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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Abstract) 
 
 
Από τις αρχές του 2000 σε πολλά δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία και 

κλινικές στην Ελλάδα γίνεται προσπάθεια εφαρµογής προγραµµάτων 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ). Ο έλεγχος ανταγωνιστικότητας µε τη 

χρήση δεικτών ή ανταγωνιστική σύγκριση (Benchmarking) αποτελεί σηµαντικό 

δείκτη ποιότητας και ένα απαραίτητο σήµερα επιχειρηµατικό εργαλείο για την 

επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Με δεδοµένο ότι οι 

καρδιαγγειακές νόσοι και είναι  από τις πιο σηµαντικές αιτίες  θνητότητας στην 

Ελλάδα στην παρούσα εργασία  µε την εφαρµογή του benchmarking  

διερευνήθηκαν οι διαδικασίες  αντιµετώπισης του οξέος στεφανιαίου 

συνδρόµου χωρίς ανάσπαση του ST (Non STEMI) στην Καρδιολογική Κλινική 

του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου «Άγιος Παύλος» Θεσσαλονίκης και 

συγκρίθηκαν µε αυτές που προτείνονται από τους οργανισµούς αναφοράς. Η 

σύγκριση έδειξε ότι λόγω έλλειψης σαφούς πολιτικής ποιότητας στις 

παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας τόσο σε επίπεδο κλινικής όσο και σε επίπεδο 

κεντρικής διοίκησης σε πολλά στάδια αντιµετώπισης των ασθενών µε 

NSTEMI, δεν εφαρµόζονται όσο θα έπρεπε οι προτεινόµενες κατευθυντήριες 

οδηγίες τόσο της Ελληνικής όσο και της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής 

Εταιρείας, στερώντας έτσι την πιθανότητα για καλύτερη έκβαση των ασθενών 

µε λιγότερο λειτουργικό κόστος.  Η έννοια της ποιότητας  πρώτα θα 

πρέπει να αποτελεί µέρος της νοοτροπίας κάθε εργαζόµενου στις 

υπηρεσίες υγείας, ώστε να προσπαθεί για την επίτευξη του. Τα 

οικονοµικά προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίζουν τα νοσοκοµεία 

δεν είναι τα µόνα υπεύθυνα για το γεγονός ότι δεν εφαρµόζονται 

συστήµατα ποιότητας στον τοµέα αυτό. 
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Η εφαρµογή του benchmarking στην αντιµετώπιση του Οξέος 
Στεφανιαίου Συνδρόµου χωρίς ανάσπαση του ST (Non STEMI) 
σε καρδιολογική κλινική της Θεσσαλονίκης. 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η συνεχής εξέλιξη του τοµέα της υγείας στις αναπτυγµένες χώρες µε την 

πρόοδο της τεχνολογίας, µε  την αύξηση και εξειδίκευση των υλικών και 

ανθρωπίνων πόρων και την αύξηση των δαπανών και των επενδύσεων  είχε 

ως αποτέλεσµα τη µετατόπιση του κέντρου βάρους του επιστηµονικού 

προβληµατισµού και της έρευνας  από τα συστήµατα υγείας, στην ποιότητα και 

την επάρκεια  των υπηρεσιών υγείας.  Ο έλεγχος ανταγωνιστικότητας µε τη 

χρήση δεικτών ή ανταγωνιστική σύγκριση (Benchmarking) αποτελεί σηµαντικό 

δείκτη ποιότητας και ένα απαραίτητο σήµερα επιχειρηµατικό εργαλείο για την 

επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. 

Από τις αρχές του 2000 σε πολλά δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία και κλινικές 

στην Ελλάδα γίνεται προσπάθεια εφαρµογής προγραµµάτων ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (∆ΟΠ). Οι καρδιαγγειακές νόσοι και είναι  από τις πιο σηµαντικές 

αιτίες  θνητότητας, νοσηρότητας, απώλειας της ποιότητας ζωής (quality of life) 

και χρήσης οικονοµικών πόρων στην Ελλάδα  και γενικότερα στο ∆υτικό 

Κόσµο. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι µε την εφαρµογή του 

benchmarking, ενός σηµαντικού δείκτη ∆ΟΠ, να διερευνηθούν οι διαδικασίες  

αντιµετώπισης του οξέος στεφανιαίου συνδρόµου χωρίς ανάσπαση του ST 

(Non STEMI) στην Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοµαρχιακού 

Νοσοκοµείου «Άγιος Παύλος» Θεσσαλονίκης και να συγκριθούν µε αυτές που 

προτείνονται από τους οργανισµούς αναφοράς και να αναζητηθούν οι 

καλύτερες µέθοδοι και διαδικασίες που θα οδηγήσουν στη µέγιστη απόδοση. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Θεωρητική Τεκµηρίωση  

1.1 ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας  

 

Η έννοια της ποιότητας στον τοµέα της υγείας συµβαδίζει µε την γέννηση της 

επιστήµης της υγείας και οι ορισµοί της ποιότητας εστιάζονται στην 

αποτελεσµατικότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών δίνοντας έµφαση στη 

συνεχή βελτίωση αυτών. Ο “πατέρας” της βελτίωσης της ποιότητας στην υγεία, 

A. Donabedian (1996), ορίζει αυτήν ως την “µεγιστοποίηση της ικανοποίησης 

του ασθενή, λαµβάνοντας υπόψη τα κέρδη και τις ζηµίες που υπάρχουν στη 

διαδικασία περίθαλψης”. Σήµερα βέβαια λόγω της εισαγωγής των εννοιών της 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM), και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας 

(CQI) ο ορισµός του Donabedian θεωρείται στατικός και ξεπερασµένος  

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ) είναι µια φιλοσοφία, ένα σύνολο αρχών 

που αποτελούν τη βάση της συνεχούς βελτίωσης της λειτουργίας ενός 

οργανισµού. Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας συνθέτει τις θεµελιώδεις αρχές του 

management, τις προσπάθειες βελτίωσης καθώς και τα τεχνικά όργανα που 

έχουν ως στόχο την αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών. Οι παραδοσιακές 

θεωρίες που µελετούν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων κάνουν κυρίως 

αναφορά στην χρηµατοοικονοµική της διάσταση. Σήµερα, οι πιο εξελιγµένες 

θεωρίες προσεγγίζουν το ζήτηµα από διαφορετική σκοπιά χρησιµοποιώντας 

και µη – χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, ενώ ορισµένες φορές συνδέουν 

τους χρηµατοοικονοµικούς και µη – χρηµατοοικονοµικούς δείκτες µε τη 

στρατηγική και τους στόχους της οργάνωσης. Επίσης, η ∆ΟΠ είναι ένα ισχυρό 

εργαλείο που µπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της αποδοτικότητας των 

υπαλλήλων, στη µείωση της γραφειοκρατίας, στην ελαχιστοποίηση του 

κόστους, στην βελτίωση της δηµόσιας εικόνας του οργανισµού και φυσικά στην 

ικανοποίηση των πελατών. (Ishikawa,1985). 

Η ∆ΟΠ θεωρείται από πολλούς, λόγω των θεαµατικών της αποτελεσµάτων 

στην βιοµηχανία, ως η ενδεδειγµένη κίνηση για βελτίωση της ποιότητας της 

ιατρικής φροντίδας και της παραγωγικότητας στο χώρο της Υγείας. Τα οφέλη 
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από την ∆ΟΠ είναι πολλά όπως π.χ. η αύξηση της παραγωγικότητας του 

οργανισµού, η µείωση στο κόστος λειτουργίας, η βελτίωση της ικανοποίησης 

των ασθενών, η εστίαση στην ποιότητα και την ασφάλεια. 

Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας περιλαµβάνεται ανάµεσα 

στις προτεραιότητες και τους προσανατολισµούς των συστηµάτων υγείας και 

των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών που βρίσκονται σε εξέλιξη στις 

περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες. Η Joint Commission on Accreditation of 

Healthcare Organizations (JCAHO,2000), µε τον ορισµό  της ποιότητας ως « 

το βαθµό στον οποίο οι υπηρεσίες υγείας αυξάνουν την πιθανότητα των 

επιθυµητών αποτελεσµάτων µε δεδοµένη την παρούσα γνώση», θέτει τις 

αναγκαίες βάσεις για τον εντοπισµό των παραγόντων και των τεχνικών που θα 

µπορούσαν να εξασφαλίσουν την ενσωµάτωση της ποιότητας, τόσο στη 

διαδικασία λειτουργίας του συστήµατος υγείας όσο και στο αποτέλεσµα αυτής. 

Με την Ολική Ποιότητα, ο οργανισµός αναζητά ενεργά τον προσδιορισµό των 

αναγκών και προσδοκιών του πελάτη, την ενσωµάτωση της ποιότητας στις 

διαδικασίες και τη διαρκή βελτίωση οποιασδήποτε λειτουργίας µε τη βοήθεια 

συλλογικών προσπαθειών επίλυσης προβληµάτων µέσα από την χρήση 

αντικειµενικών δεδοµένων (Evans & Lindsay, 1996). Ο Donabedian (1997) σε 

εισήγηση του στον κορεάτικο Σύλλογο για την ∆ΟΠ στην Υγεία τονίζει ότι 

τέσσερα βασικά στοιχεία της διασφάλισης ποιότητας είναι ο σχεδιασµός 

του συστήµατος, η µέτρηση της απόδοσης, η αναπροσαρµογή του 

συστήµατος και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Σε ένα πρόγραµµα ποιότητας θα πρέπει να περιλαµβάνονται πρακτικές για την 

ασφάλεια και την ικανοποίηση των καταναλωτών-ασθενών. Οι αρχές της 

ποιότητας θα πρέπει να εφαρµόζονται σε όλη τη διάρκεια παραµονής του 

ασθενή στο νοσοκοµείο, από την εισαγωγή µέχρι και την εξυπηρέτηση µετά τo 

εξιτήριο (Australian Government). Η ανάγκη για εφαρµογή ενός προγράµµατος 

µπορεί να προέλθει από πρωτοβουλία της κυβέρνησης, από τις απαιτήσεις 

των καταναλωτών και από τους ίδιους τους επαγγελµατίες της υγείας (Chang – 

Yup, 2000). Η προσδοκία της αυξηµένης ευθύνης για καλύτερη ποιότητα στον 

τοµέα της υγείας συνέβαλε στην εισαγωγή προγραµµάτων ποιότητας και την 

αλλαγή των νοσοκοµειακών συστηµάτων (Hong, 1994). Επιπλέον, η ποιότητα 

στις υπηρεσίες υγείας έχει ξεχωριστή σηµασία, αφού αναµφισβήτητα οδηγεί σε 
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ουσιαστικά υγειονοµικά, οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη για τον ίδιο τον 

ασθενή, τους επαγγελµατίες υγείας, τις µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, 

τα ασφαλιστικά ταµεία και το κράτος. Ενδεικτικά, ορισµένα από τα οφέλη αυτά 

είναι (Σιγάλας, 1999): 

Έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση προβλήµατος ασθενούς, 

αποτροπή επιπλοκών. 

Καλή ψυχολογική κατάσταση ασθενούς λόγω καλού περιβάλλοντος της 

µονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας και συντόµευσης του χρόνου παραµονής 

του στη µονάδα λόγω σωστής και γρήγορης αντιµετώπισης του υγειονοµικού 

προβλήµατος. 

Μείωση απώλειας εισοδήµατος που θα υποστεί ο ασθενής λόγω έγκαιρης και 

αποτελεσµατικής αντιµετώπισης του προβλήµατος υγείας του ασθενή. 

Νοµική κατοχύρωση κα ασφάλεια του έργου των επαγγελµατιών υγείας. 

Απαλλαγή των επαγγελµατιών υγείας από αδικαιολόγητο άγχος και 

εκνευρισµό. 

Μείωση της επιβάρυνσης όλων των υπηρεσιών και τµηµάτων της µονάδας µε 

συνέπεια λειτουργικά οφέλη για αυτή. 

Περιορισµός ύψους δαπανών που πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταµεία στις 

µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Αύξηση αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των µονάδων παροχής 

υπηρεσιών υγείας µε συνέπεια τη βελτίωση της παραγωγικότητας. 

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής του αισθήµατος ασφάλειας. 

Βελτίωση της εικόνας του κράτους και της κοινωνίας στο εσωτερικό και 

διεθνώς. 

Αλλαγές παρατηρούνται επίσης και στους χρήστες των υπηρεσιών υγείας 

(όπως οι ασθενείς), που σήµερα έχουν διαφορετική συµπεριφορά σε ότι 

αφορά σε θέµατα υγείας. Έχουν καλύτερη πρόσβαση στη γνώση και στην 

πληροφορία και διατυπώνουν υψηλότερες προσδοκίες και αιτήµατα, τα οποία 

δεν περιορίζονται πλέον µόνο στην επάρκεια και την προσπελασιµότητα των 
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παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας, αλλά επεκτείνονται και στην ικανοποίησή 

τους από αυτές.  

