αριθμός άσχετων αρχείων), δεν συμπεριλήφθηκαν. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι 

ανακτήθηκαν όλες οι σχετικές συστηματικές αναθεωρήσεις. Ωστόσο, η χρήση του 
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όρου «τηλεδιάσκεψη» στην αναζήτηση, που πρωτοεμφανίστηκε στη MEDLINE το 

2005, συνέβαλλε στην ανάκτηση ορισμένων σχετικών αρχείων που διαφορετικά θα 

είχαν χαθεί. Επιπλέον, η διεξαγωγή μιας ανασκόπησης των υπαρχόντων κριτικών 

παρουσιάζει προκλήσεις στη σύνθεση μεγάλου όγκου πληροφοριών. Σε αυτήν την 

κριτική στοχεύσαμε, για να συνοψίσουμε την υπάρχουσα βιβλιογραφία, λαμβάνοντας 

ταυτόχρονα υπόψη την ποιότητα κάθε κριτικής. Γνωρίζουμε ότι η περίληψη των 

κριτικών μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών. Για παράδειγμα, ένας 

μεγάλος αριθμός κριτικών στη μελέτη μας επικεντρώθηκε σε διάφορους τρόπους 

τηλεδιάσκεψης μέσω διαδικτύου. Δεν υπήρξε διαχωρισμός μεταξύ ασφαλών και μη 

ασφαλών πλατφορμών κατά την αναφορά των ευρημάτων μας. Επομένως, τα 

αποτελέσματά μας είναι μόνο μια περίληψη υψηλού επιπέδου. Εκτός από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας μας, αυτή η μελέτη εξέτασε και εντόπισε πού, στη 

σχέση ιατρού και ασθενούς, μπορεί να είναι δυνατή και πλεονεκτική η χρήση 

τηλεδιάσκεψης. Ωστόσο, η ανασκόπηση της πορείας παρουσίασε επίσης προκλήσεις. 

Επομένως, αναγνωρίζουμε ότι ενδέχεται να μην καταφέραμε να συνοψίσουμε όλες 

τις κλινικές λειτουργίες για τις οποίες η τηλεδιάσκεψη μπορεί να είναι χρήσιμη. Στην 

καλύτερη περίπτωση, η ανασκόπηση αντικατοπτρίζει τις πιθανές ευκαιρίες για 

υιοθέτηση ή επέκταση αυτού του τρόπου επικοινωνίας για ασθενείς με χρόνια 

νοσήματα. 

4.4.  Μελλοντικές εφαρμογές (ή προτάσεις ή συστάσεις) 
 

Αυτή η συστηματική ανασκόπηση  έχει συγκεντρώσει στοιχεία από ένα ευρύ φάσμα 

διεθνών πηγών για τον εντοπισμό και τη συζήτηση βασικών στοιχειών και 

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας από τη χρήση των 

τηλεδιαβουλεύσεων. Παρουσιάζεται μια ευρεία ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας αποτυπώνοντας τόσο τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από τη 

χρήση του Video Consultation, όσο και τις προκλήσεις του, ακολουθούμενη από 

συγκεκριμένα παραδείγματα της βιβλιογραφίας μας. Δεδομένου ότι υπάρχει 

σημαντική ποικιλομορφία των θετικών και των αρνητικών αποτελεσμάτων από τη 

χρήση του,  πρέπει να δοθεί προσοχή κατά την εφαρμογή των ευρημάτων. 

Όπως φαίνεται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, διαφορετικά μέσα επικοινωνίας και 

τεχνολογίας πληροφοριών έχουν εφαρμοστεί διεθνώς για τη διαμεσολάβηση μεταξύ 

ιατρού-ασθενούς, όπως το τηλέφωνο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα ηλεκτρονικά 

συστήματα διαβούλευσης, βίντεο ή ακόμη και συνδυασμός αυτών. Όλα αυτά 
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν με έναν πρόσθετο, εναλλακτικό ή μερικώς 

υποκατάστατο τρόπο της θεραπείας πρόσωπο με πρόσωπο, για διάγνωση, 

συμβουλευτική καθοδήγηση, συνταγογράφηση, θεραπεία και παρακολούθηση οξέων 

ή χρόνιων παθήσεων.  

Τα στοιχεία αυτής της ανασκόπησης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι 

επαγγελματίες υγείας αναφέρουν πως μέσω της διαδικτυακής διαβούλευσης 

κυριαρχεί η κόπωση για το συντονισμό της διαδικασίας, το γνωστικό άγχος, καθώς 

και η απώλεια σύνδεσης, ικανοποίησης και ταυτότητας, όταν χάνονται οι 

τελετουργίες των πρόσωπο με πρόσωπο επαφών(99).Ωστόσο, οι απομακρυσμένες 

διαβουλεύσεις μειώνουν τα ταξίδια, βελτιώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα που 

παράγεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Για τη μελλοντική εφαρμογή του VCίσως οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να 

οργανώσουν μία λίστα ελέγχου πριν την οριστικοποίηση της επιλογής ασθενούς για 

τηλεδιαβούλευση(100): 

• Γνωρίζω τις ανάγκες αυτού του ασθενούς; 

• Μπορώ να έχω πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό τους; 

• Γνωρίζω τους στόχους του ασθενούς; 

• Ποια είναι η φυσική κατάσταση, το κάπνισμα και η ψυχική υγεία τους; 

• Έχουν πρόσβαση σε τηλέφωνο, smartphone, tablet ή υπολογιστή; 

• Πρέπει να περιμένω αποτελέσματα ερωτηματολογίων ή ημερολόγιο αιχμής; 

• Πρέπει να τα δω - αν ναι, είναι δυνατή η βιντεοσκόπηση; 

• Υποστηρίζει την κατάσταση της οικογένειας / σπιτιού; 

 

Ωστόσο, η ασφαλής και αποτελεσματική εφαρμογή της τηλεδιάσκεψης εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες, παρά τους ισχυρισμούς για τα οφέλη της και τις προκλήσεις 

που προκύπτουν, επιτρέποντας τη χρήση της. Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται ότι το 

δημόσιο σύστημα υγείας έχει ορισμένους διαμεσολαβητές για την εφαρμογή της 

τηλεδιαβούλευσης, καθώς είναι πιο κοντά στην εφαρμογή ενός εθνικού ηλεκτρονικού 

ιατρικού φακέλου, που λειτουργεί με μεγάλη κάλυψη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

ως συντονιστή φροντίδας που ήδη έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί σε ασφαλή 

περιβάλλοντα. 

Παρόλο που οι περισσότερες από τις μελέτες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο 

έχουν δημοσιευτεί στις Η.Π.Α. - οι οποίες διαθέτουν σύστημα δημόσιας υγείας που 

ενσωματώνει χρήστες και υπηρεσίες, με διαδικασίες ασφάλειας και πρόσβαση 
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περιορισμένη σε εγγεγραμμένους επαγγελματίες και μονάδες - δεν είναι δυνατή η 

μεταφορά των εμπειριών τους σε αυτό το σενάριο στην πραγματικότητα της Ελλάδας. 

Στη χώρα μας, υπάρχουν εμπόδια σχετικά με την ηλεκτρονική ολοκλήρωση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών, τη γεωγραφική κατανομή των ιατρών, τις διαστάσεις της 

εδαφικής κάλυψης, τις μορφές χρηματοδότησης του συστήματος υγείας, τις ανάγκες 

του υπό θεραπεία πληθυσμού, την τοπική τεχνολογική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων.  

Παρά τα αποδεικτικά στοιχεία για τα οφέλη και τους περιορισμούς που 

παρατηρήθηκαν, φαίνεται ότι οι πολιτικές και εταιρικές προκλήσεις είναι αυτές που 

έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη να αποτρέψουν την έρευνα και την ανάπτυξη της 

τηλεδιαβούλευσης. Επιπλέον, η οργάνωση του συστήματος υγείας θα υποστεί 

σημαντικές αλλαγές ως απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση πληθυσμού για αυτήν 

την υπηρεσία. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να αναζητήσουμε ασφαλείς και 

αποτελεσματικές μορφές, εφαρμογές και περιστάσεις στις οποίες οι 

τηλεδιαβουλεύσεις μπορεί να είναι επωφελείς για τη φροντίδα των ασθενών, 

λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα κλινικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της 

τεχνολογίας στη σχέση ιατρού-ασθενούς, αλλά και τις αλλαγές που προκύπτουν από 

τις διαδικασίες εργασίας και το πεδίο διαχείρισής τους. 

4.5. Μελλοντικές επεκτάσεις της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης 
 

Η σαφήνεια στη διαδικασία της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης επιτρέπει την 

εύκολη μελλοντική επανάληψη και επέκτασή της και σε άλλες μηχανές αναζήτησης 

με τις ίδιες λέξεις κλειδιά ή αλγορίθμους αναζήτησης ή ακόμη και περισσότερο 

εμπλουτισμένες φράσεις από τις υπάρχουσες. Μέσω τέτοιων επεκτάσεων της 

εργασίας ίσως να μπορέσουν να επιβεβαιώσουν εάν η συστηματική ανασκόπηση που 

πραγματοποιήθηκε σε αυτή τη διπλωματική, πράγματι εντόπισε μία περιοχή στην 

οποία υπάρχει έλλειψη ερευνών. Η συστηματική ανασκόπηση ήταν σχετικά 

περιορισμένη με τον τρόπο που σχεδιάστηκε. Επίσης, μία ευρύτερη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη της διαχρονικής συμβολής της 

τηλεδιαβούλευσης (Video Consultation) στην υποστήριξη του συστήματος υγείας. Η 

εργασία επίσης μπορεί να επεκταθεί και ως προς το τεχνικό μέρος με εμβάθυνση στα 

επιμέρους χαρακτηριστικά των εφαρμογών του  Video Consultation, ώστε να 

αναδειχθεί καλύτερα ο υποστηρικτικός του ρόλος. Επίσης, η επανάληψη της 

συστηματικής ανασκόπησης με τον ίδιο σχεδιασμό σε επόμενο χρονικό διάστημα 

μπορεί να εντοπίσει διάφορες μεταβολές στη συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή στην 
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οποία εστίασε η πτυχιακή. Σε κάθε περίπτωση οι συστηματικές ανασκοπήσεις 

