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Santrauka
Sveikatos priežiūros organizaciniai pokyčiai neįsivaiz-
duojami be e. sveikatos technologinės pažangos. Jie yra 
sėkmingesni, kai kuo daugiau sveikatos priežiūros spe-
cialistų jaučiasi pasiruošę pokyčiams, pripažįsta poky-
čio vertę ir kuo mažiau yra besipriešinančių pokyčiams. 
 Tyrimo tikslas –  išanalizuoti stacionarinės asmens svei-
katos priežiūros įstaigos (ASPĮ) specialistų požiūrį į prie-
šinimąsi mažinančius veiksnius ir priemones, diegiant ir 
plečiant e. sveikatos paslaugas.
Tyrimo metodika – atliktas kiekybinis tyrimas – anketinė 
apklausa raštu. Anketa sudaryta atsižvelgiant į moksli-
ninkų, nagrinėjusių e. sveikatą, tyrimus. Statistiniai duo-
menys apdoroti IBM SPSS 23.0 (Statistical Package for 
the Social Sciences) programiniu paketu.
Rezultatai.  Nustatyta, kad naudojantis e. sveikata yra 
greitesnis, patogesnis informacijos prieinamumas, jos 
gavimas. Tyrimų rezultatų gavimas iš laboratorijos tie-
siogiai gydančiam gydytojui, kitos informacijos gavimas, 
jos panaudojimas ir keitimasis mažina priešinimąsi e. 
sveikatos diegimui.
Aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys specialistai 
statistiškai reikšmingai dažniau nurodo, kad e. sveikata 
suteikia galimybę greičiau ir patogiau keistis informa-
cija. Jaunesni nei 50 metų specialistai statistiškai dažniau 
sutinka, kad priešinimąsi e. sveikatos diegimui mažina 
laiko trumpėjimas popierinės dokumentacijos pildymui.
Pirmos amžiaus grupės respondentai statistiškai reikš-
mingai dažniau nurodė, kad sėkmingai e. sveikatos plė-
trai labiausiai priimtinas apsikeitimas gerąja praktika. 
Didžioji dalis darbuotojų, turinčių aukštąjį universitetinį 
išsilavinimą, ir vadovai statistiškai reikšmingai dažniau 
nurodė, kad darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, sklan-
dus informacinių technologijų infrastruktūros diegimas 
yra reikšmingos priemonės  sėkmingai e. sveikatos sis-
temos plėtrai.

Išvados. Informacinių technologijų panaudojimas ir plėtra 
e. sveikatoje yra reikšmingas veiksnys plėtojant moks-
linius tyrimus ir gerinant sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybę. E. sveikatos diegimas ir plėtra sveikatos prie-
žiūros specialistų suvokiama kaip teigiamas ir naudingas 
pokytis. Tyrimo metu nustatyti veiksniai, mažinantys 
priešinimąsi e. sveikatos sistemos diegimui ir plėtrai: 
greitesnis, patogesnis informacijos prieinamumas, jos 
gavimas, panaudojimas ir keitimasis, tiesioginis tyrimų 
rezultatų gavimas iš laboratorijos gydančiam gydytojui. 
Priemonės, mažinančios priešinimąsi: apsikeitimas gerąja 
praktika, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir sklan-
dus informacinių technologijų infrastruktūros diegimas. 

Įvadas
Pastaruoju metu informacinių technologijų pritaikymas 

sveikatos priežiūroje akivaizdžiai plečiasi ir tampa nebeat-
siejama kasdienės veiklos dalimi, nes jos keičia pacientų 
naudojimosi sveikatos priežiūros paslaugomis būdus, sukuria 
naujus gydymo būdus ar kitaip pagerina sveikatos priežiūrą. 
Pacientai, kaip ir kitų paslaugų vartotojai, nori ne tik gero 
produkto – kokybiškos priežiūros už gerą kainą, bet ir pa-
prasto naudojimo [1,2]. 

E. sveikata gali pasitarnauti ir kaip sveikatos būklės trans-
formacijos priemonė, ypač gyvenantiems kaimo ir atokiose 
vietovėse [3]. Tikėtina, kad didelės vartotojų bendruome-
nės, skirtos visiškai ir sėkmingai įgyvendinti e. sveikatą, 
sukūrimas artimiausiu metu yra mažiau tikėtinas, tačiau tai 
neturėtų užkirsti kelio sveikatos priežiūros technologijų po-
kyčiams [4].