Οι οργανισµοί παροχής υπηρεσιών υγείας υπόκεινται σε προϋπολογιστικούς 

περιορισµούς και δεδοµένου ότι η διαχείριση οφείλει να είναι ισορροπηµένη, η 

σχέση ανάµεσα στην ποιότητα και την προσφερόµενη ποσότητα είναι αναγκαίο 

να διευκρινιστεί και να µετρηθεί. Η αποδοτικότητα στη φροντίδα υγείας 

αναφέρεται στην ποσότητα – υπό δεδοµένη ποιότητα – για συγκεκριµένο 

κόστος και εκφράζεται ως καθαρό αποτέλεσµα ανά µονάδα κόστους. Είναι 

γεγονός ότι η ποιότητα στην υγεία έχει αναδειχθεί σε κεντρικό άξονα 

υγειονοµικής πολιτικής και επιδρά στην οικονοµία των συστηµάτων υγείας. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, η οικονοµική ανάλυση µπορεί να προσφέρει τη 

θεωρητική βάση και τα εµπειρικά παραδείγµατα για την εκτίµηση της άριστης 

σχέσης συνδυασµού ποιότητας και ποσότητας, µε αποτέλεσµα την αύξηση της 

παραγωγικότητας. 

Η µέτρηση της παραγωγικότητας αποτελεί σηµαντικό εργαλείο κάθε 

οργάνωσης. Μέσω της συγκέντρωσης πληροφοριών µπορεί κανείς να 

προσδιορίσει όσα έχουν γίνει µέσα σε µια οργάνωση και κατά πόσο αυτά είναι 

ικανοποιητικά µε τους στόχους που έχει βάλει ή σε σχέση µε οργανώσεις που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο. Επιπλέον, ο Betka (1993) συµπληρώνει 

ότι οι managers των κλινικών που θέλουν να διευθύνουν την ποιότητα πρέπει 

να εγκαταστήσουν συστήµατα και διαδικασίες που µετρούν την ποιότητα αυτή 

και να µην βασίζουν τις αποφάσεις τους στην διαίσθηση. Η ύπαρξη δεικτών 

αποδοτικότητας και παραγωγικότητας για τις διαδικασίες του οργανισµού θα 

βοηθήσει ουσιαστικά στην πορεία προς την ποιότητα. ∆ηµιουργείται, λοιπόν, η 

αναγκαιότητα ύπαρξης ενός λειτουργικού πλαισίου που θα επιτρέπει την 

οργάνωση των υπηρεσιών µε βάση προτύπων ποιότητας, την αντικειµενική 

αξιολόγησή τους και την διαπίστευση των φορέων που τις παρέχουν. Οι 

δείκτες που χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της αποδοτικότητας θα πρέπει 

να εστιάζουν στις υπηρεσίες που είναι σηµαντικές για το νοσοκοµείο. Θα 

πρέπει να είναι συγκεκριµένοι σε σχέση µε τους στόχους που θέτει και το 

όραµα του οργανισµού. Επίσης, θα πρέπει να εστιάζουν στις παρεχόµενες 

από τον οργανισµό υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα, να είναι δε τόσο ποιοτικοί, 

όσο και ποσοτικοί, επιτρέποντας τη µέτρηση τόσο της ποιότητας του 
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οργανισµού, όσο και της ποσότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι δείκτες 

ποιότητας εκφράζουν το µέτρο της ποιότητας και είναι φυσικό, σε µία 

διαδικασία αναβάθµισής της, να αποτελούν κεντρικό ζήτηµα. Οι δείκτες 

αποτελούν εργαλεία µέτρησης που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο, την 

αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής φροντίδας, των 

υποστηρικτικών κλινικών υπηρεσιών και της λειτουργίας των οργανισµών και 

µονάδων υγείας.  

Έχουν γίνει  πολλές προσπάθειες ποσοτικοποίησης συγκεκριµένων 

διαστάσεων της ποιότητας και κατασκευής των αντίστοιχων δεικτών όπως 

έγινε και το 1996 από την Κοινή Επιτροπή Πιστοποίησης Οργανισµών Υγείας 

(JCAHO). Προτάθηκε η κατηγοριοποίηση τους, σύµφωνα µε τις ακόλουθες 

διαστάσεις της ποιότητας: 

Η JCAHO καθόρισε 10 παράγοντες που ορίζουν την ποιότητα της φροντίδας 

υγείας. Αυτοί περιγράφονται παρακάτω: 

Appropriateness (Καταλληλόλητα): ο βαθµός στον οποίο η φροντίδα που 

παρέχεται είναι σχετική µε τις κλινικές ανάγκες του ασθενούς, µε δεδοµένη την 

παρούσα γνώση. 

Availability (∆ιαθεσιµότητα): ο βαθµός στον οποίο η κατάλληλη φροντίδα είναι 

διαθέσιµη ώστε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του ασθενούς που 

εξυπηρετείται. 

Continuity (Συνέχεια): ο βαθµός στον οποίο η φροντίδα για τον ασθενή είναι 

συντονισµένη ανάµεσα στους επαγγελµατίες, στους οργανισµούς και στο 

πέρασµα του χρόνου. 

Effectiveness (Αποτελεσµατικότητα): ο βαθµός στον οποίο η φροντίδα 

παρέχεται µε τον σωστό τρόπο, µε δεδοµένη την παρούσα γνώση, µε στόχο 

να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα για τον ασθενή. 

Efficacy (∆ραστικότητα): ο βαθµός στον οποίο η φροντίδα που χρησιµοποιείται 

για τον ασθενή, φάνηκε να πραγµατοποιεί το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Efficiency (Αποδοτικότητα): η αναλογία των αποδόσεων (αποτελέσµατα της 

φροντίδας) για ένα ασθενή, προς τις πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για την 

παροχή της φροντίδας. 
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Respect and caring (σεβασµός και φροντίδα): ο βαθµός στον οποίο ένας 

ασθενής εµπλέκεται στις αποφάσεις της δικής του φροντίδας και εκείνοι που 

παρέχουν τις υπηρεσίες το κάνουν µε ευαισθησία και σεβασµό για τις ανάγκες, 

προσδοκίες και προσωπικές διαφορές του. 

Safety (Ασφάλεια): ο βαθµός στον οποίο το ρίσκο µιας µεσολάβησης και το 

ρίσκο στο περιβάλλον φροντίδας µειώνονται για τον ασθενή και άλλους, 

συµπεριλαµβανοµένου και του παρέχοντα της φροντίδας υγείας. 

Timeliness (επικαιρότητα): ο βαθµός στον οποίο η φροντίδα παρέχεται στον 

ασθενή την στιγµή που είναι πιο ευεργετική ή απαραίτητη. 

Επίσης, σύµφωνα µε τον Robert C. Lloyd, µια ισορροπηµένη διαδικασία 

µέτρησης της ποιότητας µπορεί να στηριχθεί στην ανάπτυξη και χρήση 6 

βασικών κατηγοριών δεικτών, µε βάση τις παραπάνω διαστάσεις της 

ποιότητας: 

• Ασφάλεια 

• Κλινικά αποτελέσµατα 

• Λειτουργικές διαδικασίες / δραστηριότητες ρουτίνας 

• Ικανοποίηση των πελατών (ασθενών, εργαζοµένων, ιατρικού 

προσωπικού και εξωτερικών φορέων) 

• Αποτελεσµατικότητα / αποδοτικότητα διαδικασιών 

• Χρήση / αξιοποίηση διαθέσιµων πόρων 

Η κατηγοριοποίηση των δεικτών µέτρησης µε βάση τις διαστάσεις ή τους 

στόχους βελτίωσης της ποιότητας, αποτελεί εργαλείο για την επιλογή του 

κατάλληλου δείκτη. Είναι πολύ σηµαντικό οι οµάδες βελτίωσης της ποιότητας 

που αναλαµβάνουν την κατασκευή των δεικτών και οι managers που 

αξιολογούν τη διαδικασία να διακρίνουν τη µετρούµενη διάσταση της 

ποιότητας από το συγκεκριµένο δείκτη που χρησιµοποιείται για αυτόν το λόγο. 

Συµπερασµατικά, η έννοια της ποιότητας των υγειονοµικών υπηρεσιών έχει 

πολλές διαστάσεις όπου κάθε µία από αυτές αποτελεί κριτήριο 

κατηγοριοποίησης δεικτών. Η σύγχυση των όρων δηµιουργεί προβλήµατα στη 

διαδικασία χρήσης των δεικτών και στα άτοµα που είναι υπεύθυνα για την 

υλοποίησή της. Κάθε κατηγορία δεικτών που προκύπτει αναφέρεται σε µία 
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συγκεκριµένη υποδιάσταση ή χαρακτηριστικό της µετρούµενης διάστασης της 

ποιότητας.  

Τα νοσοκοµεία στην Ελλάδα αντλούν το 50% - 70% των εθνικών πόρων που 

διατίθενται για την υγεία. Συνεπώς, η βελτιστοποίηση της απόδοσής τους 

µέσω συστηµάτων ελέγχου γίνεται επιτακτική προκειµένου να διαφυλαχτεί το 

δηµόσιο συµφέρον. Η προσέγγιση αυτή, εισήγαγε την ανάγκη για µηχανισµούς 

αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι για τα νοσοκοµεία 

έχουν την έννοια του εσωτερικού ελέγχου ενώ για τον φορέα χρηµατοδότησης 

έχουν την έννοια της εξωτερικής αξιολόγησης. 

 

1.2. Benchmarking 

 

Ο έλεγχος ανταγωνιστικότητας µε τη χρήση δεικτών ή ανταγωνιστική 

σύγκριση (Benchmarking ) αποτελεί σηµαντικό δείκτη ποιότητας και ένα 

απαραίτητο σήµερα επιχειρηµατικό εργαλείο για την επίτευξη της συνεχούς 

βελτίωσης της ποιότητας. Έχουν δοθεί πολλοί ορισµοί για το benchmarking και 

όλοι καταλήγουν στο ίδιο τελικό σηµείο. Ο Camp (1989) για τη βιοµηχανία 

έδωσε τον κάτωθι ορισµό «Benchmarking είναι η διαδικασία της συνεχούς 

αναζήτησης για την καλύτερη πρακτική  που οδηγεί σε ανώτερη 

απόδοση». Μέχρι σήµερα έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί στον όρο 

Benchmarking. Ο επίσηµος ορισµός που έχει δοθεί από το American 

Productivity and Quality center (APQC 1999) είναι:  

“Η διαδικασία µε την οποία οι επιχειρήσεις επιλέγουν τοµείς ή δραστηριότητες 

– κλειδιά για βελτιώσεις, προσδιορίζουν και µελετούν τους καλύτερους 

τρόπους και πρακτικές άλλων επιχειρήσεων σε αυτούς τους τοµείς, και 

αναπτύσσουν και εφαρµόζουν νέες διαδικασίες και συστήµατα για να 

βελτιώσουν τη δική τους παραγωγικότητα και ποιότητα.”   

Παρά το διαφορετικό τρόπο που ορίζουν οι συγγραφείς το benchmarking 

όπως οι Camp (1989), Geber (1990), Varizi (1992), Watson (1993), Kleine 

(1994), Cook (1995), APQC (1999), όλοι οι ορισµοί έχουν ως κοινό 

παρονοµαστή τη συνεχή µέτρηση και βελτίωση της απόδοσης ενός 

οργανισµού έναντι του καλύτερου που υπάρχει στον τοµέα και την απόκτηση 
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πληροφοριών σχετικά µε τις καινούργιες µεθόδους και πρακτικές άλλων 

οργανισµών (Kozak, 2004). 

Ο όρος Benchmarking αναφέρεται στον έλεγχο ή σύγκριση της 

ανταγωνιστικότητας µιας επιχείρησης χρησιµοποιώντας σαν δείκτες επιδόσεις 

άλλων οµοειδών ισχυρότερων επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα εκείνων που 

θεωρούνται ότι ηγούνται σε παγκόσµια κλίµακα (Τσιότρας, 2002).Οι βασικές 

αρχές του benchmarking είναι η διατήρηση της ποιότητας, η ικανοποίηση του 

καταναλωτή και η συνεχής βελτίωση (Watson, 1993).  

Η αδυναµία ανταγωνιστικότητας για µια επιχείρηση συχνά εκδηλώνεται µε 

σηµαντική µείωση του µεριδίου της αγοράς για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

που προσφέρει. Συνέπεια αυτής της εξέλιξης είναι η επιδείνωση της 

οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης. Αυτό κατά κανόνα οδηγεί τη 

διοίκηση στην αναζήτηση των αιτιών που µπορεί να είναι η συγκριτικά χαµηλή 

ποιότητα του προϊόντος ή της εξυπηρέτησης των πελατών, του αυξηµένου 

κόστους παραγωγής – διανοµής από τη µείωση της παραγωγικότητας, κ.λ.π. 

Με την εφαρµογή της διαδικασίας του Benchmarking, η επιχείρηση/οργανισµός 

προσδιορίζει την απόδοσή της σε κάποιον τοµέα, εντοπίσει τη θέση της σε 

σχέση µε τη βέλτιστη απόδοση που έχει επιτευχθεί στον τοµέα αυτόν, και στη 

συνέχεια οργανώνεται ανάλογα ώστε να προσεγγίσει και να ξεπεράσει τη 

βέλτιστη αυτή απόδοση. Παραδείγµατα εφαρµογής του συναντούµε σε 

διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης όπως ο σχεδιασµός νέων προϊόντων, οι 

διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, η διαδικασία λύσης προβληµάτων, ο 

ανασχεδιασµός των διαδικασιών (re-engineering) κ.λ.π. Το βασικό 

πλεονέκτηµα του benchmarking στο οποίο βασικά οφείλεται και η ευρεία 

διάδοσή του, είναι ότι επιτρέπει να λαµβάνονται επιχειρηµατικές αποφάσεις µε 

βάση υπαρκτά γεγονότα και δεδοµένα και όχι µε βάση τη διαίσθηση. 