παρέχουν μία εικόνα της ερευνητικής προσπάθειας σε μία περιοχή μελέτης και 

αναδεικνύουν διαχρονικές τάσεις, όπως επιχείρησε να κάνει και αυτή η πτυχιακή. 
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8. Παραρτήματα: Πίνακες αποτελεσμάτων 
 
Παράρτημα 1: Πίνακας 1: 1οΕρευνητικόΕρώτημα: «Είναι οι σημερινοί πάροχοι υπηρεσιών υγείας επαρκώς ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι 
για την παροχή φροντίδας μέσω Video Consultation;» 

 

Α/Α Τitle Authors Country Type of Study Tools Year Participant
s 

Outcome 
Measures  Outcome Findings Confounders Comments 

1 

Patient 
Satisfaction 

With 
Telemedicine 

During the 
COVID-19 
Pandemic: 

Retrospective 
Cohort Study 

Ashwin 
Ramaswamy, 

Miko Yu , 
Siri 

Drangsholt , 
Eric Ng, 
Patrick J 
Culligan, 
Peter N 

Schlegel, Jim 
C Hu  

New York 

Observational 
retrospective 

cohort 
Study(single-

institution, urban, 
quaternary 

academic medical 
center) 

Press 
Ganey 

Outpatient 
Medical 
Practice 
Survey  

2020 

Patients 
aged 18 

years, from 
April 1, 
2019, to 

March 31, 
2020 

%, Mean, 
parameter 

estimate-PE 

Patient 
acceptance, 

patient 
satisfaction 

differs between 
video and in-
person visits 

An 8729% increase in 
video visit utilization 
during the COVID-19 

pandemic compared to the 
same period last year. 

Video visit Press Ganey 
scores were significantly 

higher than in-person visits 
(94.9% vs 92.5%; P<.001). 
In adjusted analyses, video 
visits (parameter estimate 
[PE] 2.18; 95% CI 1.20-
3.16) and the COVID-19 
period (PE 0.55; 95% CI 

0.04-1.06) were associated 
with higher patient 

satisfaction. Younger age 
(PE –2.05; 95% CI –2.66 
to –1.22), female gender 
(PE –0.73; 95% CI –0.96 
to –0.50), and new visit 

type (PE –0.75; 95% CI –
1.00 to –0.49) were 

associated with lower 
patient satisfaction. 

Age, sex, visit 
type,Specialty 

The use of 
video visits is 

a viable 
alternative to 
traditional in-
person visits. 
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2 

Use of 
Telemedicine 
for Chronic 

Liver Disease 
at a Single 

Care Center 
During the 
COVID-19 
Pandemic: 
Prospective 

Observational 
Study 

Maria 
Guarino , 
Valentina 
Cossiga, 
Andrea 

Fiorentino , 
Giuseppina 
Pontillo , 
Filomena 
Morisco   

Italy 
Observational 
Study(tertiary 

care) 

telemedicin
e service 
set up, 
Video 

Consultatio
ns (through 

Skype or 
WhatsApp)

, Smart-
working 

from home 
to increase 

remote 
patient 

monitoring 
and mobile 
health care 

2020 

Asymptom
atic for 

COVID-19 
pneumonia. 

n, % 

The benefits of 
using 

telemedicine 
services 

Of the nearly 1700 patients 
with CLD who attended a 

follow-up visit at our Liver 
Unit, none contracted 

COVID-19, and there was 
no need to alter treatment 

schedules. 

not relevant  

This system 
of health care 
delivery was 
appreciated 
by patients 

since it gave 
them the 

opportunity to 
be in contact 

with 
physicians 

while 
respecting 

social 
distancing 

rules. 

3 

Impact of the 
COVID-19 

pandemic on 
headache 

management 
in Spain: an 
analysis of 
the current 

situation and 
future 

perspectives 

A López-
Bravo , D 
García-

Azorín , R 
Belvís , C 
González-
Oria , G 

Latorre , S 
Santos-

Lasaosa , Á L 
Guerrero-

Peral   

Spain 

Observational 
study (specialized 

headache care 
structures) 

Open and 
closed 

response 
questions 

(single and 
multiple) 

2020 

Headache 
units. Were 

selected 
using the 
map of 
Spanish 

headache 
units and 
specialist 
clinics, a 
document 
including 

all 
healthcare 
facilities 

dedicating 
at least one 

day per 
week to 
patients 

with 
headache, 

n, % 

The impact of 
the COVID-19 
pandemic on 

headache units, 
evaluate how 

neurologists see 
the future of 
these units 

The response rate was 
74%, with the participation 

of centres with different 
characteristics and from all 
Autonomous Communities 

of Spain. Limitations in 
face-to-face activity were 

reported by 95.8% of 
centres, with preferential 
face-to-face consultation 

being maintained in 60.4%, 
and urgent procedures in 

45.8%. In 91.7% of 
centres, the cancelled face-

to-face activity was 
replaced by telephone 
consultation. 95.8% of 
respondents stated that 

they would use personal 
protection equipment in the 
future, and 86% intended 

to increase the use of 
telemedicine. The majority 

foresaw an increase in 
waiting lists (93.8% for 

initial consultations, 89.6% 
for follow-up, and 89.4% 

for procedures) and a 

Not included 

Headache 
care and 
research 

activity has 
reduced 

considerably. 
This 

demonstrates 
the need for 

an increase in 
the 

availability of 
telemedicine 
in our centres 

in the near 
future. 
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worse clinical situation for 
patients, but only 15% 

believed that their 
healthcare structures would 

be negatively affected in 
the future. 

4 

Evaluation of 
teleconsultati

on in 
urological 
patients 

during the 
COVID-19 
pandemic 

 
A Leibar 

Tamayo , E 
Linares 

Espinós , E 
Ríos 

González , C 
Trelles 

Guzmán , M 
Álvarez-

Maestro, C de 
Castro Guerín  

, E 
Fernández-
Pascual , M 

Girón de 
Francisco  , J 
M Gómez de 
Vicente , J 

Gómez Rivas 
, J A Mainez 
Rodriguez , J 

R Pérez-
Carral, M J 

Garcia-
Matres , L 
Martinez-

Piñeiro 

Spain 
Observational 

study (a tertiary 
hospital ) 

11 
questions 

on 
urological 

care 
provided by 
physicians 
during the 
COVID-19 
pandemic 

was 
conducted 

2020 

200 
patients 

were 
randomly 
selected 

from 
specialized 
consultatio

ns 

n,%, 
median, 

IQR 

To evaluate 
urological 

patient 
satisfaction with 
teleconsultation 

during the 
COVID-19 
pandemic. 

18% of them required 
assistance from family 

members, 6%of patients 
avoided going to a medical 

center 
during the pandemic,42% 
had cancelled diagnostic 

tests, 59% had 
cancelled medical 

consultations, 3.5% had 
cancelled treatments and 

1%, had cancelled 
interventions, 10% 

reported a worsening of 
urological symptoms 

during 
confinement.According 

to physicians, consultations 
were effectively delivered 
in 72% of cases, 81%being 
carried out by their usual 

urologist by 
teleconsultation 

Not included 

Satisfaction 
with 

teleconsultati
ons during the 

COVID-19 
pandemic has 

been rated 
with a high 

score, 
providing 

continuous 
care to urol-
ogy patients 
during the 

health crisis. 

5 

Use of the 
HoloLens2 

Mixed 
Reality 

Headset for 
Protecting 

Health Care 
Workers 

During the 
COVID-

Guy Martin , 
Louis Koizia, 

Angad 
Kooner, John 

Cafferkey, 
Clare Ross , 

Sanjay 
Purkayastha, 

Arun 
Sivananthan, 

United 
Kingdom 

Observational 
study (Teaching 

hospital) 

Experience 
questionnai

res with 
Likert and 
free-text 

responses 

2020 

Staff 
exposure to 

high-risk 
COVID-19 
environmen

ts 

 
differences, 

with 
significance 

set at 
P<.05, 
Mean 

Assess the 
practicalities 
and impact of 
deploying MR 
telemedicine 

technologies for 
improving staff 
safety during 
the pandemic. 

The deployment of the 
HoloLens2 led to a 51.5% 
reduction in time exposed 
to harm for staff looking 
after COVID-19 patients 

(3.32 vs 1.63 
hours/day/staff 

member; P=.002), and an 
83.1% reduction in the 

amount of PPE used (178 

Not included 

This 
technology 

has 
empowered a 
diverse group 
of clinicians 

to collaborate 
more 

effectively 
and 
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19Pandemic: 
Prospective, 

Observational 
Evaluation 

Anisha 
Tanna, Philip 
Pratt, James 

Kinross, 
PanSurg 

Collaborative 

vs 30 
items/round/day; P=.02). 
This represents 222.98 
hours of reduced staff 

exposure to COVID-19, 
and 3100 fewer PPE items 
used each week across the 
three clusters evaluated. 

The majority of staff using 
the device agreed it was 

easy to set up and 
comfortable to wear, 

improved the quality of 
care and decision making, 
and led to better teamwork 

and communication. In 
total, 89.3% (25/28) of 

users felt that their clinical 
team was safer when using 

the HoloLens2. 

efficiently, 
improved the 
transfer and 

dissemination 
of 

information 
and 

knowledge, 
and allowed 
care to be 
delivered 

more safely 
with reduced 

PPE 
demands. 

6 

Acceptability 
and 

Utilization of 
Newer 

Technologies 
and Effects 

on Glycemic 
Control in 

Type 2 
Diabetes: 
Lessons 

Learned from 
Lockdown 

Ranjit Mohan 
Anjana , Raje

ndra 
Pradeepa, Mo

han 
Deepa, Sarav

anan 
Jebarani, Ula
gamathesan 

Venkatesan, S
omasundaram 

Jaya 
Parvathi, Mut

huswamy 
Balasubraman
yam, Venkate

san 
Radha, Subra

mani 
Poongothai, 
Vasudevan 

Sudha, Coimb
atore 

Subramanian 
Shanthi 

India 

Observational 
Study(a large 

tertiary diabetes 
center) 

A 
structured 

questionnai
re(a 

telephonic 
interview) 

2020 

Random 
list of 3000 
individuals 
with T2D 
derived 

from 
30,748 

individuals 
who had 
visited a 

large 
tertiary 
diabetes 
centre 

during the 
past year 

Mean ± 
Std. 