Organizacijos perka naujas technologijas, kad įgytų 
konkurencinį pranašumą prieš savo konkurentus. Pagrin-
dinės informacinės technologijos, naudojamos sveikatos 
sistemose, yra ligoninių informacinės technologijos (LIS), 
elektroniniai sveikatos įrašai (ESI), klinikinių sprendimų 
palaikymo, kompiuterizuotos gydytojo užsakymo įvedimo 
ir kitos sistemos. Šios sistemos suteikia greitą prieigą prie 
pacientų informacijos, suteikdamos skaitmeninę informacijos 
erdvę gydytojui [5].
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Mokslininkai akcen-
tuoja e. sveikatos siste-
moje naudojamų duo-
menų svarbą. ESI, susieti 
su pirmine (ambulatorine) 
ir antrine (stacionarine) 
sveikatos priežiūra, gali 
būti panaudojami moks-
liniams tyrimams,  o jie 
savo ruožtu gali pagerinti 
mūsų supratimą apie svei-
katos priežiūros kokybę ir 
rezultatus. ESI gali pasi-
tarnauti ir norint sukurti 
realias įžvalgas apie dia-
gnozę, rizikos stratifikaciją 
ir ekonomiškai efektyvų 
žmonių gydymą. Deja, 
bet didžioji dauguma duo-
menų lieka neprieinami ty-
rimams ir tai trukdo gerinti 
priežiūros efektyvumą ir 
kokybę bei skatinti naujo-
ves [6].  

Net ir trumpalaikis vi-
sos e. sveikatos sistemos, 
ar kažkurios iš e. sveika-
toje naudojamų informa-
cinių technologijų gedimų 
sukelia sveikatos priežiū-
ros įstaigų darbuotojų, 
pacientų ir kitų sistemos 
vartotojų nepasitenkinimą. 
Lėtas naujų informacinių 
technologijų e. sveikatos 
sistemoje diegimas, vis dar 
nepakankamai sklandus e. 
sveikatos sistemos veiki-
mas, sveikatos priežiūros 
specialistų vertinami nepa-
lankiai ir laikomi sėkmin-
gai tolimesnei e. sveikatos 
plėtrai pasipriešinimą didi-
nančiais veiksniais [7]. Va-
dovai turėtų vertinti pasi-
priešinimą ne kaip grėsmę, 
bet kaip galimybę pažinti 
savo trūkumus, kad galėtų 
pagerinti tiek vadovybės ir 
personalo santykius, tiek 

naudojamų informacinių sistemų dizainą savo organizacijoje [8].  Pripažinta, kad sveikatos 
priežiūros organizaciniai pokyčiai, tarp jų ir technologinės pažangos, yra sėkmingesni, kai 
sveikatos priežiūros specialistai turi galimybę daryti įtaką pokyčiams, jaučiasi jiems pasirengę 
ir pripažįsta pokyčio vertę, suvokia pokyčių naudą pacientams [9].  

Tyrimo tikslas – išanalizuoti stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) 
specialistų požiūrį į priešinimąsi mažinančius veiksnius ir priemones, diegiant ir plečiant e. 
sveikatos paslaugas.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas atliktas 2021 m. Klaipėdos mieste. Atliktas kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa 

raštu. Anketa buvo sudaryta atsižvelgiant į kitų mokslininkų pateiktus tyrimus, kurie nagrinėjo 
e. sveikatos paslaugas. Tyrime dalyvavo stacionarinės ASPĮ administratoriai, gydytojai ir 
slaugos personalas. Tiriamųjų imtis buvo apskaičiuota naudojant statistinio paketo Epi Info 
7 imties skaičiavimo programą StatCalc. Tyrimo imtis buvo sudaryta remiantis 95,0 proc. 
pasikliovimo lygmeniu ir 5 proc. paklaidos tikimybe (p). Statistiniai duomenys apdoroti IBM 
SPSS 23.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programiniu paketu. Respondentų atsa-
kymų pasiskirstymas buvo išreikštas absoliučiaisiais skaičiais ir procentine išraiška, skirtumai 

1 pav. Veiksniai, mažinantys priešinimąsi e. sveikatos plėtrai (proc.)
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nustatyti naudojant χ2 testą. Rezultatai laikyti statistiškai 
reikšmingi, kai p<α=0,05. Koreliacija tarp ranginių kinta-
mųjų vertinta Spearman koreliacijos koeficientu (r). Dviejų 
imčių ranginių kintamųjų vidurkiams lyginti naudotas Mann 
Whitney U testas.