Οι σκοποί του benchmarking είναι σε λειτουργικό ή τακτικό επίπεδο η 

κατανόηση των καλύτερων πρακτικών λειτουργίας και σε στρατηγικό επίπεδο 

ο καθορισµός των σταθερών απόδοσης δηλαδή η ικανοποίηση του πελάτη, η 

παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζοµένων, µερίδιο αγοράς και απόδοση 

κεφαλαίων. Επίσης το benchmarking έχει σκοπό να βοηθήσει την επιχείρηση 

να βελτιωθεί δίνοντας της την δυνατότητα να ποσοτικοποίηση τις υπάρχουσες 
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διαφορές απόδοσης, να τεκµηριώσει γιατί αυτές οι διαφορές υπάρχουν και να 

αναγνωρίσει τα βήµατα εκείνα που πρέπει να υιοθετήσει, ώστε να προλάβει 

και να ξεπεράσει τους καλύτερους από τους ανταγωνιστές. Το benchmarking 

µπορεί να εφαρµοσθεί µε την ίδια επιτυχία τόσο σε παραγωγικές επιχειρήσεις 

όσο και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

Υπάρχουν οι εξής δύο κατηγορίες benchmarking: Το εσωτερικό (internal ή 

εσωτερικός έλεγχος) και το εξωτερικό (external ή εξωτερικός έλεγχος). 

Επίσης οι όροι  ανταγωνιστικό, λειτουργικό και γενικό benchmarking (έλεγχος)  

αποτελούν τµήµατα του εξωτερικού (Camp,1989, Zairi, 1992). 

Ο εσωτερικός έλεγχος απαντάται συνήθως σε εταιρείες, όπως οι πολυεθνικές 

που έχουν δύο ή περισσότερα τµήµατα, συνήθως σε διαφορετικούς τόπους, µε 

παρόµοιες αρµοδιότητες ή λειτουργίες. Ο έλεγχος γίνεται από τους διαχειριστές 

διαφόρων λειτουργιών και επιπέδων ως προς τις επιδόσεις των συναδέλφων 

τους σε άλλα οµοειδή τµήµατα (Cross and Leonard,1994). Κάθε διαδικασία 

benchmarking ενός οργανισµού θα πρέπει να ξεκινάει µε τον εσωτερικό έλεγχο 

γιατί αυτό απαιτεί την αυτοεξέτασή του, ορίζοντας έτσι µία γραµµή εκκίνησης 

για τη σύγκρισή του µε άλλους (Breiter and Kline, 1995).   

Ο εξωτερικός έλεγχος χρειάζεται να συγκριθεί η εργασία ενός 

οργανισµού/επιχείρησης µε άλλους οµοειδείς µε σκοπό την ανακάλυψη νέων 

ιδεών, µεθόδων , προϊόντων και υπηρεσιών (Cox and Thompson, 1998). 

Ο ανταγωνιστικός έλεγχος είναι και ο συνήθης όπου οι διαχειριστές 

πληροφορούνται για τις επιδόσεις των συγγενών τµηµάτων άλλων, συνήθως 

καλύτερων εταιρειών. Τα βασικά µειονεκτήµατα είναι ο τρόπος λήψης 

πληροφοριών, ο οποίος γίνεται έµµεσα από ερωτηµατολόγια προς τους 

πελάτες και  γίνονται οι απαραίτητες συγκρίσεις (Cook 1995). 

Ο λειτουργικός έλεγχος αναφέρεται στη συγκριτική έρευνα και προσπάθεια 

για ανεύρεση της καλύτερης πρακτικής συγκρίνοντας την απόδοση του 

οργανισµού σε ένα τοµέα όχι µόνο απέναντι στους ανταγωνιστές αλλά και µε 

διαφορετικούς  οργανισµούς που αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα και 

θεωρούνται ηγέτες ( Cook 1995) 

O γενικός έλεγχος συγκρίνει ειδικές λειτουργίες, όπως για παράδειγµα τη 

διανοµή, την εξυπηρέτηση, το σύστηµα λογιστική παρακολούθησης ή 
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γενικότερα το πληροφοριακό σύστηµα της επιχείρησης µε τον καλύτερο στην 

κατηγορία του (Cook, 1995). 

Το benchmarking είναι µία συνεχής διαδικασία και εφαρµογή γίνεται µε την 

χρήση κύκλων Plan-Do-Study-Act (PDSA) σε τέσσερα στάδια, κάθε ένα από τα 

οποία αποτελείται από διαφορετικά βήµατα. Επιγραµµατικά είναι τα 

παρακάτω: 

Στάδιο 1ο: Σχεδιασµός της έρευνας benchmarking (PLAN). 

Βήµα 1ο:Επιλογή των κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας που προσδιορίζουν την 

ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης/οργανισµού στον κλάδο της. 

Βήµα 2ο:Επιλογή των καλύτερων ανταγωνιστικών ή άλλων επιχειρήσεων που 

επιλέγονται ως σηµεία αναφοράς για συγκρίσεις µε τις δικές µας επιδόσεις. 

Βήµα 3ο: Επιλογή των καλύτερων επιχειρήσεων για συγκρίσεις. 

Στάδιο 2ο: Συλλογή Πληροφοριών (DO). 

Βήµα 4ο: Σχεδιασµός µεθόδων και εφαρµογή τους για τη συλλογή στοιχείων. 

Βήµα 5ο: Προσδιορισµός επιπέδου απόδοσης σηµερινής λειτουργίας της 

επιχείρησης και κάθε ισχυρού ανταγωνιστή και κάθε κριτήριο. 

Στάδιο 3ο: Ανάλυση, Αξιολόγηση και Επικοινωνία Αποτελεσµάτων (CHEEK). 

Βήµα 6ο: Προβολή σηµερινών επιδόσεων σε µελλοντικές χρονικές περιόδους. 

Βήµα 7ο: Επικοινωνία των αποτελεσµάτων της µελέτης σε όλα τα 

ενδιαφερόµενα µέρη µε ευθύνη και ενδιαφέρον για την εφαρµογή νέων 

µεθόδων για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας κι ανταγωνιστικότητας. 

Βήµα 8ο: διαµόρφωση προτάσεων για βελτιώσεις. 

Στάδιο 4ο: εφαρµογή Προγραµµάτων ∆ράσεως για Βελτιώσεις (ACT). 

Βήµα 9ο: Προσδιορισµός στόχων για επιχειρησιακές λειτουργίες και 

διαδικασίες. 

Βήµα 10ο: ∆ιαµόρφωση, υλοποίηση και παρακολούθηση των προγραµµάτων 

δράσεως, αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και προσαρµογές. 

Βήµα 11ο: αναµόρφωση των στόχων βελτίωσης που προέκυψαν από τις 

διεπιχειρησιακές συγκρίσεις ανταγωνιστικών επιδόσεων. 
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Ο κύκλος PDSA είναι ένα εργαλείο έρευνας αναγνωρισµένο και για 

αποτελεσµατικό στην  «trial and learning» µεθοδολογία,  που δίνει έµφαση στη 

γνώση που αποκτάται µέσα από πράξεις και δράσεις και που µπορεί να 

προβλέψει κατά πόσο οι προτεινόµενες αλλαγές θα φέρουν θετικά 

αποτελέσµατα και βελτίωση της απόδοσης (Langley et al 1996). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1. Benchmarking στις Υπηρεσίες Υγείας 

 

Όπως προαναφέρθηκε το benchmarking είναι η διαδικασία της συνεχούς 

αναζήτησης για τις καλύτερες µεθόδους και διαδικασίες που οδηγούν στη 

µέγιστη απόδοση. Το benchmarking, ως εργαλείο συνεχούς βελτίωσης 

εφαρµόζεται όχι µόνο σε παραγωγικές επιχειρήσεις αλλά και σε οργανισµούς 

παροχής υπηρεσιών υγείας. Benchmarking στις υπηρεσίες υγείας µπορεί να 

εφαρµοστεί και σε οργανισµούς υπηρεσιών υγείας που εφαρµόζουν ∆ιοίκηση 

Ολικής Ποιότητας, ώστε να ελεγχθεί κατά πόσο η στρατηγική αυτή εφαρµόζεται 

µε τον σωστό τρόπο και κατά πόσο είναι σε θέση να αναπτύξει συνολικά τον 

οργανισµό. Υπάρχουν αρκετές απόψεις για τον τρόπο µε τον οποίο 

χρησιµοποιείται το benchmarking στις υπηρεσίες υγείας. Κάποιοι 

υποστηρίζουν ότι απλά υιοθετεί τις καλύτερες πρακτικές των άλλων 

επιχειρήσεων χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές, ενώ κάποιοι άλλοι ότι το benchmarking 

προσαρµόζει στις υπηρεσίες υγείας τις πρακτικές άλλων επιχειρήσεων ή 

οργανισµών. Αυτό γίνεται γιατί στις υπηρεσίες υγείας οι διαδικασίες είναι 

πολύπλοκες και πολλές φορές δεν είναι επαναλαµβανόµενες, και επιπλέον 

επειδή δεν µπορούν να γίνουν µεγάλες ή πρωτοποριακές αλλαγές αφού η 

αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας των ασθενών δεν συγχωρεί λάθη ή 

κενά.  

Η εφαρµογή του benchmarking στις Νοσοκοµειακές µονάδες στοχεύει στο να 

τις βοηθήσει να µετρήσουν, να αναλύσουν και να συγκρίνουν τις εσωτερικές 

τους διαδικασίες, πρακτικές και µεθόδους, µε εκείνες άλλων οργανισµών, ώστε 

να εντοπίσουν τις βέλτιστες πρακτικές, που όταν εφαρµοσθούν κατάλληλα, θα 

φέρουν εντυπωσιακές βελτιώσεις στην απόδοση τους και στη συνέχεια µε τη 

διάχυση της γνώσης-πληροφόρησης  θα οδηγήσουν και στη βελτίωση της 

απόδοσης και άλλων µονάδων (collaborative benchmarking Ellis 2004). 

Στις υπηρεσίες παροχής υγείας και κυρίως στους Νοσοκοµειακούς 

οργανισµούς η διαδικασία ξεκινά αφού πρώτα γνωρίσει ο οργανισµός τις δικές 

του διαδικασίες. Στη συνέχεια στρέφεται προς τα έξω και αναγνωρίζει τις 
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καλύτερες πρακτικές των άλλων και από εκεί αρχίζει η προσπάθεια 

προσαρµογής στα καλύτερα δεδοµένα για να µπορέσει να αυξηθεί η 

αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα και η αποτελεσµατικότητα. Για να πετύχει 

αυτό θα πρέπει το benchmarking να αποτελεί τµήµα – εργαλείο µιας ευρύτερης 

προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, δηλαδή να αποτελεί τµήµα 

της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η ∆.Ο.Π στις υπηρεσίες υγείας έχει ως βάση 

τον ασθενή και η ικανοποίησή του εξαρτάται από τη συµπεριφορά του ιατρικού 

και νοσηλευτικού προσωπικού και γενικά την αφοσίωση του οργανισµού στην 

παρακίνηση των εργαζοµένων για να εκπληρώσουν τις ανάγκες των ασθενών. 

Η διαδικασία της σύγκρισης ενός οργανισµού ή µιας διαδικασίας µε άλλους 

παρόµοιους οργανισµούς ή διαδικασίες, που αποτελούν σηµείο αναφοράς, 

επιτρέπει εξωτερικές και εσωτερικές συγκρίσεις. Το σηµείο αναφοράς ή 

βέλτιστη πρακτική υποδηλώνει ότι ένας ή κάποιοι οργανισµοί θεωρούνται το 

ιδεώδες που πρέπει να έχουν στόχο οι άλλοι οργανισµοί. 

Το benchmarking παρέχει σε όλους τους συµµετέχοντες µια ρεαλιστική 

κατάσταση και δίνει την εικόνα, ύστερα από µελέτη των µελλοντικών 

διαδικασιών. Είναι φανερό ότι το benchmarking δεν είναι µια µεµονωµένη 

διαδικασία που γίνεται µια φορά και µετά σταµατάει αλλά αποτελεί µια 

διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. 

Το benchmarking µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας των νοσοκοµείων. ∆ύο από τα σηµαντικότερα οφέλη είναι 

ότι αφενός ενθαρρύνει τους οργανισµούς να στραφούν εξωτερικά για την 

αναζήτηση βελτιώσεων και αφετέρου παρέχει µετρήσεις διαδικασιών οι οποίες 

πρωτύτερα υπολογίζονταν υποκειµενικά. 