Deviation,
Mean 

Difference,
p-value, 

Frequency,
Proportion 

of 
participants

, 

Evaluate the 
effects of a 
prolonged 

lockdown due 
to Coronavirus 
(COVID-19) on 
the adoption of 

newer 
technologies 

and changes in 
glycemic 
control on 

patients with 
type 2 diabetes 

(T2D) 

Of the 2510 individuals 
successfully 

interviewed(83.7% 
response rate), 382 

(15.2%) reported having 
attempted to consult their 

healthcare providers during 
the lockdown, of whom 

only 30.6% utilized 
telemedicine facility. 

Not included 

Greater 
accessibility 

and 
acceptance of 

technology 
could help 
individuals 

with diabetes 
to maintain 

better contact 
with their 
physicians 
and ensure 

better 
metabolic 

control in the 
future. 
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Rani, Harish 
Ranjani, Ana

ndakumar 
Amutha, Nag

araj 
Manickam, R

anjit 
Unnikrishnan,
 Viswanathan 

Mohan  

7 

Teleneurolog
y as a 

Solution for 
Outpatient 

Care 
During the 
COVID-19 
Pandemic 

Marisa P. 
McGinley, 
DO, Daniel 
Ontaneda, 
MD, PhD, 

Zhini Wang, 
MS, Malory 

Weber, MBA, 
Steven 

Shook, MD, 
Matthew 
Stanton, 

MEng, MBA, 
and Robert 

Bermel, MD 

United States 
Observational 
Study(A single 

academic center) 

Cleveland 
Clinic 

Express 
Care 

Online® (E
CO) 

platform 

2020 

All in-
person and 
teleneurolo

gy 
outpatient 

nonprocedu
ral visits 

from 
January 5 
to April 4, 

2020, 
across 

neurologica
l specialties 
at a single 
academic 

center 

mean in-
person 

visits per 
week 

before and 
after 

March,mea
n 

teleneurolo
gy visits 

per week,p-
value 

 Improve access 
and coverage 
for telehealth 

services,dramati
c shift from in-
person care to a 

virtual care 
delivery model 

Before March 15 the mean 
in-person visit per week 

was 5129.4 and decreased 
to 866.7 after that date. 
The mean teleneurology 
visits per week increased 
from 209.1 to 2619.3 for 

the same time period. The 
overall teleneurology visit 

volume in the 3 weeks 
after March 15 increased 

by 533%. 

No relevant 

The increased 
utilization of 
teleneurology 

during this 
crisis has the 
potential to 

expand 
teleneurology 
and improve 

access to 
neurological 
care in the 

future outside 
the pandemic 

setting. 

8 

The role of 
telehealth 

during 
COVID-19 
outbreak: a 
systematic 

review based 
on current 
evidence 

Elham 
Monagheshan

d, Alireza 
Hajizadeh 

No relevant Systematic 
Review 

Literature 
search 2020 

PubMed, 
Scopus,Em
base, Web 
of Science, 
and Science 
Direct,Stud
ies clearly 
defining 

any use of 
telehealth 
services in 
all aspects 
of health 

care during 
COVID-19 
outbreak, 
published 

Author/Dat
e,Country,
Design of 

study,Type 
of 

telehealth,
Key 

outputs,Eff
ects, 

frequency 

The role of 
telehealth 
services in 
preventing, 
diagnosing, 
treating, and 
controlling 

diseases during 
COVID-19 
outbreak. 

Eight studies met the 
inclusion out of the 142 
search results. Currently, 
healthcare providers and 

patients who are self-
isolating, telehealth is 

certainly appropriate in 
minimizing the risk of 

COVID-19 transmission. 
This solution has the 

potential to prevent any 
sort of direct physical 

contact, provide 
continuous care to the 

community, and finally 
reduce morbidity and 
mortality in COVID-

not relevant  

The use of 
telehealth 

improves the 
provision of 

health 
services. 

Therefore, 
telehealth 

should be an 
important tool 

in caring 
services while 

keeping 
patients and 

health 
providers safe 

during 
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from 
December 
31, 2019, 
written in 
English 

language 
and 

published 
in peer 

reviewed 
journals.  

19outbreak. COVID-19 
outbreak. 

9 

 Adoption of 
Digital 

Technologies 
in Health 

Care During 
the COVID-

19 Pandemic: 
Systematic 
Review of 

Early 
Scientific 
Literature  

Davide 
Golinelli  

Author Orcid 
Image ;   Erik 

Boetto 
Author Orcid 

Image ;   
Gherardo 
Carullo  

Author Orcid 
Image ;   
Andrea 

Giovanni 
Nuzzolese  

Author Orcid 
Image ;   

Maria Paola 
Landini  

Author Orcid 
Image ;   

Maria Pia 
Fantini  

No relevant Systematic 
Review 

Literature 
search 2020 

Literature 
(from 

January 1 
to April 30, 

2020) by 
searching 

MEDLINE 
and 

medRxiv 
with 

appropriate 
terms to 

find 
relevant 
literature 
on the use 
of digital 

technologie
s in 

response to 
the 

pandemic.P
aper title, 
journal, 

publication 
date,  type 

of 
technology, 

patient 
needs 

addressed,
Healthcare 

system 
targets,Gra

Frequency  

Digital 
solutions that 

have been 
reported in the 
early scientific 

literature to 
mitigate the 
impact of 

COVID-19 on 
individuals and 
health systems. 

The search identified 269 
articles, of which 124 full-
text articles were assessed 
and included in the review 
after screening. Most of the 
selected articles addressed 

the use of digital 
technologies for diagnosis, 

surveillance, and 
prevention. We report that 

most of these digital 
solutions and innovative 
technologies have been 

proposed for the diagnosis 
of COVID-19. In 

particular, within the 
reviewed articles, we 
identified numerous 

suggestions on the use of 
artificial intelligence (AI)-

powered tools for the 
diagnosis and screening of 

COVID-19. Digital 
technologies are also 

useful for prevention and 
surveillance measures, 
such as contact-tracing 
apps and monitoring of 

internet searches and social 
media usage. Fewer 

scientific contributions 
address the use of digital 
technologies for lifestyle 
empowerment or patient 

Diagnosis,Pre
vention,Adher
ence,Treatme
nt,Lifestyle,Pa

tient 
engagement,S
urveillance,Ot

her,Health 
care system 

targets,Grade 
of 

innovation,Sc
alability to 

other 
geographical 

areas 

For 
surveillance, 
digital apps 
have already 
proven their 

effectiveness; 
however, 
problems 
related to 

privacy and 
usability 

remain. It is 
also 

important to 
keep track of 

the digital 
solutions 
currently 

being 
proposed to 
implement 

best practices 
and models of 
care in future 
and to adopt 
at least some 

of the 
solutions 

proposed in 
the scientific 

literature, 
especially in 

national 
health 
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de of 
innovation,
Scalability 

to other 
geographic

al areas 

engagement. systems, 
which have 
proved to be 
particularly 
resistant to 
the digital 

transition in 
recent years. 

10 

Pain 
management 
programmes 

via video 
conferencing: 
a rapid review 

Jackie 
Walumbe, 

Joletta Belton 
and Diarmuid 

Denneny 

No relevant Literature Review Literature 
search 2020 

Studies 
published 
to April 

2020 
(PubMed, 

PsychINFO
, PEDro 

and 
Google)(eli

gibility 
criteria--

>Sampled 
people with 

chronic 
pain– 

Used any 
form of 

synchronou
s Video 

Consultatio
n software– 

Were 
published 
in English 

in peer-
reviewed 
journals– 
Identified 

at least one 
healthcare 
professiona
l involved 
with the 
group 

delivery 

Interventio
n, 

Profession,
Software 
platform, 

Attrition & 
adverse 
events, 

Comments 
on VC, 

Outcome 
measures 

Identify the 
extent of use of 

video 
conferencing 

technology for 
delivery of 
group pain 

management 
programmes 

and provide an 
overview of its 

use,consider 
effectiveness 
and provide 

recommendatio
ns regarding 

implementation 
and evaluation 

All studies had low 
methodological quality and 
risk of bias. Heterogeneity 
and variability in outcome 
reporting did not allow any 
pooling of data. The results 

demonstrated that 
videoconferencing for 

delivery of group 
programmes is possible, 
yet there is little extant 

literature on how to 
develop, deliver and 

measure outcomes of such 
programmes. 

Not relevant  

This review 
demonstrates 
that there is 

little evidence 
to support or 
guide the use 

of 
synchronous 

videoconferen
cing to 

deliver pain 
management 
programmes. 

11 A Systematic Nidal Drissi, No relevant  Systematic Literature 2020 Eleven No relevant  Identify e- Eleven publications were Not relevant  Developing e-
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Literature 
Review on e-

Mental 
Health 

Solutions to 
Assist Health 
Care Workers 

During 
COVID-19 

Sofia Ouhbi, 
Gonçalo 
Marques, 

Isabel de la 
Torre Díez, 

Mounir 
Ghogho, and 
Mohammed 
Abdou Janati 

Idrissi 

Review search studies 
(from 
IEEE, 
ACM, 

ScienceDir
ect, Scopus, 

and 
PubMed)(el

igibility 
criteria: 
studies 

published 
before 

2020,public
ations that 

do not 
include e-

mental 
health 

intervention
s for 

HCWs) 

mental health 
interventions 

selected. The identified e-
mental health interventions 
consisted of social media 

platforms, e-learning 
content, online resources 
and mobile applications. 
Only 27% of the studies 

included empirical 
evaluation of the reported 
interventions, 55% listed 
challenges and limitations 
related to the adoption of 
the reported interventions. 

And 45% presented 
interventions developed 
specifically for HCWs in 

China. The overall 
feedback on the identified 
interventions was positive, 

yet a lack of empirical 
evaluation was identified, 

especially regarding 
qualitative evidence. 

mental health 
solutions for 

HCWs should 
be among the 
priorities of 
all countries 

with COVID-
19 cases.  