Tyrimo rezultatai 
Bendra tiriamųjų charakteristika. Tyrime dalyvavo 

255 respondentai. Didžiąją dalį apklaustų darbuotojų sudarė 
moterys - 76,5%, vyrų  - 23,5%. Apklausos dalyviai, jun-
giant detalizuotas amžiaus kategorijas (nuo 18 iki 50  metų 
ir 51 metai ir daugiau), buvo suskirstyti į 2 amžiaus grupes: 
1 grupė – iki 50 m. (60%) ir 2 grupė nuo 51 m. amžiaus 
(40%). Atskirai didžiausią dalį pagal amžiaus kategorijas 
sudarė respondentai nuo 51 iki 60 metų (28%). Respondentai 
pagal išsilavinimą buvo suskirstyti į dvi grupes: 1 - įgiję 
aukštąjį universitetinį išsilavinimą (68,2%), 2 - aukštesnįjį 
neuniversitetinį išsilavinimą (31,8%). Pagal užimamas par-
eigas respondentai sudarė 3 grupes: 1 – vadovai (19,6%), 
2 – gydytojai (36,1%), 3 – slaugytojai (44,3%). 

Priešinimąsi e. sveikatos plėtrai mažinantys veiks-
niai. Analizuojant respondentų atsakymus į klausimą, kokie 
veiksniai mažina priešinimąsi e. sveikatos plėtrai, nustatyta,  
kad labiausiai mažinantys veiksniai yra greitesnis, patogesnis 
medicininės informacijos prieinamumas (gavimas) 69,4% ir 
tiesioginis paciento tyrimo rezultatų persiuntimas iš labo-
ratorijos gydančiam gydytojui 74,9%. Kiti veiksniai, nors 
ir atrodo pakankamai svarbūs, nurodyti kaip reikšmingai 
mažiau tinkami mažinti priešinimąsi (1 pav.). 

Duomenys statistiškai reikšmingai skiriasi priklauso-
mai nuo amžiaus ir išsilavinimo (p<α=0,05). Atsižvelgiant 
į amžių, respondentai, priklausantys pirmai amžiaus grupei, 
statistiškai reikšmingai dažniau nurodė, kad naudojantis e. 
sveikata sutrumpėjo darbo laiko sąnaudos popierinėms ope-
racijoms (36,6%) (p<α=0,05), lyginant su antros amžiaus 
grupės respondentais (23,5%).

Didžioji dalis respondentų, turinčių aukštąjį universitetinį 
išsilavinimą (pirma grupė), statistiškai reikšmingai dažniau 
nurodė, kad naudojantis e. sveikata yra greitesnis, patogesnis 
medicininės informacijos prieinamumas ir gavimas (74,1%) 
lyginant su aukštesnįjį neuniversitetinį išsilavinimą (antra 
grupė) turinčiais respondentais (59,3%). Taip pat dauguma 
pirmos grupės respondentų pagal išsilavinimą statistiškai 
reikšmingai dažniau nurodė net keletą veiksnių, labiausiai 
mažinančių pasipriešinimą: tiesioginis paciento tyrimų re-
zultatų persiuntimas iš laboratorijos  gydančiam gydytojui 
(81,0%), lyginant su antros grupės respondentais (61,7%); 
pagreitėjęs informacijos gavimas apie pacientą, informacijos 
panaudojimą ir keitimąsi (61,5%) (p<α=0,05) lyginant su 
antros grupės respondentais (45,7%) bei e. sveikata padeda 

išvengti gydymo klaidų, netikslios informacijos pateikimo 
(28,2%) (p<α=0,05) lyginant su respondentais, kurie turėjo 
aukštesnįjį neuniversitetinį išsilavinimą (22,2%).