Η επιλογή του τοµέα που θα εφαρµοσθεί το benchmarking εξαρτάται από την 

επιθυµία του οργανισµού για συνεχή βελτίωση των κρίσιµων διαδικασιών, την 

ανάγκη επίλυσης σηµαντικών προβληµάτων και των διαφορών µε άλλα 

οµοειδή ιδρύµατα και την ανάγκη να τεθούν νέοι στρατηγικοί στόχοι. 

Τα στάδια εφαρµογής του benchmarking στις υπηρεσίες υγείας είναι βασικά 

παρόµοια µε αυτά που αναφέραµε προηγούµενα. Συγκεκριµένα: 

α) Καταγραφή των τάσεων. Σχεδιάζεται και εντοπίζεται ποια θα είναι η 

διαδικασία για την οποία θα εφαρµοσθεί το benchmarking, που µε βάση τις 
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µετρήσεις αν βελτιωθεί θα βελτιώσει την απόδοση της κλινικής µονάδας µε 

συνολικό όφελος την «ικανοποίηση» του ασθενή-καταναλωτή. 

β) Παρακολούθηση των γεγονότων µέσα στον οργανισµό υγείας. Συλλογή 

στοιχείων, όπου ορίζονται οι διαδικασίες που εφαρµόζονται, και καθορίζονται 

οι βασικές µετρήσεις.  

γ) Αναζήτηση του σηµείου αναφοράς εντόπιση των «ανταγωνιστών», 

καθορισµός των κριτηρίων  για την επιλογή των στόχων βελτίωσης.  

δ) Συλλογή και ανάλυση των δεδοµένων των συγκρίσεων. Σύγκριση της  

απόδοσης µεταξύ των «ανταγωνιστών»-εταίρων, εντοπισµός των βέλτιστων 

πρακτικών για την επίτευξη των επιθυµητών αποτελεσµάτων.  

ε) Καθορίζονται οι νέοι στόχοι και δράσεις για την υλοποίηση των βέλτιστων 

πρακτικών και σχεδιάζονται οι διαδικασίες εκείνες για την καλύτερη 

παρακολούθησή τους µε περιοδικές µετρήσεις. 

Πίνακες benchmarking στην υγεία έχουν χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο για τη 

µέτρηση και αξιολόγηση της σηµασίας της διοίκησης, του  management και 

των κλινικών και υποστηρικτικών λειτουργιών των οργανισµών (Wait and 

Nolte, 2005). Το benchmarking είναι µία συνεχής, εξελικτική διαδικασία µε 

συνεχή παρακολούθηση ώστε να ανανεώνονται και να αναθεωρούνται 

παλαιότερες πρακτικές. Η εφαρµογή του benchmarking στις υπηρεσίες υγείας 

είναι σε αρχικό στάδιο. Είναι πιθανότερο να βρει ευρύτερη εφαρµογή στις 

περιπτώσεις που η διοίκηση του οργανισµού το θεωρεί τµήµα του στρατηγικού 

σχεδιασµού και όπου οι δείκτες βελτίωσης των διαδικασιών θεωρούνται το ίδιο 

σηµαντικοί µε τους οικονοµικούς δείκτες. Κρίσιµος παράγοντας για τη 

µελλοντική εφαρµογή του benchmarking είναι να εντοπισθεί η σχέση που 

υπάρχει ανάµεσα στις οργανωτικές αλλαγές που προτείνονται και στα 

µετρήσιµα αποτελέσµατα σε τοµείς στρατηγικής σηµασίας. 
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2.2. Οξέα Στεφανιαία Σύνδροµα (ΟΣΣ) 

 

Οι καρδιαγγειακές νόσοι είναι η κύρια αιτία θνητότητας, νοσηρότητας και 

απώλειας της ποιότητας ζωής ( quality of life ) στην Ευρώπη και γενικότερα 

στο ∆υτικό Κόσµο. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 4 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι 

πεθαίνουν από ασθένειες της καρδιάς και των αγγείων µε αποτέλεσµα ένα 

µεγάλο ποσοστό των κρατικών δαπανών των ευρωπαϊκών κρατών για την 

υγεία να αφορά στην αντιµετώπιση των καρδιαγγειακών νοσηµάτων και των 

επιπλοκών τους.   Με στοιχεία του 2004 το συνολικό κόστος της 

καρδιαγγειακής νόσου στην Ευρώπη ανήλθε στα 169 δισεκατοµµύρια ευρώ και 

από αυτά τα 105 δις αντιστοιχούσαν στην νοσοκοµειακή και  φαρµακευτική 

αντιµετώπιση και τα υπόλοιπα 64 δις στην απώλεια παραγωγικότητας (lost 

productivity) και στη φροντίδα των σθενών. Νέες µέθοδοι για την πρόληψη και 

την αντιµετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων όταν εφαρµόζονται 

καθυστερούν σηµαντικά την έναρξη των κλινικών εκδηλώσεων, βελτιώνουν την 

άµεση έκβαση από την εµφάνιση της νόσου και αυξάνουν το προσδόκιµο 

επιβίωσης. 

Η στεφανιαία νόσος είναι η πρώτη αιτία θανάτου και η πρώτη αιτία 

καρδιαγγειακής νοσηρότητας στις βιοµηχανικές χώρες. Ευθύνεται για 1,92 

εκατοµµύρια θανάτους ετησίως στην Ευρώπη και πάνω από 741.000 

θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη γηραιά ήπειρο ένας στους πέντε 

άνδρες (21%) και περίπου ίδιο ποσοστό γυναικών, 22%, πεθαίνει από 

στεφανιαία νόσο. Τα οξέα στεφανιαία σύνδροµα (ΟΣΣ. - Acute Coronary 

Syndromes, ACS) είναι η πιο συχνή αιτία εισαγωγών στις καρδιολογικές 

κλινικές στο δυτικό κόσµο και ο επιπολασµός και συχνότητα της νόσου 

παρουσιάζει συνεχή άνοδο στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες Νότου και 

του πρώην Ανατολικού µπλοκ. Παρά την πτώση της στεφανιαίας θνητότητας, 

στον Ελλαδικό χώρο συνεχίζουµε να έχουµε 105 στεφανιαίους θανάτους ανά 

100 000 άνδρες και 45 στεφανιαίους θανάτους γυναικείου πληθυσµού, αριθµοί 

που µας κατατάσσουν υψηλά µε βάση τα συνολικά Ευρωπαϊκά δεδοµένα.  Τα 

οξέα στεφανιαία σύνδροµα περιλαµβάνουν τρεις κλινικές οντότητες όπως η 

ασταθής στηθάγχη, το έµφραγµα του µυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST, 

(Non-ST elevation myocardial infraction) και  το οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου 
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µε µόνιµη ανάσπαση του ST (ST-elevation myocardial infraction). Στις Η.Π.Α. 

1.400.000 Αµερικάνοι υφίστανται οξύ στεφανιαίο σύνδροµο. Από τα 

περιστατικά που νοσηλεύονται τα 1.000.000 είναι χωρίς ανάσπαση του ST και 

400.000 µε ανάσπαση του ST.  Παρόµοια αναλογία ασθενών εµφανίζεται και 

στο Ευρωπαικό Registry των ACS ενώ στην Ελλάδα κάθε χρόνο νοσηλεύονται 

περίπου 25000 ασθενείς µε NSTEMI.  

Το οξύ στεφανιαίο σύνδροµο χωρίς ανάσπαση του ST στο 

ηλεκτροκαρδιογράφηµα (NSTE-ACS) είναι µία από τις πλέον σοβαρές 

παθολογικές εκδηλώσεις της στεφανιαίας νόσου και εκτός του ότι µπορεί να 

εξελιχθεί σε οξύ διατοιχωµατικό έµφραγµα (µε όλες τις δραµατικές συνέπειές 

του), είναι δυνητικά θανατηφόρο βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα αλλά και 

µακροπρόθεσµα σε αρκετά υψηλό ποσοστό. Παρά τη σοβαρότητα του, 

παρέχει ευρύτερα χρονικά περιθώρια σε σχέση µε το οξύ έµφραγµα του 

µυοκαρδίου µε ανάσπαση του ST, για την αντιµετώπισή του, ενώ συχνή είναι η 

κλινική σταθεροποίηση µε συντηρητική αγωγή. Οι ασθενείς µε NSTEMI 1 

χρόνο µετά τη διάγνωση διατρέχουν 6% κίνδυνο για θάνατο, 11% για 

υποτροπή εµφράγµατος και 60% ανάγκη για επαναγγείωση. Τα ποσοστά των 

επιπλοκών διαφέρουν µεταξύ των κλινικών µελετών και καταγραφών 

(registries). Η καρδιολογική κοινότητα προβληµατίστηκε την προηγούµενη 

δεκαετία, για το ποια είναι η ενδεδειγµένη θεραπευτική στρατηγική για την 

αντιµετώπιση των NSTE-ACS, µε βασικό δίληµµα την άµεση διόρθωση της 

στεφανιαίας ανατοµίας (επεµβατική στρατηγική) ή την κλινική 

σταθεροποίηση και αναβολή της όποιας παρεµβατικής θεραπείας σε δεύτερο 

χρόνο και εφόσον παρέµενε υπολειπόµενη ισχαιµία (συντηρητική 

στρατηγική). Η γρήγορη εξέλιξη της γνώσης πάνω στην αντιµετώπιση τέτοιων 

ασθενών φαίνεται από την πληθώρα των κλινικών µελετών που γίνονται και τη 

συχνότητα που δηµοσιεύονται κατευθυντήριες οδηγίες. Νέες φαρµακευτικές και 

τεχνικές θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιµετώπιση των οξέων 

στεφανιαίων συνδρόµων έχουν εισαχθεί στην κλινική πράξη τα τελευταία 

χρόνια µε αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση της θνητότητας από στεφανιαία 

νόσο ( περίπου 25% την τελευταία δεκαετία) αλλά και µία ανοµοιογένεια στην 

αντιµετώπιση και θεραπεία ασθενών µε ΟΣΣ.  
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Τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου των ασθενών µε NSTE-ACS δηµιουργούν 

δυσκολίες στην οµοιόµορφη θεραπευτική αντιµετώπισή τους. Έτσι , οι 

θεραπευτικές παρεµβάσεις στον εκάστοτε ασθενή θα πρέπει να 

καθοδηγούνται µε βάση το λεγόµενο ισχαιµικό κίνδυνο του ασθενούς αυτού, 

δηλαδή τον κίνδυνο που διατρέχει να εµφανίσει ανεπιθύµητα καρδιαγγειακά 

συµβάµατα (θάνατο, έµφραγµα µυοκαρδίου, επανέµφραγµα, νέες νοσηλείες). 

Η δηµοσίευση µελετών όπως η FRISC II (LANCET 1999) και η TACTICS 

(NEJM 2001) γέρνουν την πλάστιγγα προς την επεµβατική στρατηγική, αφού 

όπως φαίνεται η εφαρµογή της συνοδεύτηκε µε σαφώς µειωµένη θνητότητα 

στο 6µηνο. Σηµαντικό ρόλο στην αποτελεσµατικότητα της επεµβατικής 

στρατηγικής είχε η εισαγωγή των ενδοστεφανιαίων προθέσεων (stents), 

επικαλυµµένων ή µη, µε τις οποίες επιτυγχάνεται σταθεροποίηση της 

επιπλεγµένης στεφανιαίας πλάκας και αντιµετώπιση έτσι της συχνής 

(µεγαλύτερης του 5%) οξείας και υποξείας ολικής στεφανιαίας απόφραξης. 

Περαιτέρω συνέβαλλε και η βελτίωση της υποστηρικτικής αντιαιµοπεταλιακής 

αγωγής (αναστολείς ΙΙbΙΙΙa, κλοπιδογρέλη), της επιθετικής υπολιπιδαιµικής 

αγωγής, που κατέστησαν τη διενέργεια αγγειοπλαστικής ασφαλέστερη και πιο 

αποτελεσµατική σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.   

Παρά την υπεροχή της επεµβατικής θεραπευτικής προσέγγισης δεν είναι εν 

τούτοις διαδεδοµένη στο βαθµό που θα αναλογούσε στην αποτελεσµατικότητά 

της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσµο. Στα registries 

αποτυπώνονται καλύτερα τι συµβαίνει στην κλινική πράξη αν και σε αυτά 

υπάρχουν διαφορές µεταξύ των. Στο GRACE registry (73 νοσοκοµεία µε 

αιµοδυναµικό εργαστήριο)το 32,5% υπεβλήθηκε σε αγγειοπλαστική (PCI) και 

το 7,2% σε αοροστεφανιαία παράκαµψη (CABG) ενώ στοιχεία από τη µεγάλη 

registry CRUSADE, από 12590 ασθενείς κατά την περίοδο από τον Ιούλιο του 

2002 µέχρι τον Ιούνιο του 2003 µόλις το 23% υφίσταται µία επεµβατική τεχνική 

το 1ο 24ωρο µετά την εισαγωγή στο νοσοκοµείο.  

Σε συνδυασµό και µε τα αποτελέσµατα νεότερων µελετών τα σύγχρονα 

ερωτήµατα εστιάζουν πλέον στη ορθολογική και αποτελεσµατική χρήση της 

επεµβατικής στρατηγικής, αναφορικά µε τις υποοµάδες ασθενών που 

αναµένεται να ωφεληθούν περισσότερο, την καταλληλότερη χρονική στιγµή 
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εφαρµογής της, την έκταση της παρεµβατικής θεραπείας και τον τρόπο που θα 

εκτελεστεί.  