12 

Exploring the 
effectiveness 
of telehealth 
interventions 
for diagnosis, 

contact 
tracing and 

care of 
Corona Virus 

Disease of 
2019 

(COVID19) 
patients in 

sub Saharan 
Africa: a 

rapid review 

Tarisai 
Kudakwashe 

Manyati 
 · Morgen 

Mutsau 

Africa Rapid Review Literature 
search 2021 

Using 
MEDLINE, 

Science 
Direct and 
Cochrane 
Library 

databases, a 
review was 
conducted 
during the 
month of 
July 2020 

of peer 
reviewed 
articles 

reporting 
on the use 

of 
telehealth 

intervention
s in sub-
Saharan 

No relevant  

the 
effectiveness of 

telehealth 
interventions 

for the 
diagnosis, 

contact tracing 
and care of the 
corona virus 

disease of 2019 
in sub Saharan 

Africa 

The 7 studies included in 
the synthesis were 

conducted in 2 countries 
[Nigeria (× 1), Zimbabwe 
(× 1)], and commentaries 
covering the entire sub 

Saharan Africa in general 
(× 4) and to Uganda (× 1). 
All the included articles 
and commentaries were 
published in 2020. We 
established that mobile 

applications are effective 
in providing information 
for referrals of potential 

patients infected by 
COVID 19 and provides 

convenient access to 
routine care without the 
risk of exposure through 

close contact. In countries 
such as Nigeria, mobile 

Not relevant  

collaborations 
between the 
government, 

mobile 
network 

operators and 
technology 
companies 

were utilised 
for successful 

mobile 
positioning 
data tracing 

interventions 
for COVID 

patients. 
Mobile 

applications 
such as the 

Vula platform 
in South 

Africa were 
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Africa positioning data 
significantly improved 

decision making, capacity 
and scope of contact 

tracing and surveillance of 
known contacts of 
confirmed cases. 

also noted as 
effective in 
providing 

psychological 
support to 
health care 

workers 
attending to 

patients. 

13 

Digitalized 
healthcare for 
head and neck 

cancer 
patients 

J. Bouaoud, 
C. Bertolus, 
P. Zrounba, 
P. Saintigny 

Not relevant 

Literature Review 
(care organization 

through post-
treatment 

supportive care) 

Literature 
search 2005 

HNSCC 
patients 

(publication
s in English 
language, 
published 

from 
December 
1, 2002 to 
August 30, 

2020 & 
reporting a 
minimum 

of five 
patients) 

Not 
relevant  

1)patients and 
caregivers  

satisfaction,2)di
gitalized 

healthcare  
time- and cost‐ 

effective 

Overall, HNC patients as 
well as caregivers were 

highly satisfied, especially 
because digitalized 

healthcare allows the early 
detection of health 
disorders, improve 

patient’s management, 
quality of life, self-

confidence and 
communication. 

Furthermore, digitalized 
healthcare were 

significantly time- and 
cost‐effective.  

Not relevant  

While the 
benefits 

digitalized 
healthcare has 
been reported 
to be feasible 
and clinically 
relevant, our 
future efforts 
should focus 

on the 
demonstration 

of their 
clinical utility 

in well-
designed 

clinical trials. 

14 

Status of 
Telemonitorin
g Services in 
Diabetes Care 
in Germany: 
A Narrative 

Review 

Martina 
Verfürth Germany Literature Review Literature 

search 2021 
19 

publication
s 

Prevalence 
rate,Risk,M

ean 

Evaluate 
telemonitoring 

services for DM 
(Diabetes 
mellitus) 
patients 

The results can be 
differentiated in terms of 

political/legal 
requirements, needs, and 
supply-related aspects. ?? 

Not relrevant 

The current 
pandemic 

should 
accelerate the 

use of 
appropriate 
telemedical 

services in the 
area of 

diabetes care.  
Legal barriers 
are currently 

being 
addressed by 
legislation, 
whereas the 

DDG is 
pressing for 
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Παράρτημα 2:Πίνακας 2: 2ο Ερευνητικό ερώτημα: «Ποιες οι προκλήσεις που δημιουργούνται από την εφαρμογή του;» 

 

Α/Α Τitle Authors Country Type of 
Study Year Participants Outcome Findings Comments 

1 

Challenges and 
opportunities for 
telehealth during 
the COVID-19 

pandemic: ideas 
on spaces and 

initiatives in the 
Brazilian context 

Rosângela 
Caetano, 
Angélica 

Baptista Silva, 
Ana Cristina 

Carneiro 
Menezes 

Guedes, Carla 
Cardi 

Nepomuceno de 
Paiva, Gizele da 
Rocha Ribeiro, 

Daniela Lacerda 
Santos, 

Rondineli 
Mendes da 

Silva 

Brazil Literature 
Review 2020 

A 
comprehensive 

lit-erature 
review (Studies 

on April 1st 
(updated on 

April 13th),( in 
the 

bibliographic 
bases 

MEDLINE, 
Scopus, 

Embase, Oasis, 
LILACS and 

Web of 
Science)) 

1)Teletriage and on-line 
consultations,2) 

Possibilities,3) Image 
Tests, 4)Education,5) 
Health Information) 

Telehealth offers 
capabilities for remote 

screening, care and 
treatment, and assists 

monitoring, surveillance, 
detection, 

prevention, and mitigation 
of the impacts on 

healthcare indirectly 
related to 

COVID-19. 

Telehealth can be a critical component in increasing the 
ability to fight coronavirus and, at the same time, keep health 
services functioning and safer. There is much to be built and 

operationalized in the country so that telehealth can 
effectively occupy the various spaces indicated 

2 Telemedicine: 
Patient-Provider 

Carlo M 
Contreras, USA Literature 

Review 2020 Surgery 
departments 

1)Use of 
Telemedicine,2)Expansi

At many institutions, the 
number of telemedicine 

In an effort to increase access to healthcare and expert 
surgical care, surgeons will need to embrace telemedicine 

the 
introduction 
of a range of 

measures. 
The challenge 

now is to 
implement 

systems and 
to assess 

needs from 
the patient's 
perspective, 

so that care is 
improved and 

made more 
efficient. 
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Clinical 
Engagement 
During the 
COVID-19 

Pandemic and 
Beyond 

Gregory A 
Metzger, Joal D 
Beane, Priya H 
Dedhia, Aslam 
Ejaz, Timothy 

M Pawlik 

throughout the 
country 

on of Telemedicine 
Services,3)Acceptable 

telemedicine 
platforms,4)Implementat

ion of thelemedicine 
platforms in the post-
COVID-19 regulatory 

environment 

visits dramatically 
increased within days 

following the institution of 
novel coronavirus 

pandemic restrictions on 
in-person clinical 

encounters.Government 
temporarily relaxed 
various telemedicine 

restrictions and provided 
additional telemedicine 

funding. 

technologies using data-driven guidelines for greater 
implementation into routine clinical practice. 

3 

COVID-19 and 
applications of 

smartphone 
technology in the 
current pandemic 

Karthikeyan 
Iyengar,a 
Gaurav K. 

Upadhyaya,b 
Raju Vaishya,c 
and Vijay Jaind 

India Literature 
Review 2020 

Studies on the 
search engines 

of PubMed, 
SCOPUS, 

Google Scholar 
and Research 

Gate in the first 
week of May 

2020. 

The role and applications 
of smartphone 

technology as an 
extension of 

telemedicine in provide 
continuity of care to our 
patients and surveillance 

during the current 
COVID-19 pandemic. 

Role, common applications 
and its support in extended 

role of telemedicine 
technology in several 

aspects of current COVID-
19 pandemic. 

As the smartphone technology further evolves with fifth 
generation cellular network expansion, it is going to play a 

key role in future of health medicine, patient referral, 
consultation, ergonomics and many other extended 

applications of health care.These phones are valuable in 
making the clinical evaluation, diagnosis, timely advice, 

prescription and also in the monitoring of the patients from 
their home and in remote areas. 

4 

The SARS-CoV-
2/COVID-19 
pandemic and 
challenges in 
stroke care in 

India 

P. N. Sylaja  M. 
V. Padma 
Srivastava  

Sudhir Shah  
Rohit Bhatia  

Dheeraj 
Khurana  

Arvind Sharma  
Jeyaraj D. 

Pandian  Kiran 
Kalia  

Deepaneeta 
Sarmah  Sruthi 
S. Nair  Dileep 

R. Yavagal  
Pallab 

Bhattacharya 

India Literature 
Review 2020 

survey of stroke 
experts from 13 

established 
stroke centers in 

India using a 
brief 

questionnaire 

Identify the weak links 
in acute stroke care, 

poststroke rehabilitation, 
and care of stroke 

survivors during the 
COVID‐19 outbreak, 
and suggest remedial 

measures with a special 
focus on telemedicine 

Need for public health 
systems in both developed 
and developing countries 

to improve awareness, 
implement proper 

strategies of triage, acute 
treatment, well‐defined 

rehabilitation plans, 
telemedicine services, and 

virtual check‐ins.  

The COVID‐19 pandemic has made stroke care even more 
challenging. Various facets of stroke treatment need 

reorganization to provide optimized services during such 
crises. 
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5 

Telemedicine, the 
current COVID-
19 pandemic and 

the future: a 
narrative review 
and perspectives 

moving forward in 
the USA 

Asim 
Kichloo, Micha
el Albosta, Kirk 
Dettloff, Farah 
Wani, Zain El-
Amir, Jagmeet 
Singh, Michael 
Aljadah, Raja 

Chandra 
Chakinala, Ash

ok Kumar 
Kanugula, Shan

tanu 
Solanki, and Sa
vneek Chugh 

USA Literature 
Review 2020 

Articles related 
to telemedicine  
between 1990 

and 2020 
(PubMed, 

Google Scholar, 
Cochrane 

Library and 
Ovid 

MEDLINE) 

Increased 
utilisation,Regulations,I

T sector 
integration,Telemedicine 

has the potential to 
greatly improve access 
to quality, affordable 
care for patients,the 

evolution of the 
telemedicine landscape, 
its utilisation during the 
current pandemic and 
how we expect this 

technology to be 
implemented in the 
postpandemic world 

Evaluate the benefits of 
continuing telemedicine, 

Issues with regulation and 
reimbursement, advantages 

of telemedicine moving 
forward include its cost-
effectiveness, ability to 

extend access to specialty 
services and its potential to 
help mitigate the looming 

physician 
shortage,Disadvantages 
include lack of available 

technological 
resources,security of 

patient data,challenges in 
performing the traditional 

patient examination. 