Tyrimo rezultatai parodė, kad antros grupės respondentai 
pagal išsilavinimą statistiškai reikšmingai dažniau veiks-
niams, mažinantiems pasipriešinimą e. sveikatos plėtrai, 
priskiria  popierinių blankų spausdinimo mažinimą (45,7%) 
(p<α=0,05), lyginant su pirmos grupės respondentais (34,5%) 
bei saugesnį ir efektyvesnį duomenų archyvavimą (42,0%) 
(p<α=0,05) lyginant su pirmos grupės respondentais (39,7%). 

Daugiau kaip trečdalis apklaustųjų, turinčių aukštesnįjį 
neuniversitetinį išsilavinimą, statistiškai reikšmingai dažniau 
sutiko su teiginiu, kad e. sveikata yra paprasta ir patogu nau-
dotis (39,5%) (p<α=0,05), lyginant su respondentais, kurie 
turėjo aukštąjį universitetinį išsilavinimą (37,9%).

Statistiškai reikšmingų skirtumų, išskiriant e. sveikatos 
plėtrą mažinančius veiksnius, priklausomai nuo užimamų 
pareigų, nenustatyta. 

Priešinimąsi e. sveikatos plėtrai mažinančios priemo-
nės. Analizuojant tyrimo duomenis nustatyta, kad nors visos 
svarstytos priemonės vertintos kaip svarbios, didžioji dalis 
respondentų teigia, kad pagrindinė priemonė, kuri sumažintų 
priešinimąsi e. sveikatos plėtrai, yra sklandus informacinių 
technologijų infrastruktūros diegimas  (78, 4%). Statistiškai 
reikšmingo skirtumo tarp priemonių tarpusavyje nenustatyta 
(2 pav.). 

Rezultatai rodo tik vieną reikšmingą skirtumą tarp am-
žiaus grupių (p<α=0,05): pirmos amžiaus grupės respon-
dentai  dažniau (68,0%) išskyrė apsikeitimą gerąja praktika,  
kaip svarbiausią sėkmingai e. sveikatos plėtrai, lyginant su 
antros amžiaus grupės respondentais (56,9%). Kitų statistiš-
kai reikšmingų duomenų tarp amžiaus grupių nenustatyta. 

Analizuojant atsakymus, kokios priemonės svarbios sė-
kmingai e. sveikatos plėtrai, nustatyti reikšmingi skirtumai, 
priklausomai nuo išsilavinimo (p<α=0,05). Respondentai, 
turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, lyginant su aukš-
tesnįjį neuniversitetinį išsilavinimą turinčiais respondentais, 
statistiškai reikšmingai dažniau nurodė šias priemones: pa-
kankamas finansavimo užtikrinimas (63,8%/53,1%); dar-
buotojų kvalifikacijos tobulinimas (76,4%/63,0%); sklan-
dus informacinių technologijų infrastruktūros diegimas 
(85,6%/63,0%); bendravimas su kitomis asmens sveikatos 
priežiūros įstaigomis diegiant ir valdant informacines siste-
mas įstaigose (74,7%/59,3%); sklandus medicininių doku-
mentų apsikeitimas tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
(79,9%/61,7%); apsikeitimas gerąja praktika (66,1%/58,0 %).

Analizuojant tyrimų duomenis, į klausimą kokios prie-
monės yra svarbios sėkmingai e. sveikatos plėtrai, gauti  
statistiškai reikšmingai rezultatai, priklausomai nuo uži-
mamų pareigų. Didžioji dalis vadovų (84,0%)  statistikai 
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reikšmingai dažniau nurodė, 
kad svarbiausia priemonė 
yra darbuotojų kvalifikaci-
jos tobulinimas, lyginant su 
gydytojais (76,1%) ir slau-
gytojais (63,7%) (p<α=0,05). 
Dauguma vadovų (92,0%) 
pagrindine priemone statis-
tiškai reikšmingai dažniau 
nurodė sklandų informacinių 
technologijų infrastruktūros 
diegimą, lyginant su gydyto-
jais (85,9%) ir slaugytojomis 
(66,4%) (p<α=0,05). Dau-
guma vadovų (90,0%) sta-
tistiškai reikšmingai dažniau 
kaip tinkamiausią priemonę 
nurodė sklandų medicininių 
dokumentų apsikeitimą tarp 
asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų, lyginant su gydyto-
jais (79,3%) ir slaugytojomis 
(62,8%) (p<α=0,05).