Οι ασθενείς που παρουσιάζονται µε οξύ στεφανιαίο σύνδροµο χωρίς 

ανάσπαση του ST αποτελούνται από υποοµάδες µε διαφορετικά 

χαρακτηριστικά που συνεπάγονται και διαφορετικό κίνδυνο. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά µπορεί να έχουν σχέση µε την παθολογοανατοµική βάση εκδήλωσης του 

συνδρόµου ή µε προδιαθεσικούς παράγοντες που προϋπάρχουν της 

εκδήλωσης του συνδρόµου. Γενικά όσο µεγαλύτερος είναι ο στεφανιαίος 

κίνδυνος τόσο αποτελεσµατικότερη αναµένεται η επεµβατική αντιµετώπιση.  

Είναι γενικά αποδεκτό ότι κατά την προσέλευση ενός ασθενούς µε Οξύ 

Στεφανιαίο Σύνδροµο χωρίς ανάσπαση του ST στα επείγοντα ενός 

νοσοκοµείου θα πρέπει να γίνεται µία  πρώϊµη διαστρωµάτωση κινδύνου µε 

βάση κάποια κλινικά και εργαστηριακά αποτελέσµατα του, η οποία σε µεγάλο 

βαθµό θα καθορίσει και τον τρόπο αντιµετώπισης του (επεµβατικό ή 

συντηρητικό). Οι στόχοι της διαβάθµισης κινδύνου είναι να πληροφορήσει και 

να συµβουλεύσει τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Να αναγνωρίσει ποιοι 

ασθενείς είναι υψηλού κινδύνου για έµφραγµα µυοκαρδίου ή θάνατο και στους 

οποίους η πρόγνωση µπορεί να βελτιωθεί µε την κατάλληλη θεραπεία. Επίσης 

να αναγνωρίσει ασθενείς χαµηλού κινδύνου που δεν χρειάζονται επεµβατική 

αντιµετώπιση, αποφεύγοντας έτσι δυσάρεστες επιπλοκές που εγκυµονούν οι 

αιµατηρές παρεµβάσεις και αδικαιολόγητα κόστη. 

Η προσπάθεια για αντικειµενικό επιµερισµό όλων των κλινικών µεταβλητών 

που συµµετέχουν στον καθορισµό του κινδύνου σε ασθενείς µε οξύ στεφανιαίο 

σύνδροµο  χωρίς ανάσπαση του ST, κατέληξε σε συστήµατα βαθµολόγησης 

µε τέτοιο τρόπο ώστε η αναφορά ενός αριθµού (score) να µας δίνει το βαθµό 

κινδύνου και την ανάγκη για δραστική θεραπεία.   

Έχει προταθεί το NSTACS TIMI Risk Score (0-7) από τους Antman και συν. το 

οποίο αρχικά υιοθετήθηκε περισσότερο από αλλά συστήµατα βαθµολόγησης 

του κινδύνου (GRACE και PUR-SUIT) τόσο από την Ευρωπαϊκή όσο και την 

Αµερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία  και λόγω της απλότητάς του, εστιάζει 

περισσότερο στην έκταση της στεφανιαίας νόσου και την αστάθειά της. Το 

TIMI score, αν και λιγότερο ακριβές στην πρόγνωση συµβαµάτων, 
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χρησιµοποιήθηκε και στη µελέτη µας αν και τα τελευταία χρόνια 

χρησιµοποιείται περισσότερο το GRACE score, και αυτό γιατί δεν υπήρχε η 

δυνατότητα άντλησης των απαραίτητων στοιχείων από τους φακέλους των 

ασθενών για την χρησιµοποίηση του δεύτερου.   

Κάθε παράγοντας κινδύνου στο TIMI-score αντιστοιχεί µε έναν πόντο 

• Ηλικία > 65 ετών 

• 3 ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου (κάπνισµα, 

αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, θετικό κληρονοµικό 

ιστορικό για ΣΝ, υπερλιπιδαιµία ) 

• ∆ιαταραχές ST εισαγωγής (> 0,5mm) 

• Παθολογικά µυοκαρδιακά ένζυµα (Tn> 0,1 ng/ml) 

• 2 στηθαγχικά επεισόδια το προηγούµενο 24ωρο 

• Γνωστή στεφανιαία νόσος (µε στένωση αγγείου > 50%) 

• Λήψη ασπιρίνη τις προηγούµενες 7 ηµέρες 

Όσο περισσότερους παράγοντες συγκεντρώνει ο ασθενής σε τόσο µεγαλύτερο 

κίνδυνο βρίσκεται για να εµφανίσει καρδιακό θάνατο, µη θανατηφόρο 

έµφραγµα του µυοκαρδίου ή  να υποβληθεί σε επαναγγείωση ( αγγειοπλαστική 

ή αορτοστεφανιαία παράκαµψη) τις επόµενες 2 εβδοµάδες όπως φαίνεται 

χαρακτηριστικά στην εικόνα 1. Έτσι ένας ασθενής µε TIMI score 1 έχει κίνδυνο 

εµφάνισης επιπλοκών περίπου 4,7% πολύ µικρότερο από έναν ασθενή µε 

TIMI score 6 που ο κίνδυνος είναι περίπου 41%. 

Με βάση τα παρακάτω, το ιστορικό (ασθενής > 65 ετών, πολλοί παράγοντες 

κινδύνου, γνωστή στεφανιαία νόσος, γενικευµένη αρτηριοπάθεια), η κλινική 

εκτίµηση (καρδιακή ανεπάρκεια, εκτίµηση στηθαγχικών κρίσεων), το ΗΚΓ 

εισόδου και οι τυχόν µεταβολές του κατά την παρακολούθηση (ανάσπαση του 

ST>0,5, η αναστροφή των Τ ή το LBBB),  οι εργαστηριακοί βιοχηµικοί  δείκτες 

ενδεικτικοί µυοκαρδιακής νέκρωσης (τροπονίνη, CK-MB, CRP) και τέλος τα 

ευρήµατα παλαιότερων στεφανιογραφιών µας βοηθάνε να ταξινοµήσουµε τους 

ασθενείς αρχικά σε υψηλού (TIMI score 5-7), µετρίου (TIMI score 3-4) ή 

χαµηλού κινδύνου (TIMI score 1-2).  
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Παράλληλα η διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων όπως υπερηχογράφηµα –

Doppler καρδιάς (απλό ή stress-ECHO), δοκιµασία κόπωσης, 

σπινθηρογράφηµα καρδιάς  (µε θάλιο 201 ή µε Tc 99)  µας βοηθάει σηµαντικά 

Εικ 1. Ταξινόµηση καρδιακού κινδύνου κατά ΤΙΜΙ (0-7) 

 

TIMI Risk Score, All-Cause Mortality, New or Recurrent MI, or Severe 

Recurrent Ischemia Requiring Urgent Revascularization Through 14 Days 

After Randomization   Antman EM, et al. JAMA2000;284:835–42 

στη διαστρωµάτωση κινδύνου των ασθενών µε αναίµακτο έλεγχο εκεί που 

χρειάζεται. 

Όσον αφορά στη θεραπεία , επεµβατική (άµεσος διενέργεια στεφανιογραφίας  

και επαναιµάτωση µε αγγειοπλαστική ή µε αορτοστεφανιαία παράκαµψη εκεί 

που απαιτείται) ή συντηρητική (επεµβατική θεραπεία µόνο εκεί που απαιτείται 

µετά από έλεγχο µε δοκιµασία κόπωσης, κλασσική ή µε Stress ECHO, 

σπινθηρογράφηµα µε θάλιο-201) τα τελευταία χρόνια και µετά από πολλές 

καλά σχεδιασµένες πολυκεντρικές µελέτες, φαίνεται ότι για τους υψηλού και 

µεσαίου κινδύνου ασθενείς η επεµβατική αντιµετώπιση µε την χρησιµοποίηση 

των νεότερων τεχνικών ( αγγειοπλαστική µε τοποθέτηση stents, απλών ή 

επικαλυµµένων)  αφού πρώτα προετοιµαστούν κατάλληλα µε ασπιρίνη, 

κλοπιδογρέλη, αναστολείς IIb-IIIa, και την υπόλοιπη αντιστηθαγχική αγωγή, 
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είναι ενδεδειγµένη γιατί έδειξε ότι µειώνει τους θανάτους, τα νέα οξέα 

στεφανιαία σύνδροµα και την εκ νέου εισαγωγή στο νοσοκοµείο µετά από 6 

µήνες (Εικόνα 2). 

Εικόνα 2. Χρήση του TIMI score για την επιλογή του τρόπου αντιµετώπισης 

ασθενών µε Oξύ Στεφανιαίο Σύνδροµο. 

 

Use of the TIMI Risk Score for UA/STEMI to predict the benefit of an early invasive strategy, N 

Engl J Med 344:1879, 2003. 

Να σηµειωθεί εδώ ότι σηµαντικό µέρος της θνητότητας, που συνοδεύει το οξύ 

στεφανιαίο σύνδροµο χωρίς ανάσπαση του ST, αφορά στο αρχικό µετά την 

εισβολή χρονικό διάστηµα, όπως φάνηκε στην GUSTO IIb ( Savonitto et al), 

όπου το 50% των θανάτων του 1ου εξαµήνου συνέβησαν τις πρώτες λίγες 

ηµέρες µετά την εισβολή του επεισοδίου, ενώ η µεγάλη registry CRUSADE 

βρήκε µεταξύ 947 ασθενών ενδονοσοκοµειακή θνητότητα 4,7%. Τελευταία και  

µετά τα αποτελέσµατα της ISAR-COOL µελέτης ( Franz et al 2003) όπου η 

συνδυασµένη επίπτωση θνητότητας–εµφράγµατος βρέθηκε σηµαντικά 

µειωµένη στους 203 ασθενείς µε οξύ στεφανιαίο σύνδροµο που υποβλήθηκαν 

σε αγγειοπλαστική µε τοποθέτηση stent  µετά από πολύ σύντοµη 

αντιθροµβωτική άγωγή < 6 ωρών, έναντι 207 ασθενών, µε το ίδιο προφίλ 

στεφανιαίου κινδύνου, που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική µετά από 

αντιθροµβωτική αγωγή 72-120 ωρών (5,9% έναντι 11,6%, p= 0,04) υπάρχει 
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µία τάση για µία όσο το δυνατό πιο γρήγορη επεµβατική αντιµετώπιση 

ασθενών µε NSTE-ACS µέσου ή υψηλού κινδύνου (Πιν 1). Θα χρειαστούν 

 

Πίνακας 1. Χρόνοι (median ) που έγιναν οι στεφανιογραφίες σε 

διάφορες κλινικές µελέτες που έδειξαν όφελος –µε εξαίρεση την 

ICTUS-από την πρώϊµη επεµβατική στρατηγική καθώς και από 

µεγάλες καταγραφές 

                                        Επεµβατική 

(invasive) 

Πρώϊµη (early) 

 

Συντηρητική 

(conservative) 

Όψιµη (delayed) 

ISAR-COOL <6 h 72-120h 

FRISC 4 ηµέρες(2-6)  

TACTICS 4-48h(mean 21h)  

ICTUS 24-48h(mean 23h)  

SYNERGY (median 23h)  

CRUSADE <48h  (median 21h) >48h 

 

βεβαίως περαιτέρω µεγαλύτερες µελέτες για επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων 

(όπως η EARLY ACS που περιλαµβάνει 10.500 ασθενείς) και για να 

καθοριστεί επακριβώς το ολιγόωρο χρονικά διάστηµα αντιθροµβωτικής 

αγωγής, που είναι το άριστο πριν την επέµβαση, ενώ στην παρούσα φάση θα 

πρέπει να αποφεύγεται η πολυήµερη «σταθεροποιητική» αγωγή.  

Έτσι σύµφωνα µε τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες προτιµάται η πρώϊµη 

επεµβατική θεραπεία (στις 72 ώρες, αν και οι οδηγίες της ACC/AHA δεν έχουν 

τον χρονικό περιορισµό των 72 ωρών) σε µετρίου-υψηλού κινδύνου  ασθενείς : 

• Με επαναλαµβανόµενη στηθάγχη 

• Ενδιάµεσου προς υψηλού κινδύνου σύµφωνα µε τα risk scores 

• Κλάσµα εξώθησης < 40% 

• Αιµοδυναµική αστάθεια 

• Ανθεκτική κοιλιακή ταχυκαρδία 

• Αγγειοπλαστική προ 6µήνου 
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• Χειρουργείο Αορτοστεφανιαίας Παράκαµψης 

• Αυξηµένα επίπεδα τροπονινών 

• ∆υναµικές µεταβολές στο ΗΚΓ του ST ή Ta(>0,5mm) 

• Σακχαρώδη ∆ιαβήτη 

• Μειωµένη νεφρική λειτουργία (GFR < 60ml/min/1.73) 

 

 

2.3.. Benchmarking στην Καρδιολογία 

 

Την αναγκαιότητα  εφαρµογής σε εθνικό επίπεδο του  benchmarking στον 

τοµέα των καρδιαγγειακών παθήσεων, υποστήριζε το 2006 η Pamela S. 