The benefits of telemedicine include convenience, increased 
access to care from a distance, especially for patients living in 

rural areas, and decreased healthcare costs. Studies have 
shown that telemedicine appointments can be equal to in-

patient visits in a variety of specialties. 

6 
The Telemedicine 
Musculoskeletal 

Examination 

Edward R 
Laskowski, 
Shelby E 

Johnson, Randy 
A Shelerud, 
Jason A Lee, 

Amy E Rabatin, 
Sherilyn W 

Driscoll, 
Brittany J 

Moore, Michael 
C Wainberg, 
Carmen M 

Terzic 

No 
relevant 

Literature 
Review 2020 

The outpatient 
rehabilitation 

visit 

General 
Considerations,Telemusc

uloskeletal 
Examination,Muscle 

Strength Testing,Special 
Tests, Neurological 

Examination, Sensory 
Examination,Neural 
Tension Tests, Stork 

Test for Facet/Posterior 
Element Pain, Sacroiliac 

Joint Tests,Hip 
Examination, Gait 

Assessment, Tests for 
Possible Cervical 

Spondylotic Myelopathy, 
Inspection/Observation, 

Supine 
Examination,Seated Hip 
Examination, Prone Hip 
Examination of a Young 

Child,Standing 
Evaluation, 

Virtual musculoskeletal 
examination,specific set of 

guidelines,enhance the 
information,photographs, 

accompanying videos, 
specific physical 

examination techniques 

The COVID-19 pandemic and the need for social distancing 
has created challenges in health care access. Telemedicine 

has played an important role in the delivery of medical 
services and is likely to be of continued importance and use 

even after the current pandemic. 
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7 Telemedicine in 
Pediatric Sleep Shalini Paruthi No 

relevant 
Literature 
Review 2020 Pediatric sleep 

patients 

Not limited to saving 
travel time and costs, 

fewer school absences; 
less missed work time 

for parents; and bringing 
multiple caregivers 

together conveniently, 

Explored in pediatric sleep 
medicine,current 

applications,  challenges 
and reimagining 

In an ideal setting in pediatric sleep medicine, perhaps the 
future lies in a hybrid model of in-office and telemedicine 

visits. Several sleep disorders clearly require some in-office 
or some in-laboratory evaluation whereas others are suitable 

for discussion-heavy virtual video visits. 

8 

The COVID-19 
pandemic will 
have a long-

lasting impact on 
the quality of 
cirrhosis care 

Elliot B. Tapper 
and Sumeet K. 

Asrani 

No 
relevant 

Literature 
Review 2020 Patients with 

cirrosis 

Follow patients, evaluate 
disease status and 

response to 
therapy,screen for 

complications,delivering 
quality care 

Preserve the quality of 
care, intensification of the 
preventative care,proactive 

chronic disease 
management, robust 

telehealth programs, and a 
reorganization of care 

delivery,flexible clinical 
staffing 

Novel quality metrics are needed to emphasize the 
importance of team-based care and telehealth. In addition, a 

definition of quality that depends on processes and 
procedures that are not tenable in the context of pandemics 
and, particularly where a non-procedural alternative exists, 

highlight inefficient resource utilization. 

9 

Telemedicine in 
the Era of 

Coronavirus 
Disease 2019 

(COVID-19): A 
Neurosurgical 

Perspective 

Rachel Blue, 
Andrew I. 

Yang, Cecilia 
Zhou, Emma 

De Ravin, Clare 
W. Teng, 
Gabriel R. 
Arguelles, 

Vincent Huang, 
Connor Wathen, 

Stephen P. 
Miranda, Paul 
Marcotte, Neil 
R. Malhotra, 
William C. 
Welch, and 

John Y.K. Lee 

USA Literature 
Review 2020 

Neurosurgical 
patients and 

providers 

Unclear or unidentifiable 
need,ogistical issues, 
including physician 

reimbursement, interstate 
licensure, lack of 

universal access to 
technology, patient 

confidentiality, liability 
issues,Implementation 

and Medicolegal 
Considerations,Governm

ent 
Response,Implementatio

n, Institutional 
Experience,Efficacy,Pote

ntial Shortcomings, 

Reimbursement, interstate 
licensure, malpractice 
liability, technological 
challenges,patients to 
appropriately set up 

devices 

With the new infrastructure in place, policy makers and 
providers should work together to sustain the positive 

changes and paradigm shift in the delivery of health care. 

10 
Telemedicine 

Pays: Billing and 
Coding Update 

Sakina S 
Bajowala, Jacob 

Milosch, 
Chandani 

Bansal 

USA Literature 
Review 2020 

Physicians in 
private practice 
(the majority of 

practicing 
allergists) 

Reimbursement 
Limitations,Geographic 
Restrictions,Coverage 
Restrictions,Payment 

Restrictions,Regulatory 
Variability,Coverage 

Parity,Payment 
Parity,Regulatory 

Relaxation,Adoption,Inte
rnal Audits 

Insurance coverage and 
reimbursement policies 

Stringent geographic, coverage, and payment restrictions 
from both public and private health insurers have been 

barriers to telehealth adoption among healthcare providers, 
including allergists. Robust advocacy on behalf of patients 
and practicing allergists will ensure that coverage, billing, 
and payment policies rise to the challenge of promoting 

continued innovation in telehealth delivery. 
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11 

Clinical and 
economic 

strategies in 
outpatient medical 

care during the 
COVID-19 
pandemic 

David Anthony 
Provenzano, B 
Todd Sitzman, 

Samuel 
Ambrose 

Florentino, 
Glenn A 

Buterbaugh 

USA Literature 
Review 2020 Outpatient with 

pain care 

Consequences,Challenge
s,Remote 

prescribing,Implementati
on, 

Solutions to mitigate the 
clinical, economic 

humanistic outcomes 
challenges. 

In order to clinically and financially navigate this pandemic, 
medical practices will need operational and strategic plans 

that allow for successful reintegration of clinical and surgical 
practice 

12 

Telemedicine and 
smart working: 

Spanish 
adaptation of the 

European 
Association of 

Urology 
recommendations

?? 

J. Gómez Rivas 
,A. Rodríguez-

Serrano , S. 
Loeb , J. Yuen-

Chun Teoh , 
M.J. Ribal , J. 
Bloemberg , J. 

Catto , J. ŃDow 
,  H. van Poppel 
, J. González , 
M. Esteban , 

and M. 
Rodriguez 
Socarrás l 

Spain Literature 
Review 2020 

Articles on 
Medline until 

April 2020 

Practical 
recommendations, 

Effective and appropriate 
use, Benefits,Access to 

patient records and 
data,Patient 

scheduling,contact 
patients,triage patients 

,Informed 
consent,Management of 

complementary 
diagnostic tests,Follow-

up 
consultation,Telemedicin
e platforms,interact with 
other members,Working 

from home,Virtual 
learning,Privacy and 

billing,Limitations and 
risks,Practice 

recommendations,Challe
nges and future 

directions 

Improve performance, 
flexibility and teleworking, 

The implementation of these technologies requires addressing 
issues related to privacy, reimbursement, and other 

organizational issues. 

13 

Telemedicine and 
Smart Working: 

Recommendations 
of the European 
Association of 

Urology?? 

Moises 
Rodriguez 

Socarrás , Stacy 
Loeb , Jeremy 

Yuen-Chun 
Teoh, Maria J 
Ribal, Jarka 
Bloemberg , 
James Catto, 

James N'Dow , 
Hendrik Van 
Poppel, Juan 
Gómez Rivas 

No 
relevant 

Literature 
Review 2020 

Articles on 
Medline until 

April 2020 

Practical 
recommendations, 

Effective and appropriate 
use, Benefits,Access to 

patient record and 
data,Scheduling 

patients,contact patients 
,Perform telemedicine 

triage, Informed 
consent,Manage 
complementary 

diagnostic 
exams,Follow-up 

Improve performance, 
Optimal implementation, 
Quality of care, Highest 

standard 

Telemedicine solves problems of limitations in mobility, 
reduces unnecessary visits to clinics, and is useful for 

reducing the risk of viral transmission in the current COVID-
19 outbreak. Furthermore, both personal and societal 

considerations may favor continued use of telemedicine, even 
beyond the COVID-19 pandemic. 
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consultation, Platforms, 
Interact with 

other,Dealing, 
Education,Privacy and 

Billing, Limitations and 
risks, Good practice 
recommendations, 

Challenges and future 
directions, 

14 

The Impact of 
COVID-19 on 

Pediatric 
Adherence and 

Self-Management 

Jill M 
Plevinsky, PhD, 

Melissa A 
Young, PsyD, 

Julia K 
Carmody, PhD, 

Lindsay K 
Durkin, MS, 

Kaitlyn L 
Gamwell, PhD, 

Kimberly L 
Klages, PhD, 

Shweta Ghosh, 
PhD, Kevin A 
Hommel, PhD 

No 
relevant 

Literature 
Review 2020 

Youth with 
chronic medical 

conditions 

Exacerbate barriers to 
adherence and self-

management ,Healthcare 
disparities,  Adapting 

and virtually delivering 
evidence-based 
interventions,  
Medication 

Adherence,Individual 
Factors, Family, 
Caregiver, and 

Community 
Factors,Healthcare 

System Factors, Physical 
Activity, Nutrition, and 

Sleep, Healthcare 
Disparities, Monitoring 

and Promoting 
Adherence and Self-

Management 

Short- and long-term 
impact, Adherence and 

self-management, Identify 
both risk and resilience 

factors, 

The pandemic has exacerbated pre-existing pediatric 
healthcare disparities that affect these outcomes and health 
outcomes broadly.Long-standing adverse effects may come 
as a result of unemployment and associated loss of family 
healthcare benefits, as well as youth and caregiver mental 
health sequelae due to prolonged social isolation or other 
pandemic-induced stressors. Families may also receive 

reduced support from illness-specific non-profit foundations 
due to financial strain. Youth with comorbid learning 

disabilities may receive reduced special education support 
from schools in developing skills necessary for optimal 

adherence and self-management 
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15 

The paediatric 
weight 

management 
office visit via 
telemedicine: 

pre‐ to 
post‐ COVID‐19 

pandemic 

Valerie M. 
O'Hara 
Starr V. 
Johnston 
Nancy T. 
Browne 

USA Literature 
Review 2020 

Patients with 
the chronic 
disease of 
obesity. 