Rezultatų aptarimas
Apibendrinant tyrimo 

duomenis galima teigti, kad 
e. sveikatos diegimas ir plėtra 
sveikatos priežiūros specia-
listų suvokiamas kaip teigia-
mas pokytis, nes daugiau kaip 
pusė respondentų teigia, kad 
naudojantis e. sveikata yra 
greitesnis, patogesnis infor-
macijos prieinamumas, jos 
gavimas. Didžioji dalis res-
pondentų sutinka, kad rezul-
tatų gavimas iš laboratorijos 
tiesiogiai gydančiam gydy-
tojui, informacijos gavimas, 
jos panaudojimas ir keitimasis 
mažina priešinimąsi e. svei-
katos diegimui. Tai atitinka 
literatūros duomenis, kur nu-
rodoma, kad tokie veiksniai, 
kaip suvokiamas naudingu-
mas, manomas e. sveikatos 
sistemos naudojimo papras-
tumas ir emocinis įsipareigo-
jimas turi įtakos darbuotojų 

priešinimosi informacinėms sistemoms mažinimui, o tokie veiksniai, kaip lytis, profesija 
ir kadencija, įtakos priešinimuisi neturėjo [5]. 

Mūsų tyrimo duomenimis, aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys specialistai 
statistiškai reikšmingai dažniau nurodė, kad tokia e. sveikatos suteikiama galimybė, kaip 
greitesnis, patogesnis keitimasis informacija, jos gavimas, mažina priešinimąsi e. sveikatos 
diegimui, o jaunesni nei 50 metų specialistai statistiškai dažniau sutinka, kad priešinimąsi 
e. sveikatos diegimui mažina laiko trumpėjimas, pildant popierinę dokumentaciją. Vertinant 
gautus duomenis, randame ir kitų autorių duomenis, kurie teigia, kad reikėtų atsižvelgti 
į tai, kad skirtingų sveikatos priežiūros profesijų poreikiai dėl e. sveikatos skiriasi, tad į 
šiuos poreikius reikia atsižvelgti, kad e. sveikatos programos sveikatos priežiūros orga-
nizacijose sėkmingai veiktų [10].

Gauti tyrimo rezultatai rodo, kad sklandus informacinių technologijų diegimas (78,4%) 
yra viena iš svarbiausių priemonių, skatinančių sėkmingą e. sveikatos naudojimą. Moks-
lininkai, atlikdami sistemingą e. sveikatos technologijų apžvalgą nustatė, kad sveika-
tos priežiūros kokybė yra pagrindinė e. sveikatos intervencijų palengvinimo priemonė. 
Poveikis vertinamas naudojant įvairius rodiklius, pvz., patobulintą diagnozę, klinikinį 
valdymą ir į pacientą orientuotą priežiūrą. Suvokiamas naudingumas yra reikšmingas 
požiūrio ir ketinimo veiksnys technologijų pripažinimui [11].  Kiti autoriai pastebi, kad 
jei e. sveikata nepateisins sveikatos priežiūros darbuotojų lūkesčių ar reikalavimų, gali 
būti, kad e. sveikatos priemonė nebus naudojama taip, kaip tikimasi [12]. 

Tyrimo duomenimis, jaunesnio amžiaus grupės (pirmos) respondentai statistiškai 
reikšmingai dažniau nurodė, kad sėkmingai e. sveikatos plėtrai labiausiai priimtinas ap-
sikeitimas gerąja praktika. Didžioji dalis darbuotojų, turinčių aukštąjį universitetinį išsila-
vinimą, ir vadovai, statistiškai reikšmingai dažniau nurodė, kad darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimas, sklandus informacinių technologijų infrastruktūros diegimas, yra svarbios 
priemonės  sėkmingai e. sveikatos sistemos plėtrai. Remiantis literatūros duomenimis, e. 
sveikatos intervencijos turėtų būti pritaikytos iš anksto nustatytai darbo eigai, kad būtų 
sėkmingos [13]. Kad padidintų sėkmingos e. sveikatos intervencijos tikimybę, sveikatos 
priežiūros specialistai turi susipažinti su įdiegiama priemone [14]. Be to, neturėtų būti 
galimybės grįžti prie senos darbo eigos [15].