Douglas, Πρόεδρος εκείνη την περίοδο του Αµερικάνικου Κολλεγίου 

Καρδιολογίας, ως στοιχείο ποιότητας στις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας, που 

χωρίς καµία αµφιβολία το συνέδεε µε αυξηµένη κερδοφορία σε ένα περιβάλλον 

που πληρώνει για ποιοτικές υπηρεσίες (pay for performance).  

Οι γιατροί αρχικά θεωρούσαν ότι η δουλειά τους είναι σταθερά προσηλωµένη 

στην ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών. Όµως στο σύγχρονο 

υγειονοµικό περιβάλλον συχνά πρέπει να ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις- 

ανάγκες νοµοθετών, επενδυτών, λογιστών, διευθυντών-manager 

νοσοκοµείων, που οι περισσότεροι τουλάχιστον ζητούν ποιοτικές ιατρικές 

υπηρεσίες  υψηλού επιπέδου που να ανταποκρίνονται στην τρέχουσα γνώση 

και να είναι προσβάσιµες σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Αυτό είχε σαν 

συνέπεια την αναζήτηση µεθόδων που θα αποδείκνυαν την ποιότητα των 

παρεχόµενων ιατρικών υπηρεσιών. Το Αµερικάνικο Κολλέγιο Καρδιολογίας 

(ACC) σε αυτό το συνεχώς εξελισσόµενο περιβάλλον προσπαθεί να 

προµηθεύσει τους καρδιολόγους και τις καρδιολογικές κλινικές µε κατάλληλα 

εργαλεία-δείκτες για να µετρούν  και να αποδεικνύουν ότι παρέχουν ποιοτικές 

υπηρεσίες υγείας. Η παρακολούθηση και µέτρηση όµως µόνο της προσωπικής 

απόδοσης-προσπάθειας στην αντιµετώπιση των ασθενών δεν είναι αρκετή. 

Πρέπει να γίνει σύγκριση των αποδόσεων των κλινικών µε άλλες σε τοπικό, 

εθνικό ή και σε διεθνές επίπεδο χρησιµοποιώντας τα ίδια εργαλεία-δείκτες µε 
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απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης ιατρικής φροντίδας και τη 

µείωση των διαφορών στην έκβαση που παρατηρούνται στην αντιµετώπιση 

παρόµοιων ιατρικών παθήσεων. 

Η Pamela S. Douglas επισήµανε το πόσο σηµαντική  ήταν η δηµιουργία από 

το Αµερικάνικο Κολλέγιο Καρδιολογίας το 1998 της εθνικής καταγραφής των 

επεµβατικών καρδιαγγειακών πρακτικών στο American College of Cardiology-

National Cardiovascular Data Registry (ACC-NCDR), αρχικά αγγειοπλαστικών 

και στην πορεία επεµβάσεων για αντιµετώπιση αρρυθµιών. Το ACC-NCDR 

αρχικά   σχεδιάστηκε σαν µία προσπάθεια καταγραφής και δηµιουργίας 

προτύπων (standards) αναφοράς των αποτελεσµάτων των αιµοδυναµικών 

εργαστηρίων στην Αµερική έτσι ώστε να χρησιµοποιηθούν από τις κλινικές 

που συµµετείχαν για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. Στο πρώτο registry, το CathPCI Registry, µέχρι το 2006 

συµµετείχαν περίπου 700 νοσοκοµεία στις ΗΠΑ και είχαν παραχωρήσει και 

καταγράψει τα δεδοµένα από περισσότερους από 4,5 εκατοµµύρια 

διαγνωστικούς καθετηριασµούς και αγγειοπλαστικές επεµβάσεις. Η 

συγκέντρωση και ανάλυση  των πληροφοριών έδωσε τη δυνατότητα στους 

καρδιολόγους, στα νοσοκοµεία και στους άλλους επαγγελµατίες στον χώρο 

των καρδιοαγγειακών επεµβάσεων (φαρµακοβιοµηχανίες, παραγωγούς και 

προµηθευτές υλικών κ.ά), µέσω µελετών και εργασιών που δηµοσιεύτηκαν, να 

βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να κατανοήσουν τους κινδύνους, τα οφέλη και 

την αποτελεσµατικότητα των εφαρµοζόµενων τεχνικών. Παράλληλα τα 

παραπάνω στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν για τη βελτίωση των οδηγιών που 

σύστησε η Αµερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία για την αντιµετώπιση ασθενών 

µε παρόµοια προβλήµατα.  

Η εταιρεία Thomson Reuters ανακοινώνει κάθε χρόνο τη λίστα µε τα καλύτερα 

100 νοσοκοµεία στις ΗΠΑ σε ότι αφορά στις παρεχόµενες υπηρεσίες των 

Καρδιολογικών και Καρδιοχειρουργικών κλινικών τους, ορίζοντας τα αυτόµατα 

ως σηµεία αναφοράς και σύγκρισης για τα υπόλοιπα (the nation’s benchmarks 

for inpatient cardiovascular services). Από τα στοιχεία της 11ης έκθεσης του 

προγράµµατος για τα  100 καλύτερα νοσοκοµεία των Η.Π.Α που 

ανακοινώθηκαν τον Νοέµβριο του 2009 προκύπτει ότι σε αυτά 

παρατηρήθηκαν: 



 - 26 -

• 17% µειωµένη θνητότητα σε ασθενείς µε καρδιαγγειακό επεισόδιο 

• 10% µειωµένη θνητότητα σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια 

• 27%µειωµένη θνητότητα σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 

αορτοστεφανιαία παράκαµψη (By-pass) 

• 22% µειωµένη θνητότητα µετά από αγγειοπλαστική 

• Λιγότερες µετα-επεµβατικές επιπλοκές, λιγότερες από1% 

• 12% µικρότερης διάρκειας νοσηλεία 

• 12% λιγότερο κόστος ανά ασθενή 

Όπως τόνισε  ο αντιπρόεδρος της Thomson Reuters, Jean Chenoweth, 

υπεύθυνος για τη βελτίωση της απόδοσης και του προγράµµατος 100 Top 

Hospitals, τα νοσοκοµεία αυτά παρέχουν υψηλής ποιότητας και 

αποτελεσµατικότητας καρδιολογικές υπηρεσίες στους ασθενείς τους σε λογικό 

κόστος σε σχέση µε αντίστοιχα ιδρύµατα σε άλλες περιοχές των Η.Π.Α. Να 

σηµειωθεί εδώ ότι σε αυτά τα νοσοκοµεία πραγµατοποιούνται περισσότερες 

καρδιολογικές-καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις κατά 50% σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα, γεγονός που σηµαίνει και περισσότερα έσοδα για αυτά, πέρα από 

τη γενική αναγνώριση και αποδοχή τόσο στην Καρδιολογική κοινότητα όσο και 

στους πολίτες γενικότερα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Να σηµειωθεί εδώ 

ότι µε βάση ευρήµατα από παλαιότερη έρευνα του 2002 στις Η.Π.Α., 402000 

λιγότερες ηµέρες νοσηλείας για καρδιολογικούς ασθενείς και 4400 λιγότερους 

θανάτους θα καταγράφονταν αν όλες οι κλινικές εφάρµοζαν τις πρακτικές των 

νοσοκοµείων που βρίσκονταν στα πρώτα 100.  

Στην Ευρώπη επίσης η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας (European Society 

of Cardiology, ESC) µε τα 45000 µέλη (καρδιολόγοι, επιστήµονες και άλλοι 

επαγγελµατίες στην αντιµετώπιση καρδιαγγειακών παθήσεων) από 49 κράτη  

έχει θέσει σαν αποστολή της τη βελτίωση της υγείας στην Ευρώπη µέσω της 

µείωσης της επίπτωσης των καρδιαγγειακών νοσηµάτων (“to reduce the 

burden of cardiovascular disease in Europe”). Για να µειώσει τη συνολική 

επίπτωση των καρδιαγγειακών νοσηµάτων στην Ευρώπη η ECS αναλαµβάνει 

δράσεις και πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση των καρδιολόγων και άλλων 

επαγγελµατιών που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα 
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έχει θέσει άµεση προτεραιότητα τη δηµιουργία standards για την άσκηση στην 

καρδιολογία, τη συνεχή ιατρική εκπαίδευση και την επικοινωνία µε ανταλλαγή 

απόψεων µε τους καρδιολόγους διαφόρων κρατών. 

Στην προσπάθειά της για βελτίωση της κλινικής πρακτικής, η ESC αναθέτει σε 

οµάδες Ειδικών Ευρωπαίων Καρδιολόγων τη δηµιουργία προτάσεων και 

κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) για την κλινική πράξη , που 

δηµοσιεύονται ως Task Force Reports. Αυτές οι προτάσεις και οδηγίες 

διαφωτίζουν πεδία όπου υπάρχει οµοφωνία ή διαφωνία, επιτρέποντας τη 

διάχυση και διανοµή της καλύτερης πιθανόν καθοδήγησης στην άσκηση της 

καρδιολογίας. Η εκπόνηση κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) για την 

πρόληψη, τη διάγνωση και την θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσηµάτων είναι 

µέρος των εκπαιδευτικών  προγραµµάτων και βοηθούν σηµαντικά τους 

κλινικούς καρδιολόγους στην αντιµετώπιση των ασθενών. Η διασφάλιση της 

ποιότητας (Quality assurance) είναι µία συνεχής διαδικασία µε πολλές 

παραµέτρους. Η ECS συνεχίζει να προωθεί την έρευνα , την ανάπτυξη 

κατευθυντήριων οδηγιών, την εκπαίδευση και την κριτική πάνω στον τρόπο 

που ασκείται η Καρδιολογία µέσα από µελέτες και registries.  

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας  παρουσιάζει  νέες Clinical Practice   

Guidelines σχεδόν ετησίως, οι οποίες προβάλλουν τις θέσεις της σύγχρονης 

Καρδιολογίας για τον χειρισµό συγκεκριµένων κλινικών καταστάσεων, 

υποδεικνύοντας το δρόµο στους καρδιολόγους για την χρήση σύγχρονων 

θεραπευτικών πρακτικών σαν ένας κύκλος ποιότητας για τη βελτίωση των 

παρεχόµενων θεραπειών µε σκοπό τη µείωση της καρδιαγγειακής θνητότητας 

στην Ευρώπη (Εικ 3).  

Τα τελευταία χρόνια γίνεται µία προσπάθεια συνεργασίας της ESC και της 

ΑΗΑ (American Heart Associaton) και µε το ACC (American College of 

Cardioogy) έτσι ώστε από το 2006 οι guidelines εκπονούνται  από κοινού µε 

τις παραπάνω αναφερόµενες εταιρειες.  

Η δηµιουργία και ο ρόλος των κατευθυντηρίων οδηγιών (practice guidelines) 

από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας βασίζεται : 
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Εικόνα 3. Κύκλος Ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. 

α) σε µεγάλες µελέτες ερευνητικών κέντρων 

β) στη διασταύρωση και τελική εξαγωγή συµπερασµάτων από τη σύγκριση 

µελετών και 

γ) στην αέναη τροφοδότηση επιστηµονικών δεδοµένων από τα µεγαλύτερα 

καρδιολογικά κέντρα. 

Η εφαρµογή αυτών των οδηγιών συµβάλλει ώστε να: 

α) επικουρείται ο κλινικός ιατρός στην τελική του απόφαση 

β) βελτιώνεται η κλινική αποτελεσµατικότητα των ιατρών σε καθηµερινή βάση, 

και  

γ) εξυπηρετείται και να γίνεται συστηµατικότερη και αποτελεσµατικότερη η 

ενηµέρωση των ασθενών. 

Υπάρχουν µελέτες που δείχνουν ότι όσο µεγαλύτερη είναι η συµµόρφωση στις 

οδηγίες αυτές τόσο περιορίζονται και οι αποκλίσεις στις παρεχόµενες 

θεραπείες µε αποτέλεσµα τη βελτίωση στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας 

και στην καλύτερη έκβαση των ασθενών και τη µείωση των επιπλοκών κατά τη 

νοσηλεία τους. Η κύρια χρησιµότητα τους και ο λόγος για τον οποίο πρέπει να 

εκδίδονται, να αναθεωρούνται και να αναβαθµίζονται είναι η συµβολή τους στη 

µείωση, όπως διαπιστώθηκε κατά 40% των οξέων εµφραγµάτων του 

µυοκαρδίου (ΟΕΜ) στις Καρδιολογικές Κλινικές οι οποίες τις εφαρµόζουν. Η 

             Prospective Surveys/Registries 

                           Quality Cycle  

     Research   Consensus 
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εξάπλωση και η συνεργασία ακόµη περισσοτέρων ειδικών, συνολικά 

διευκολύνει την επιστηµονική κοινότητα για την έκδοση των οδηγιών και 

ταυτόχρονα επάγει την επιστηµονική έρευνα και την χρησιµότατη ανταλλαγή 

πληροφοριών.  

Εδώ όµως  να σηµειωθεί ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες θα πρέπει να 

ανανεώνονται τακτικά µετά από την εµφάνιση νέων δεδοµένων και ευρηµάτων 

από µεγάλες πολυκεντρικές µελέτες.  