Operationalization of a 
virtual visit, Effective, 

Coordinated care, 
Policies and Regulations, 

Private payors, 
Credentialing, Security, 

Criteria, 
Operationalization, 

Virtual visit,  Originating 
site collaboration, 
Scheduling and 

registration, Visit flow, 
Consents, Team 

members and visit 
structure, Educational 
tools, Documentation, 

Billing, coding and 
reimbursement,  

Telemedicine process 
reports, Clinic 

co‐ordination, Policies, 
Adaptation,  Billing and 
coding, Moving forward,  

Telemedicine components, 
policies and regulations, 
Operationalization of our 
clinic's telemedicine visit 

prior to the pandemic, How 
telemedicine services are 
impacted by COVID‐19 

and key resources are 
provided, Reimagine 
telemedicine services, 

Expand effective, 
Coordinated health care 

 In the coming months, lessons learned from patients, 
healthcare providers and colleagues in policy, insurance, law 
and healthcare administration will guide telemedicine policy 

and programme development.Payment models require 
improvement to address sustainability of both models used 

independently or in combination. 

16 

Teleophthalmolog
y: an essential tool 

in the era 
of the novel 

coronavirus 2019 

Meghana 
Kalavara 

, Hong-Uyen 
Huab 

, and Jayanth 
Sridhar 

USA Literature 
Review 2020 Patients with 

eye diseases 

Decrease barriers to 
telemedicine adoption 

such as limited 
reimbursement, health 

insurance portability and 
accountability act 

(HIPAA) compliance, 
physician training, and 

patient awareness. 
Modalities, Integrating, 

Specific Conditions, 
Limitations, 

Recommendations and 
policies,powerful 

tool,Utility, Innovative 

Exponential increases in 
telemedicine use, 

Beneficial,Innovative 
technologies , Increased 

remote monitoring, 
screening, and 
management 

 Adoption of teleophthalmology has 
skyrocketed, especially with decreased barriers in 

reimbursement and HIPAA privacy policies. However, 
there remains a need for more permanent 

policy and reimbursement solutions for teleophthalmology 
in the long term. 

17 

Management of 
Patients with 

Cerebellar Ataxia 
During the 
COVID-19 
Pandemic: 

Mario Manto, 
Nicolas Dupre, 

Marios 
Hadjivassiliou, 
Elan D. Louis, 

Hiroshi 

No 
relevant 

Literature 
Review 2020 

Patients with 
Cerebellar 

Ataxia 

Risks, Immediate 
Consequences, 

Ambulatory Visits, 
Rehabilitation Issues, 

Psychological and 
Emotional Health,  The 

Some guidance, Preparing 
This pandemic is so dramatic that novel practice patterns 

need to emerge, including the use of telemedicine to provide 
care for patients with CA. 
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Current Concerns 
and Future 

Implications 

Mitoma, Marco 
Molinari, Aasef 

G. Shaikh, 
Bing-Wen 

Soong, Michael 
Strupp, Frank 

Van Overwalle, 
and Jeremy D. 
Schmahmann 

Advent of Testing, 
Education and 
Dissemination, 
Strategies for 
Intervention,  

18 

Embracing 
telemedicine into 

your 
otolaryngology 

practice amid the 
COVID-19 crisis: 

An invited 
commentary 

Kim Pollock , 
Michael Setzen, 
Peter F Svider  

USA Literature 
Review 2020 

Outpatient with 
Otolaryngology 

Issues 

Implementation,  
Modality/platform, 

Payment, Modifiers,  
Co-insurance and 

deductibles, 
Sequestration reduction, 

Virtual check-ins, 
Evaluation and 

management, Payors, .  

Coding and Billing Issues, 
Otolaryngologists will likely find this method of patient care 
to be attractive and continue to incorporate virtual visits into 

their practices after the PHE has ended.  

19 

Telemedicine for 
pediatric 

physiatry: How 
social distancing 

can bring 
physicians and 
families closer 

together 

Renat Sukhova, 
Afua Asantea 
and Gavriil 

Ilizarov 

USA Literature 
Review 2020 Children with 

special needs 

Aspects and scenarios, 
Children’s health, 
Pediatric PM&R, 

Outpatient 
PRM,Positives, 

Directions 

Provide health care, 
Limitations and barriers, 

Opportunities for 
enhancement,  Efficacy 

The process can be  
streamlined to decrease barriers.Therefore, telemedicine will 
not completely replace the traditional office visit. Therefore, 

telemedicine  
will not completely replace the traditional office visit.  

20 

Impact of mobile 
health and 
medical 

applications on 
clinical practice in 
gastroenterology 

Sven 
Kernebeck, 
Theresa S 

Busse, 
Maximilian D 

Böttcher, Jürgen 
Weitz, Jan 

Ehlers, Ulrich 
Bork 

Germany Literature 
Review 2020 

Patients and 
providers in 

gastroenterolog
y 

Managing patients, 
Technologicl Backround, 

Opportunities, 
Therapeutics and 

diagnostics,Interventions
, Records,  

Biomarkers,Quality, 
Evidence, Relationship, 

Literacy, Ethical 
considerations, Legal 

and data privacy 
considerations,Interopera

bility  
 
 

Ethical and legal aspects of 
applying this technology, 

Perspectives, 
Challenges,Implications,B

enefit 

Strengthening of eHealth literacy must be a central concern 
of society as a whole and for persons with health-related 

professions in particular. 

21 Virtual geriatric 
clinics and the 

Robert P 
Murphy, Karen 

No 
relevant 

 Systematic 
review 2020 Geriatric 

outpatient 
Acceptability , 
Evaluating the 

  Cost-
effectiveness,Savings on 

 Virtual geriatric clinics demonstrate evidence of 
productivity, benefit to patients, cost effectiveness and patient 
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COVID-19 
catalyst: a rapid 

review 

A 
Dennehy,corres
ponding author 

Maria M 
Costello, 
Evelyn P 

Murphy, Conor 
S Judge, Martin 

J O’Donnell, 
and Michelle D 

Canavan 
Author 

information  

productivity, Clinical 
benefit, costs and 

challenges  

transport, Improved 
waiting list, Successful 
polypharmacy reviews, 

Reductions in acute 
hospitalisation 

rates,Hearing impairments 
and difficulty with 

technology, added value of 
a thorough physical 

examination, 
Confidentiality 

satisfaction with the treatment provided. In the current 
suboptimal pandemic climate, virtual geriatric clinics may 

allow Geriatricians to continue to provide an outpatient 
service, despite the encountered inherent challenges 

22 

Telehealth 
Opportunities for 

the 
Otolaryngologist: 
A Silver Lining 

During the 
COVID-19 
Pandemic 

Taha Z 
Shipchandler , 

B Ryan 
Nesemeier , 

Noah P Parker , 
Dominic 
Vernon , 
Vincent J 
Campiti , 

Benjamin P 
Anthony, 

Mohamedkazim 
M Alwani, Elisa 

A Illing , 
Jonathan Y 

Ting  

USA Literature 
Review 2020 Otolaryngologis

t Patients  

Software,Inefficiencies 
in the workflow as part 

of the learning 
curve,Proceed directly,  

access to rural and 
medical shortage areas 
,cost and travel time, 

Similar satisfaction,cost-
effective access to 
second opinions, 

Operational 
efficiencies,Younger and 
more educated patients 

may have a higher 
degree of comfort and 

experience, 

Embracing virtual access, 
Improvement, Broaden 

access options 

Younger and more educated patients may have a higher 
degree of comfort and experience with technology, which 

could result in preferential access to telehealth and potentially 
exacerbate existing disparities in health care delivery.8 

Conversely, telehealth may meet the needs of patients who 
cannot travel due to challenging socioeconomic issues.As 

technology improves and long-term payment policy is 
clarified, telehealth will likely be incorporated into the 

routine practice of many otolaryngologists. 

23 

Bridging the 
healthcare gap: 

Building the case 
for epilepsy 

virtual clinics in 
the current 
healthcare 

environment 

Bruce Lavin, 
Cassie 

Dormond, 
Morris H 

Scantlebury, 
Pierre-Yves 

Frouin, Martin J 
Brodie  

No 
relevant 

Literature 
Review 2020 Epilepsy 

Patients  

Solutions,Next 
level,Transformational 

power,Virtual 
clinics,Favorable 

environment,  

Expand access, High-
quality,Cost-

effective,Connects,Optimiz
ed,Continuity  

Virtual clinics afford us the opportunity to fundamentally 
transform the way that healthcare is delivered by moving the 
ongoing monitoring and management of disease outside of a 

physical facility and into a patient's home, without sacrificing 
quality or losing the intimacy and benefits of the provider–

patient relationship.While virtual clinics offer a more 
convenient, cost-effective, and comfortable care experience 

for all patients, patients concerned about COVID-19 
exposure, or those living in rural or under-served areas stand 
to benefit the most from innovations in virtual care delivery. 

24 

COVID-19: 
FAQs-Congenital 

Heart Surgery 
Recovery and 

Defining a "New 

Joseph A. 
Dearani, MD, 
Elizabeth H. 

Stephens, MD, 
PhD, Kristine J. 

USA Literature 
Review 2020 

Cardiothoracic 
Surgeon 

Professional 

Considerations and 
Barriers,Protocols,Scree

ning,Protective 
equipment,Selection and 

Prioritization, 

Prioritization,Reactivation,
Redesign,Contribution, 

Modification,Preparation,S
trategies 

We are now more adept at evaluating and prioritizing the 
problems of our patients.The external world has seen and 

experienced the human side of the medical community and 
cardiothoracic surgery specifically. 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 
Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

64 

Normal" Guleserian, 
MD, David M. 
Overman, MD, 
Carl L. Backer, 
MD,Jennifer C. 
Romano, MD, 
MS, James D. 
St Louis, MD, 

George E. 
Sarris, MD, 
PhD,Emile 

Bacha, MD, and 
James S. 