ESI įgyvendinimas gali duoti daug naudos sveikatos priežiūros paslaugoms, įskaitant 

2 pav. Priemonės, mažinančios priešinimąsi e. sveikatos sistemos plėtrai
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didesnį sveikatos priežiūros specialistų darbo efektyvumą, 
leidžiantį jiems praleisti daugiau laiko su pacientais, geresnę 
sveikatos priežiūros specialistų prieigą prie paciento infor-
macijos tinkamu laiku, o tai gali sumažinti bandymų ir darbo 
dubliavimąsi, gerina pacientų saugumą ir priežiūros kokybę 
[16]. Medicinos darbuotojai palankiai vertina technologijas, 
nes mano, kad jos suteikė daugiau galimybių bendrauti su 
pacientais ir jų globėjais [4]. Kiti autoriai teigia, kad pamoka, 
kurią reikia išmokti, yra ta, kad prireiks laiko ir kantrybės, 
norint įgyti pasitikėjimą ir įkvėpti jį kitiems, o norint tai 
padaryti, reikia nuoširdaus pasiryžimo laipsniškiems poky-
čiams – tai lengviau pasakyti, nei padaryti [17]. Nežiūrint 
esamų sunkumų, organizacijos (vadovai) turėtų atkreipti 
dėmesį į veiksnius ir priemones, kurios gali veiksmingai 
sumažinti darbuotojų priešinimąsi sėkmingam informacinių 
technologijų diegimui ir plėtrai. 

Išvados
1. Informacinių technologijų panaudojimas ir plėtra e. 

sveikatoje yra reikšmingas veiksnys plėtojant mokslinius 
tyrimus ir gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

2. Tyrimo metu nustatyti veiksniai, mažinantys prieši-
nimąsi e. sveikatos sistemos diegimui ir plėtrai: greitesnis, 
patogesnis informacijos prieinamumas, jos gavimas, panau-
dojimas ir keitimasis, tiesioginis tyrimų rezultatų gavimas 
iš laboratorijos gydančiam gydytojui.

3. Tyrimo metu nustatytos priemonės, veiksmingai 
mažinančios priešinimąsi e. sveikatos sistemos diegimui 
ir plėtrai: apsikeitimas gerąja praktika, darbuotojų kvalifi-
kacijos tobulinimas ir sklandus informacinių technologijų 
infrastruktūros diegimas. 

4. E. sveikatos diegimas ir plėtra sveikatos priežiūros 
specialistų suvokiama kaip teigiamas ir naudingas pokytis.
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Summary
Organizational changes in healthcare are unimaginable without 

e. health technological advances, but they are more successful 
when as many healthcare professionals feel ready for change and 
recognize the value of change, and as few are resistant to change

The aim of this work – to analyse stationary personal health-
care institution specialists’ approach to resistance reduction factors 
for installing and expanding services of e. health system.

Methods – Quantitative research – questionnaire in written 
form. Questionnaire was concluded taking into account researches 
that has been carried out by other scientists. Statistical data was 
processed using IBM SPSS 23.0 (Statistical Package for the SoS-
cial Sciences) program package.

Results. It was found that using e. health is faster, more con-
venient access to information, obtaining it. Obtaining test results 
from the laboratory directly to the treating physician, obtaining, 
using, and exchanging other information reduces resistance to e. 
for the implementation of health.

Specialists with university education indicate statistically si-
gnificantly more often that e. health makes it possible to exchange 

information faster and more conveniently. Professionals under the 
age of 50 statistically more often agree that opposition to e. health 
implementation is reduced by reducing the time required to com-
plete paper documentation.

The respondents of the first age group statistically signifi-
cantly more often indicated that exchange of „good practices” in 
e. health is the most acceptable for health development. The ma-
jority of employees with university education and managers indi-
cated statistically significantly more often that improving the qu-
alifications of employees, smooth implementation of information 
technology infrastructure are significant means for successful de-
velopment of the e. health system.

Conclusions. Use and development of information technologies 
in e. health is a significant factor in developing scientific research 
and improving the quality of healthcare services. The implemen-
tation and development of e-health is perceived by healthcare pro-
fessionals as a positive and beneficial change. Research showed 
factors that reduce resistance to e. for the implementation and de-
velopment of the health system: faster, more convenient access to 
information, its acquisition, use and exchange, direct receipt of re-
search results from the laboratory to the attending physician. Meas-
ures to reduce resistance: exchange of “good practice”, improve-
ment of employee qualifications and smooth implementation of 
information technology infrastructure.
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