Καθώς, εν τω µεταξύ, οι απαιτήσεις για ακόµη περισσότερο αποτελεσµατική 

εξάσκηση της ιατρικής συνεχώς αυξάνονται  και η εµπλοκή των 

οικονοµολόγων έχει φέρει στο προσκήνιο και τα θέµατα κόστους άσκησης της 

Ιατρικής, πρωτεύουσα θέση στη χρησιµότητα των οδηγιών κατέχει η 

απόσταση που χωρίζει τις οδηγίες από την καθιέρωση της εφαρµογής τους 

στην κλινική πράξη. Όσο αυτή µικραίνει, τόσο η αξία των οδηγιών µεγαλώνει 

και η εφαρµογή τους καθίσταται επιτακτική ανάγκη.      

Ανάµεσα στα Ευρωπαϊκά κράτη όπως και στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας 

υπάρχουν σηµαντικές διαφορές σε ότι αφορά στη σύσταση του πληθυσµού  

τους, στο κοινωνικοοικονοµικό status τους και στη δοµή και ανάπτυξη του 

συστήµατος υγείας τους. Η ποσοτική εκτίµηση της επίπτωσης των 

καρδιαγγειακών νοσηµάτων στην Ευρώπη και η καταγραφή των διαθέσιµων 

διαγνωστικών και θεραπευτικών µέσων που υπάρχουν και εφαρµόζονται 

καθώς και οι παρατηρούµενες διαφορές ανάµεσα στα κράτη µέλη,  είναι 

απαραίτητα για να τεθούν οι προτεραιότητες εκείνες και για να σχεδιαστούν  

µελλοντικές παρεµβάσεις µε σκοπό την υλοποίηση του σκοπού της ECS.  

Η ECS έχει εκπονήσει το Euro Heart Survey Programme (Εικ 4) που ως 

συνολικό σκοπό έχει να περιγράψει τον τρόπο που αντιµετωπίζονται ασθενείς 

µε καρδιαγγειακά νοσήµατα και την έκβασή τους σε όλη την Ευρώπη 

εστιάζοντας στα παρακάτω: 

• Προσδιορισµός της συµµόρφωσης στις κατευθυντήριες οδηγίες για 

πρόληψη, διάγνωση και θεραπευτική αντιµετώπιση των καρδιαγγειακών 

παθήσεων στην κλινική πράξη 

• Προσδιορισµός των κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών που 

παρουσιάζονται στην καθηµερινή κλινική πράξη στα νοσοκοµεία και 
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κάτα πόσο αυτά είναι παρόµοια µε αυτά των ασθενών που συµµετέχουν 

στις µεγάλες πολυκεντρικές µελέτες από όπου και εξάγονται κυρίως οι 

κατευθυντήριες οδηγίες 

• Προσδιορισµός των διαφορών στην κλινική πρακτική των νοσοκοµείων 

σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη και κατά πόσο αυτές αποτυπώνονται 

σε διαφορές στην έκβαση ασθενών µε ειδικά χαρακτηριστικά  

 

Εικ 4 . Euro Heart Survey 

Η συνεχής συνεργασία της κεντρικής διοίκησης της Ευρωπαϊκής 

Καρδιολογικής Εταιρείας µε τις Καρδιολογικές Εταιρείες των κρατών – µελών 

µέσα από working Groups σε ότι αφορά σε θέµατα εκπαίδευσης και βελτίωσης 

των παρεχόµενων ιατρικών πρακτικών των Ευρωπαίων Καρδιολόγων είναι 

απαραίτητη για τη  διασφάλιση της ποιότητας (Quality assurance). Ο όρος 

«∆ιασφάλιση της Ποιότητας» ορίζεται ως το σύνολο προγραµµατισµένων και 

συστηµατικά εφαρµοζόµενων ενεργειών που αποδεικνύουν την ποιότητα µε 

την ύπαρξη διαδικασιών και µεθόδων αποτύπωσης, διόρθωσης και πρόληψης 

λαθών και στοχεύουν, επιπλέον, στην ικανοποίηση δεδοµένων προδιαγραφών 

– απαιτήσεων ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών. Στην προκειµένη 

περίπτωση, η διασφάλιση ποιότητας σηµαίνει παραγωγή πρότυπου ποιοτικού 

«προϊόντος» και περιλαµβάνει επιπλέον, ως αναπόσπαστο στοιχείο, το 

σύστηµα σύγκρισης µε πρότυπα. 
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Νέες οδηγίες που περιέχουν σύγχρονες και αποτελεσµατικές πρακτικές για την 

αντιµετώπιση και θεραπεία των ασθενών µε ΟΣΣ έχουν δηµοσιευτεί σχετικά 

πρόσφατα από την ESC, την ACC και την AHA, αλλά παραµένει ακόµα 

άγνωστο πόσο οι κλινικοί καρδιολόγοι τις υιοθετούν στην καθηµερινή κλινική 

πρακτική. Τα τελευταία χρόνια µε το πρόγραµµα HELIOS που 

πραγµατοποιήθηκε από την Οµάδα Εργασίας Επιδηµιολογίας και Πρόληψης 

της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και συµπλήρωσε την καταγραφή τον  

 

Εικόνα 5.  Clinical practice benchmarking cycle for continuous quality  

improvement towards best possible practice (Ellis, 1995) 

 

Ιανουάριο 2006, γίνεται µία καταγραφή της Ελληνικής πραγµατικότητας στον 

τρόπο αντιµετώπισης των ασθενών µε οξύ στεφανιαίο σύνδροµο µε ανάσπαση 

του ST (STEMI), κλινική οντότητα που έχει πολλά κοινά σηµεία µε αυτά του ΟΣΣ 

χωρίς ανάσπαση του ST (non STEMI). 
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Με τη  διαδικασία του clinical benchmarkirg (Εικ.5) και χρησιµοποιώντας ως 

σηµεία αναφοράς των καλύτερων πρακτικών τις κατευθυντήριες οδηγίες των 

ECS/ACC/AHA, που όπως προαναφέρθηκε βασίζονται σε επιστηµονικά 

αποδεδειγµένα στοιχεία από µεγάλης κλίµακας προσχεδιασµένες µελέτες , τα 

αποτελέσµατα  της εργασίας µας θα συγκριθούν µε τα αποτελέσµατα τόσο της 

Euro Heart Survey ACSII  όσο και µε αυτά της  HELIOS, ως µία συνεχής 

διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας, µε απώτερο σκοπό την ανάδειξη σηµείων 

πιθανής βελτίωσης των πρακτικών που εφαρµόζονται στην  καρδιολογική 

κλινική του «Αγίου Παύλου».  



∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1.Μεθοδολογία Έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας  είναι να  γίνει µία καταγραφή των 

διαδικασιών και του τρόπου αντιµετώπισης ασθενών που 

νοσηλεύθηκαν το 2006 µε διάγνωση οξέος στεφανιαίου επεισοδίου 

χωρίς ανάσπαση του ST (NSTEMI-ACC) στην Καρδιολογική Κλινική του 

Νοµαρχιακού Κρατικού Νοσοκοµείου Άγιος Παύλος της  Θεσσαλονίκης, 

όπου δεν υπάρχει αιµοδυναµικό εργαστήριο,  να  µελετηθεί κατά πόσο 

εφαρµόστηκαν οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines), που 

θεωρούνται από τους περισσότερους σηµαντικό εργαλείο για 

αντιµετώπιση παρόµοιων ασθενών και τέλος να γίνει  σύγκριση µε τις 

πρακτικές που εφαρµόζονται σε άλλες κλινικές στην Ελλάδα και την 

υπόλοιπη Ευρώπη. Το Γ.Ν.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος» βρίσκεται στο 

πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης, µε άµεση πρόσβαση στην 

περιφερειακή οδό της πόλης και έτσι έχει τη δυνατότητα της επείγουσας 

διακοµιδής ασθενών, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, σε πολύ µικρό χρονικό 

διάστηµα, µικρότερο των 60 λεπτών, σε άλλα δηµόσια νοσοκοµεία όπως στο 

ΑΧΕΠΑ, Παπαγεωργίου ή /και Παπανικολάου, όπου υπάρχει η δυνατότητα 

άµεσης επεµβατικής αντιµετώπισης των ασθενών.  

 

3.2.Συλλογή Στοιχείων 

Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε µετά από την έγκρισή της από το ∆ιευθυντή της 

Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Ν.Θ «¨Αγιος Παύλος» και τη σύµφωνη 

γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Επιτροπής του νοσοκοµείου και του 

∆ιευθυντή. Από τα αρχεία της Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκοµείου 

εντάχθηκαν στη µελέτη ασθενείς που είχαν διάγνωση εξόδου «οξύ στεφανιαίο 

σύνδροµο χωρίς ανάσπαση του ST» σύµφωνα µε τον ορισµό ESC/AHA. 
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Καταγράψαµε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, το προηγούµενο ιστορικό 

καρδιακής νόσου, συνοδά νοσήµατα, τη λαµβανόµενη φαρµακευτική αγωγή 

προ της εισαγωγής, διαδοχικά ΗΚΓφήµατα, τιµές τροπονίνης, όλες τις 

θεραπευτικές αγωγές κατά τη νοσηλεία, εργαστηριακές εξετάσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν και τέλος τις συστάσεις για την περαιτέρω αντιµετώπιση  

των ασθενών (συντηρητική ή επεµβατική) καθώς και τη θεραπεία κατά το 

εξιτήριο. Τα παραπάνω στοιχεία ήταν απαραίτητα για την κατηγοριοποίηση 

των ασθενών (σε υψηλού, µετρίου και χαµηλού κινδύνου), για την άντληση 

πληροφοριών στον τρόπο αντιµετώπισής τους τόσο ενδονοσοκοµειακά όσο 

και στις οδηγίες που τους δόθηκαν για την περαιτέρω αντιµετώπισή τους 

εξωνοσοκοµειακά.   

Συνολικά ελέγχθηκαν 254 φάκελοι ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην 

Καρδιολογική Κλινική του νοσοκοµείου Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκης από την 

1/1/2006 έως και τις 30/09/2006 µε τη διάγνωση «Οξύ Στεφανιαίο Σύνδροµο 

χωρίς ανάσπαση του ST (Non STEMI)».  Από τους παραπάνω ασθενείς οι 

194 εισήχθησαν στη µελέτη αφού στους υπόλοιπους τα στοιχεία από τους 

φακέλους τους ήταν ελλειπή.  Από το σύνολο τελικά των 194 ασθενών στους 

130 (67%) συστήθηκε επεµβατική αντιµετώπιση και στους υπόλοιπους 64 

(33%) συντηρητική. Να σηµειωθεί εδώ ότι στους φακέλους των ασθενών δεν 

αναφερόταν πουθενά η κατηγοριοποίηση κινδύνου των ασθενών µε 

οποιοδήποτε σύστηµα από τους θεράποντες ιατρούς.  Αυτή έγινε εκ των 

υστέρων µετά την αναδροµική ανάλυση των στοιχείων των ασθενών.  

 

3.3.Στατιστική Ανάλυση 

Τα δεδοµένα παρουσιάζονται ως µέση τιµή ± σταθερή απόκλιση για τις 

συνεχείς µεταβλητές και ως ποσοστό % για τις ποιοτικές µεταβλητές. 

Χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία x2 για τις συγκρίσεις των ποιοτικών µεταβλητών 

και το Student's t-test (ANOVA) για τις συγκρίσεις των συνεχών µεταβλητών 

µεταξύ των οµάδων. Πολυπαραγοντική ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης 

χρησιµοποιήθηκε για τη συσχέτιση παραµέτρων µε τη µη χρησιµοποίηση 

θεραπείας επαναιµάτωσης. Όλες οι δοκιµασίες θεωρήθηκαν στατιστικά 
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σηµαντικές στο επίπεδο του 0,05. Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν µε το 

πρόγραµµα SPSS  (version 14,SPSS, Chicago,Il,USA) 

 

3.4.Αποτελέσµατα 

 

Τα δηµογραφικά στοιχεία των ασθενών φαίνονται στον πίνακα 2.   

Πίνακας 2. Κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών. Σύγκριση µε άλλες µελέτες. 

Οµάδα Α:  Ασθενείς «Αγίου Παύλου». Οµάδα Β: Ασθενείς από τη µελέτη HELIOS 

(STEMI), Οµάδα Γ: Ασθενείς Euro HEART SURVEY II (Non STEMI) 
 Οµάδα A Οµάδα B ΟµάδαΓ  

 (n=194) (n=870) (n=3063) 

Ηλικία (µέση±SD) 71,3±9,42 67± 12.0 66.1 ± 12.1 

Θήλυ φύλο (%) 49 22,6 33 
∆ιαβήτης (%) 36,1 27,5 26,7 
Κάπνισµα (%) 11,9 75,7 28 
Υπέρταση (%) 75,3  52,45 64,6 
Υπελιπιδαιµία (%) 63,4 48,9 51,9 
Ιστορικό ΕΜ (%) 34 14,9 29,3 

Ιστορικό ΣΝ (%) 47,9 19,27   
Οικογενειακό ιστορικό ΣΝ (%) 2,1  32,6 

Προηγούµενη PCI/CABG (%) 28,9  21,5 

Κατηγορία ΚίΠίρ 2-4 (%) 14,9 19,1 19,7 
ΕΜ= έµφραγµα µυοκαρδίου, ΣΝ= στεφανιαία νόσος.  