Tweddell, MD 

Role,Experience, 
Institutional 

strategies,Contingency 
plans,Wellness, 

Differences, 

25 

Care, 
Convenience, 

Comfort, 
Confidentiality, 
and Contagion: 
The 5 C's that 
Will Shape the 

Future of 
Telemedicine 

E Ray Dorsey , 
Michael S Okun 

, Bastiaan R 
Bloem  

USA Literature 
Review 2020 

Persons with 
Parkinson’s 

disease 

Accessible,Increasing 
access,Economic costs, 

Second 
generation,Enhanced 

understanding,Possibility
,Virtual visits, Physical 
examination,Missing 
information,Medical 

questions,Digital 
divide,Differential 
access,Social and 

economic 
factors,Exercise classes 

and e-learning 
endeavors, 

Multidisciplinary care 
team, 

Limitations,Inability, 
Inequitable,Fundamentally 

change, Improve 

Telemedicine is less financially attractive to medical centers 
than in-person care. Ensuring that the policy changes that 

have supported the rise of telemedicine become permanent 
will likely require political action. 

26 

Recommendations 
for Deep Brain 

Stimulation 
Device 

Management 
During a 
Pandemic 

Svjetlana 
Miocinovic,Jill 

L. Ostrem, 
Michael S. 

Okun, Katie L. 
Bullinger,Patric
io Riva-Posse, 

Robert E. 
Gross, and 
Cathrin M. 
Buetefisch 

USA Literature 
Review 2020 

Patients with 
deep brain 
stimulation 
treatment 

Practical management 
recommendations,Workf

low, Resource 
availability, Level of 
expertise available on 

site,Challenge of 
postponing 

elective,Predominantly 
telemedicine, Protect 

healthcare 
workers,Hospital bed 

capacity, Critical 
supplies, Human 

Scheduling,Safety,Resourc
e utilization 

Many of the lessons learned from the COVID-19 crisis can 
be utilized to guide future in the home management for DBS 
patients and to motivate technical innovations in rechargeable 

battery systems and remote care options. 
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resources,Hardware 
infection,Hardware 

malfunction,Risk factors. 
Recommendations, 
Management, Deice 

status 

27 

Telehealth in 
pediatric epilepsy 

care: A rapid 
transition during 
the COVID-19 

pandemic 

Shifteh Sattara 
and Rachel 
Kuperman 

USA Literature 
Review 2020 

Pediatric 
epilepsy 
patients 

Practical 
framework,Virtual care 

environment,Care 
testing,Patient-physician 
relationship,Exam,Lever

aging the entire care 
team, Using validated 

surveys and 
Functionality,Absence of 
confidential and private 
discussions, Clinic visit 
preparation,History and 

examination,Videos 
showing concerning 

events,Pharmacy 
electronically,Electronic 
education sms,Postvisit 
EMR summary,Closer 
follow-ups,Limitation 
OFphysical exam,Poor 

connections 

Barriers such as cost and 
reimbursement, Quality, 

Use, 
Limitations,Successful 

transition  

It will allow for more frequent communication and check-ins 
by the medical staff for those in need and can be a very useful 
method in engaging and providing counseling and education 

to the adolescent population with epilepsy. 

28 

Transitioning to 
telehealth 

neuropsychology 
service: 

Considerations 
across adult and 

pediatric care 
settings 

Kelsey C 
Hewitt, Sandra 
Rodgin, David 

W 
Loring, Alison 

E 
Pritchard, Lisa 

A Jacobson  

USA Literature 
Review 2020 Neuropsycholog

y Patients 

Guidelines,Care 
models,Service 

platform,Approach to 
service,Ethical 

principles,Informed 
consent,Confidentiality 
and patient privacy,Test 
security,Validity,Techno
logical concerns,Testing 
administration,Etiology-

specific 
considerations,Pediatric 

& Andult 
considerations,Forensic 

considerations,Rehabilita
tion considerations 

Adapt, Scope and 
limitations, Informed 

consent,Privacy, 
Confidentiality, Test 
security, Validity of 

telehealth 
assessments,Unique needs, 

Ensuring quality care 

As the COVID-19 pandemic lingers, teleNP presents an 
opportunity as well as a challenge for neuropsychologists 

looking to provide patient care in the context of social 
distancing and stay-at-home restrictions. 

29 Gerotechnology Ashok USA Literature 2020 Older Adults Circumventing barriers Opportunity,Improve Telehealth  can  potentiallycircumvent  barriers  to  
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for Older Adults 
With 

Cardiovascular 
Diseases: JACC 
State-of-the-Art 

Review 

Krishnaswami, 
Craig Beavers, 

Michael P 
Dorsch, John A 
Dodson, Ruth 

Masterson 
Creber, Spyros 
Kitsiou, Parag 
Goyal, Mathew 

S Maurer, 
Nanette K 
Wenger, 

Deborah S 
Croy, Karen P 

Alexander, John 
A Batsis, Mintu 

P Turakhia, 
Daniel E 

Forman, Gwen 
M Bernacki, 

James N 
Kirkpatrick, 

Nicole M Orr, 
Eric D Peterson, 

Michael W 
Rich, Andrew 
M Freeman, 
Sanjeev P 
Bhavnani, 

Innovations, 
Cardiovascular 
Team and the 

Geriatric 
Cardiology 
Councils, 
American 
College of 
Cardiology 

Review With 
Cardiovascular 

Diseases 

to transportation, limited 
geographic access, Lack 

of community-based 
programs, and limited 

staffing,Video visits and 
remote patient 

monitoring,Scaling up of 
digital health tools, 

Efficacy, Safety, and 
Cost-effectiveness 

health outcomes-
opportunities, Insufficient 

dexterity, Visual 
impairment, Cognitive 
dysfunction,Benefits, 

Barriers, Use of digital 
health 

transportation,  geography,clinic  access,  lack  of  
community-based  programs,caregiver  coordination,  and  
staffing  by  creating  amore efficient system streamlining 

data collection forclinical interpretation. 

30 

Telemedicine in 
Neurosurgery: 

Lessons Learned 
from a Systematic 

Review of the 
Literature for the 
COVID-19 Era 

Daniel G 
Eichberg, MD, 

Gregory W 
Basil, MD, 

Long Di, BS, 
Ashish H Shah, 
MD, Evan M 

USA Systematic 
Review 2020 Neurosurgical 

patients  

Patient 
Transfer,Inpatient 
Care,Outpatient 

Care,Telemedicine 
Success,Patient 

Satisfaction 

Patient management was 
successful,Technology 

failure,Further face-to-face 
evaluation or 

treatment,Barriers and 
challenges,Regulatory 

changes,Initial experience 

 Remote telemedicine visits for neurosurgical patients 
appears promising in the prehospital, inpatient, outpatient, 
and transfer triage settings, at least in resource-constrained 

situations. 
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and Beyond Luther, MD, 
Victor M Lu, 

MD, PhD, 
Maggy Perez-

Dickens, MBA, 
Ricardo J 

Komotar, MD, 
Allan D Levi, 
MD, PhD, and 

Michael E Ivan, 
MD, MBS 

31 

Preparedness 
cycle to address 

transitions in 
diabetes care 

during the 
COVID-19 

pandemic and 
future outbreaks  

Unjali P Gujral, 
Leslie 

Johnson,Jannie 
Nielsen, 

Priyathama 
Vellanki, J 

Sonya 
Haw,Georgia M 

Davis, Mary 
Beth Weber, 

and Francisco J 
Pasquel 

USA Literature 
Review 2020 Diabetes 

Patients  

Care in the 
hospital,Changes in 
treatment protocols 
according to clinical 

status, Diabetes 
technology 

implementation,Outpatie
nt setting, Telemedicine, 

Mail delivery, Patient 
education, Risk 
stratification, 

Monitoring,Recovery, 
Surveillance, 
Preparedness, 

Multidimensional 
frameworks 

Adaptations,Outpatient 
setting, Address and 

evaluate transitions,Phases 
to adapt and enhance 

diabetes care,Identify gaps 
in care, Alleviate initial 

demands, Mitigate 
potential harms,Improve 
implementation strategies 

and outcomes  

Implementing multidimensional frameworks may help 
identify gaps in care, alleviate initial demands, mitigate 

potential harms, and improve implementation strategies and 
outcomes in the future.  

32 

Telehealth for 
Home Dialysis in 
COVID-19 and 

Beyond: A 
Perspective From 

the American 
Society of 

Nephrology 
COVID-19 Home 

Dialysis 
Subcommittee 

Susie Q. 
Lew,Eric L. 

WallaceVesh 
Srivatana,Bradl

ey A. 
Warady,Suzann

e Watnick, 
Jayson 

Hood,David L. 
White,Vikram 

Aggarwal, 
Caroline 

Wilkie, Mihran 
V. Naljayan, 

Mary Gellens, 
Jeffrey Perland 

Martin J. 

USA Literature 
Review 2020 

Dialysis 
Providers,Patien
ts with chronic 
kidney disease 

 New technologies, 
Regulatory changes, 

Increased patient 
acceptance,Virtual 

patient care, Addresses 
patient's medical 

concerns,  Identifies 
issues that warrant in-
person visits,Fostering 

social distancing,Greater 
home-based care, Less 

travel time,  Fewer trips 
to the clinic, Leverage 

the principles of patient 
and care partner 

autonomy and self-care, 
Patient 

 Disparities, Access to 
care, Bandwidth 

connectivity, Availability 
of devices to perform 

telehealth,  Socioeconomic 
and Language 

Barriers,Future directions 
in telehealth use, Quality 

measures, Research in 
telehealth 

We must continue to make it better, we must continue to 
make it easier, and we must continue to make it available to 
anyone and everyone in need of care by addressing internet 

infrastructure, technology literacy, and socioeconomic 
determinants of health. 
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Schreiber1 education,Regulatory 
changes, Use cases, 

Implementation, 
Provider and patient 

perspectives, Platform, 
Components, 

Implications for Dialysis 
Nurses,Patients' 

Perspectives, Pediatric 
Population 

33 

Special 
ambulatory 
gynecologic 

considerations in 
the era of 

coronavirus 
disease 2019 

(COVID-19) and 
implications for 
future practice 

Megan A 
Cohen, Anna M 
Powell, Jenell S 
Coleman, Jean 

M Keller, 
Alison 

Livingston, Jean 
R Anderson 

USA Literature 
Review 2020 

Patients with 
Special 

ambulatory 
gynecologic  

Opportunity to provide 
greater access to high-
quality care, Reducing 

patient barriers to health 
service utilization, 

Transportation 
difficulties, Time off 
from work, Access in 

remote locations, 
Continued payment 

parity for video visits, 
Sufficient 

reimbursement for 
telephone visits,Safety 

and Mental Health, 
Intimate partner 

violence,Reproductive 
Life Planning,Sexual 

Health,Cancer Screening 

Care may be modified, 
Provide 

recommendations,Opportu
nities to expand care to 
vulnerable populations  

The pandemic also affords us an opportunity to break down 
barriers and improve access to care for all populations by 

expanding use of telemedicine including telephone visits to 
address the digital divide; developing abortion protocols for 

eligible patients that reduce or remove costly tests; 
encouraging movement toward patient-controlled, 
pharmacist-provided, or over-the-counter access to 
contraceptives; advocating for decreased barriers to 

implementing EPT; and facilitating use of self-sample swabs 
for STI and HPV testing. 

34 

Online digital 
recovery support 

services: An 
overview of the 
science and their 
potential to help 
individuals with 
substance use 

disorder during 
COVID-19 and 

beyond 

Brandon G. 
Bergman and 
John F. Kelly 

USA Literature 
Review 2020 

Individuals with 
substance use 

disorder 

Peer-to-peer connection, 
Online video recovery 

support meetings, 
Discussion boards, Chat 
rooms, Social network 

sites,Prevent SUD 
exacerbation or 

relapse,Therapeutic 
benefits and 

drawbacks,Proposed 
typology,Services,Platfor

ms, Points of access, 
Organizations 

responsible, Online 
video recovery support 

Benefit,D-RSS may not 
provide the same 

magnitude of benefit as in-
person 

services,Helpful,Facilitate 
social support, Unlikely to 

expose individuals to 
harmful situations 

Thus, given that the COVID-19 pandemic will disrupt the 
lives of many individuals with SUD, these free digital 
resources may enable individuals to maintain physical 

distance while also engaging with ongoing recovery-related 
social support and connection.  
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meetings, Discussion 
boards and chat groups, 
Recovery-specific social 

network sites, 

35 

Virtual Trauma-
Focused Therapy 

for Military 
Members, 

Veterans, and 
Public Safety 

Personnel With 
Posttraumatic 
Stress Injury: 
Systematic 

Scoping Review 

Chelsea Jones, 
Antonio 

Miguel-Cruz, 
Lorraine Smith-

MacDonald, 
Emily 

Cruikshank, 
Delaram 

Baghoori, 
Avneet Kaur 

Chohan, Alexa 
Laidlaw, 

Allison White , 
Bo Cao, 
Vincent 

Agyapong, Lisa 
Burback, Olga 

Winkler, Phillip 
R Sevigny, Liz 
Dennett, Martin 
Ferguson-Pell, 

Andrew 
Greenshaw, 

Suzette 
Brémault-
Phillips  

USA Systematic 
Review 2020 

Trauma-
affected 

populations, 
including public 
safety personnel 

military 
members, and 

veterans 

Needs, Gaps, Barriers to 
and Facilitators for 

virtual assessment of and 
virtual 

interventions,prolonged 
exposure therapy (PE), 
cognitive processing 

therapy (CPT), cognitive 
behavioral therapy 

(CBT), and eye 
movement 

desensitization 
reprocessing 

(EMDR),Mental health 
stigma from self and 
others, Technological 

logistics,  Internet 
quality, Familiarity with 
software, Competence 

with technology,  
Limited access  in active 

theaters of military 
operations, in remote 

locations, and for those 
living in rural 
communities, 

Conventional benefits 
associated with in-person 
delivery of gold-standard 

frontline 
psychotherapies, 
including flexible 

delivery times, physical 
privacy that enables 
avoidance of stigma, 

enhanced self-efficacy, 
and minimized negative 
attitudes toward mental 

health 
interventions,technology 

interactions, client 

Equitable and timely 
access, Timely virtual 

delivery of 
services,Effectiveness of 
digital delivery,Cognitive 

processing therapy, 
Behavioral activation 

treatment, Reduce stigma 
and cost, Access to 

therapy, 

Digital health delivery of these therapies can be as effective 
as in-person delivery; for some, it may increase access, 

reduce stigma, and facilitate engagement with mental health 
clinicians. Issues of risk, safety, privacy and security, digital 

health modality, clinician factors, and barriers to digital 
health need to be researched further as does the potential for 

additional trauma therapies, including ART, ADT, and 
EMDR, to be suitable for digital delivery.  
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willingness to engage in 
telehealth, privacy, and 
safety concerns, mental 
health clinician attitudes  

36 

Digitally-Enabled 
Remote Care for 
Cancer Patients: 

Here to Stay 

Rachelle Kaye , 
Miriam Rosen-
Zvi, Reut Ron 

No 
relevant 

Literature 
Review 2020 Cancer Patients 

Ensure that it is 
appropriate for the health 

sector, cost-effective, 
does not compromise 
patient safety“,Digital 
Technologies,Digital 

Revolution,Accelerating 
the Transformation, 

Telemedicine,Nursing 
Tele-Oncology: The 

New Frontier, 

Use of digitally enabled 
remote health care,Nursing 

practice,Effective 
implementation 

A growing body of evidence suggests that care delivered via 
telemedicine can be both safe and effective, in some cases 
with better outcomes than conventional face-to-face care. 

However, tele-oncology has not yet become standard 
practice. Training education and formative evaluation are 

required to guide effective implementation.  

37 

COVID-19 and 
radiotherapy: 
potential new 
strategies for 

patients 
management with 
hypofractionation 
and telemedicine 

R. Di Franco, 

V. Borzillo, E. 

D’Ippolito, E. 

Scipilliti, A. 

Petito, G. 

Facchini, M. 

Berretta, P. 

Muto 

Italy Literature 
Review 2020 

Cancer patients 
with 

radiotherapy 

Patients’ flowand their 
caregivers,Specific 

protocols, Protective 
measures, 

Hypofractionated 
protocols, Telemedicine  

Helpfulness in the 
radiotherapy field,   
Supportive care, 

Minimizing their access to 
hospitals 

Telemedicine is an essential tool among patient evaluation 
equipment, both in the first collegial clinical evaluation and 
in follow-up visits and, as highlighted in our experience, it 

represents an excellent tool to reduce the number of accesses 
to radiotherapy departments. The development of apps 

dedicated to different 
oncological pathologies can make a great contribution to 

follow up cancer patients and about clinical studies 
management. 

38 

Telemedicine in 
Minority and 

Socioeconomicall
y Disadvantaged 

Communities 
Amidst COVID-

19 Pandemic 

Arianna 
Victoria 
Ramirez, 
Macaulay 

Ojeaga, Victor 
Espinoza, Blake 

Hensler, 
Vincent 

Honrubia  

USA Literature 
Review 2021 

Patients in 
Vulnerable 
community 

Stable internet 
connection, Access to 

phone or computer 
technology, Electronic 
literacy, Financial or 

digital literacy 
barriers,Health literacy 

of our patient population, 
Cultural responses, 

Access to care in rural 
communities, 

Educational efforts, 

 Effects of the transition to 
telemedicine, Possible 

improvements, Facilitate 
access 

As health care professionals to this special community, we 
need to call into question whether our care is truly accessible 

to all. With the uncertain continuation of this pandemic, 
telemedicine will become crucial in sustaining care at a 

distance.  

39 

How COVID-19 
is changing 

rheumatology 
clinical practice 

Eloisa Bonfá, 
Laure Gossec, 

David A 
Isenberg, 

Zhanguo Li, 

USA Literature 
Review 2021 Rheumatology 

Providers 

Managing 
patients,Activities 
changed, Return to 
business as usual, 

Temporary adaptations 

Transformation in health 
infrastructures, 

telemedicine, Powerful 
tools, Challenging Aspects, 

Advantages and 

The emergence of COVID-19 in early 2020 led to 
unprecedented changes to rheumatology clinical practice 

worldwide, including the closure of research laboratories, the 
restructuring of hospitals and the rapid transition to virtual 

care. As governments sought to slow and contain the spread 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 
Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

71 

Soumya 
Raychaudhuri 

are to become 
permanent, 

Opportunities 

Limitations of virtual 
visits, Potential 
opportunities 

of the disease, rheumatologists were presented with the 
difficult task of managing risks, to their patients as well as to 
themselves, while learning and implementing new systems 

for remote health care. 
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Review 2020 Patients with 

fracture care 

Adverse outcomes, Cost 
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associated with the 
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model, Efficiency, Cost 
Reductions 

Quantifying safety 
outcomes, Cost reductions 

and efficiencies 

Virtual fracture clinics may provide a means to treat patients 
remotely, using agreed-upon protocols. The virtual fracture 

clinic model offers a viable, efficient approach to the 
treatment of a variety of pediatric and adult musculoskeletal 

injuries, but it is one that needs further study especially 
regarding risks and potential complications.  

41 

Telemedicine 
technology and 
implications for 

reproductive 
office operations 
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Technologic choices, 
Governmental and 
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Technologic advances in personal computers, laptops, tablets, 
and smartphones, along with a relaxation of regulatory 

restrictions, have created a more fertile environment for the 
broader application of telemedicine to more provider 

specialties and patient populations. Innovation in 
telemedicine technologies, its acceptance by the general 
population, and an appreciation of the potential value of 

telemedicine by providers is fueling an unprecedented growth 
in the field of telemedicine  
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One approach to meeting these challenges is to leverage 
existing telemedicine and other digital health technologies to 
expand local, regional, and national health care capability and 

capacity.  
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Patients with  
infectious 
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 Shortage of ID 
physicians, Remote 
locations, Reduces 

mortality,Effectiveness 
for infectious diseases is 

lacking,ID 
consultations,Improve 
the clinical outcomes 

Clinical 
effectiveness,Mortality, 
30-day readmissions, 

Patient 
compliance/adherence, 

Patient satisfaction, Cost or 
cost-effectiveness, Length 

of hospital stay, 
Antimicrobial use, 
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Many questions remain to be answered for telemedicine ID 
consultation, including reimbursement, as state-to-state 
differences in telemedicine coverage remain a barrier to 

implementation.Although Internet access issues persist in 
some rural areas, progress has been made and video quality 

has improved.Telemedicine ID consultation may be a way to 
reduce inequities and treatment disparities for 

rural/economically disadvantaged patients, and from the 
perspective of primum non nocere, we must be sure that what 

we are doing is what is best. 
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