 

Ο µέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν 71,3 έτη µε τον µικρότερο ασθενή να 

ήταν ηλικίας 43 ετών και το µεγαλύτερο 87. Οι 122 ασθενείς (62,9%) ήταν 

ηλικίας κάτω των 75 ετών ενώ οι υπόλοιποι 72 (37,1%) ηλικίας άνω των 75 

ετών. Οι άνδρες και οι γυναίκες ήταν περίπου ίσοι, 99 άνδρες (51%) και 95 

γυναίκες (49%).  

Ποσοστό 34% (66 ασθενείς) είχαν ιστορικό εµφράγµατος µυοκαρδίου  και 

28,9% (56 ασθενείς) ιστορικό προηγούµενης Αορτοστεφανιαίας Παράκαµψης 

(CABG) ή Αγγειοπλαστικής (PTCA). 

Από το ατοµικό αναµνηστικό των ασθενών προέκυψε ότι 101 ( 52,1%) δεν 

είχαν ιστορικό στεφανιαίας νόσου και µόνο 23 (11,9%), αναφέρονταν ως 

καπνιστές. Το ποσοστό είναι πολύ µικρό, διαφέρει σηµαντικά από άλλες 

στατιστικές µελέτες στην Ελλάδα (µελέτη HELIOS κ.α) και µάλλον οφείλεται σε 
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µη ενδελεχή  καταγραφή των στοιχείων των ασθενών από τους θεράποντες 

ιατρούς. Πολύ χαµηλό είναι και το ποσοστό των ασθενών που ανέφεραν 

οικογενειακό ιστορικό εµφάνισης στεφανιαίας νόσου 2,1% (4 ασθενείς). 

Οι περισσότεροι ασθενείς 146 (75,3%) είχαν ιστορικό Αρτηριακής Υπέρτασης, 

λιγότεροι 123 (63,4%) είχαν Υπερλιπιδαιµία, υπό ή χωρίς αγωγή, ενώ 70 

(36,1%) έπασχαν από Σαχαρώδη ∆ιαβήτη.  

Η πλειοψηφία των ασθενών, 174 (89.7%) είχε τη στηθάγχη ως κύριο 

σύµπτωµα, ενώ σε 85 (43.8%) διαπιστώθηκαν αλλαγές ισχαιµικού τύπου στο 

ηλεκτροκαρδιογράφηµα (ΗΚΓ) εισαγωγής. Αρρυθµία κατά την εισαγωγή 

διαπιστώθηκε σε 21 (10,8%) ασθενείς και αιµοδυναµική αστάθεια σε 29 

(14,9%). Τροπονίνη θετική ( Tn)  ανιχνεύθηκε σε 81 ( 41,8% ) ασθενείς και 

όπως προέκυψε από τη φαρµακευτική αγωγή που ελάµβαναν πριν την 

εισαγωγή τους, 93 (47,9%) έπαιρναν καθηµερινά ασπιρίνη. 

Από την ανάλυση των στοιχείων, και µε την χρησιµοποίηση του TIMI score,  

ως µέσου για τη διαστρωµάτωση του κινδύνου των ασθενών, έγινε η 

ταξινόµησή τους σε χαµηλού, 43 ασθενείς (22,2%), µεσαίου, 100 ασθενείς 

(51,5%)  και υψηλού κινδύνου, 51 ασθενείς (26,3%) για δυσµενή έκβαση τόσο 

κατά τη νοσηλεία τους όσο και αµέσως µετά.  

Όπως προέκυψε η µέση διάρκεια νοσηλείας των ασθενών ήταν 5,65 ηµέρες, 

µε ελάχιστη διάρκεια τις 2 ηµέρες,  µέγιστη τις 17 ηµέρες και την πλειοψηφία 

αυτών, 124 ( 63,9% ),  να παρέµεινε στην κλινική περισσότερο από 4 ηµέρες.  

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 152 ασθενείς (78,4%) έλαβαν ασπιρίνη και 88 

(45,4%) κλοπιδογρέλη. Επίσης 139 ασθενείς ( 71,6%) τέθηκαν σε αγωγή µε 

β-αποκλειστές,  120 (61,9%)  σε νιτρώδη από του στόµατος ή ενδοφλέβια, 

141 ( 72,7%) σε α-ΜΕΑ και 140 (72,2%) σε θεραπεία µε στατίνες.  

Θεραπεία µε υποδόρια ηπαρίνη χορηγήθηκε σε 148 (76,3%) ασθενείς ενώ IIb-

IIIa µόνο σε 17 (8,8%). 

Κατά την παρακολούθηση των ασθενών στην κλινική 143 (73,7%) 

υποβλήθηκαν σε υπερηχοκαρδογραφικό έλεγχο (ECHO καρδίας) της 

καρδιακής τους λειτουργίας, ποσοστό παρόµοιο µε αυτό της Euro Heart 

Survey ACS-II (72,2%) ενώ  49 ασθενείς, ποσοστό 25,3%,  σε δοκιµασία 

κόπωσης, µε σκοπό την καλύτερη διαστρωµάτωσή τους και την ανεύρεση 
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εκείνων που διέτρεχαν υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο και έχρηζαν άµεση 

επεµβατική αντιµετώπιση.  

Από το σύνολο τελικά των 194 ασθενών στους 130 (67%) συστήθηκε 

επεµβατική αντιµετώπιση και στους υπόλοιπους 64 (33%) συντηρητική.  

Η φαρµακευτική αγωγή που συστήθηκε κατά την έξοδο των ασθενών από την 

κλινική, ανεξάρτητα αν θα αντιµετωπίζονταν συντηρητικά ή επεµβατικά 

συµπεριλάµβανε ασπιρίνη σε 147 ασθενείς (75,8%), κλοπιδογρέλη σε 105 

(54,1%), β-αποκλειστές σε 141 (72,7%), νιτρώδη per os ή διαδερµικά σε 96 

(49,5%), α-ΜΕΑ σε 130 (67%) και στατίνες σε 133 (68,6%).  
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1. Συζήτηση 

 

Οι καταγραφικές µελέτες ασθενών µε οξύ στεφανιαίο σύνδροµο σε επίπεδο 

καρδιολογικών κλινικών έχουν ιδιαίτερη σηµασία καθώς δίνουν αξιόπιστα 

δεδοµένα που ισχύουν αποκλειστικά για αυτήν, που µπορούν να συµβάλλουν 

στη βελτίωση της χρησιµοποίησης  των κατάλληλων θεραπειών µε τελικό 

στόχο τη µείωση της θνητότητας, την ποιοτική βελτίωση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών και την εξοικονόµηση οικονοµικών πόρων.  

Ένα από τα πρώτα στοιχεία που θα πρέπει να επισηµάνουµε και δεν αφορά 

µόνο στη συγκεκριµένη έρευνα έχει να κάνει µε την απουσία ηλεκτρονικού 

αρχείου ασθενών στην Καρδιολογική κλινική του Γ.Ν.Ν.Θ «΄Αγιος Παύλος», 

όπως και στις υπόλοιπες κλινικές του Νοσοκοµείου. Η απουσία ηλεκτρονικών 

βάσεων δεδοµένων καθιστά πάρα πολύ δύσκολη τη σωστή συλλογή 

στοιχείων για τους ασθενείς και την εξαγωγή συµπερασµάτων για το τι 

πραγµατικά γίνεται τόσο σε επίπεδο κλινικής όσο και γενικότερα στη 

λειτουργία του νοσοκοµείου που ως κύριο σκοπό του έχει να προάγει την 

υγεία των νοσηλευόµενων ασθενών µε την καλύτερη χρησιµοποίηση των 

απαραίτητων οικονοµικών πόρων. Να σηµειωθεί εδώ ότι η απουσία 

ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων παρατηρείται στη συντριπτική πλειοψηφία 

των δηµόσιων τουλάχιστον νοσηλευτικών ιδρυµάτων της χώρας µας. Αυτό 

είχε σαν αποτέλεσµα να µην υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι 

χρησιµοποιήθηκε κάποιο σύστηµα διαβάθµισης κινδύνου (risk score) για την 

καλύτερη ταξινόµηση των ασθενών και άρα για  τη λήψη της πιο 

ενδεδειγµένης απόφασης. Γενικά βέβαια η πλειοψηφία των γιατρών δεν τα 

χρησιµοποιεί µε το πρόσχηµα ότι δεν προσφέρουν τίποτα περισσότερο από 

την κλινική εκτίµηση, είναι χρονοβόρα, πολύπλοκα και έχουν τη λανθασµένη 

εντύπωση ότι δεν έχουν µακροπρόθεσµη πρόβλεψη.  
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Από το σύνολο των ασθενών στα δύο τρίτα περίπου (67%) συστήθηκε 

επεµβατική αντιµετώπιση, ποσοστό ελαφρά υψηλότερο από αυτό της 2ης Euro 

Heart Survey (62,9%). Και ενώ στην τελευταία δε φαίνεται κατά πόσο η 

επεµβατική προσέγγιση εφαρµόσθηκε κυρίως σε ασθενείς που θα είχαν και το 

περισσότερο όφελος (µετρίου ή υψηλού κινδύνου) ένα από τα ευρήµατα από 

τη µελέτη µας όπως αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 3 είναι ότι σε ένα 

σηµαντικό αριθµό ασθενών του εξεταζόµενου δείγµατος, 28 άτοµα (14,4% του 

συνόλου ή 21,5% των ασθενών που συστήθηκε επεµβατική αντιµετώπιση ) 

ταξινοµήθηκαν µε το TIMI score ως ασθενείς χαµηλού κινδύνου οπότε δε θα 

έπρεπε να γίνει αυτή η σύσταση. Αντίθετα 49 ασθενείς (25% του συνόλου ή το 

76% των ασθενών που δεν τους συστήθηκε η επεµβατική αντιµετώπιση), που 

κατηγοριοποιήθηκαν ως άτοµα µετρίου ή υψηλού  κινδύνου κατά το TIMI 

score και οι οποίοι σύµφωνα µε τις υπάρχουσες κατευθυντήριες συστάσεις 

είναι υποψήφιοι για επεµβατική προσέγγιση στην πραγµατικότητα δεν τους 

προτείνεται ως λύση. 

 

Πίνακας 3. Σύσταση για επεµβατική αντιµετώπιση ανάλογα, το φύλο την 

ηλικία και την  ταξινόµηση κινδύνου κατά ΤΙΜΙ. 

Φύλο Ηλικία ΤΙΜI score 
Καθετηριαςµός 

Σύνολο 
Ναι Οχι 

Άνδρες 

(99) 

<75 ετών (68ή35,1%) 
1 10 6 16 

2-3 39 13 52 

>75ετών (31 ή 16%) 
1 2 2 4 

2-3 18 9 27 

Γυναίκες 

(95) 

<75 ετών (54 ή27,8%) 
1 14 4 18 

2-3 27 9 36 

>75ετών  (41 ή21,1%) 
1 2 3 5 

2-3 18 18 36 

Σύνολο   130 (67%) 64 (33%) 194 

TIMI score 1: χαµηλού κινδύνου, 2: µετρίου κινδύνου και 3: υψηλού κινδύνου. 
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Η κατάσταση αυτή δεν είναι πάντως διαφορετική από άλλες χώρες όπου σε 

πολυεθνικές καταγραφικές µελέτες έχει διαπιστωθεί αυτό το έλλειµµα στην 

χρήση µεθόδων επαναιµάτωσης. Έτσι το κύριο εύρηµα της µελέτης είναι ότι  

σε ένα σχετικά υψηλό ποσοστό ασθενών χαµηλού κινδύνου, 21,5%, 

συστήνεται επεµβατική αντιµετώπιση ενώ σε ένα σηµαντικό αριθµό ασθενών  

∆ιαγράµµατα 1-4. Σύσταση για επεµβατική αντιµετώπιση ανάλογα, το φύλο 

την ηλικία και την  ταξινόµηση κινδύνου κατά ΤΙΜΙ. 
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µε ορισµένα χαρακτηριστικά (όπως µεγάλη ηλικία, γυναίκες, αυξηµένο TIMI 

score) που θα είχαν σηµαντικά οφέλη από µία τέτοια προσέγγιση δεν τους 

προσφέρεται. Όπως φαίνεται και πιο παραστατικά στα διαγράµµατα1-4 ενώ 

στις ηλικίες κάτω των 75 ετών τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες 

ασθενείς µεσαίου και υψηλού κινδύνου συστήθηκε επεµβατική αντιµετώπιση 

δεν παρατηρήθηκε το ίδιο σε αυτούς ηλικίας άνω των 75. Το τελευταίο εύρηµα 

είναι ιδιαίτερα έκδηλο στις γυναίκες ασθενείς, όπου στις µισές περίπου τις 

στερήθηκε η δυνατότητα µιας ίσως καλύτερης θεραπείας. Το τελευταίο έρχεται 

σε αντίθεση µε τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες των ESC/ACC/AHA, 

όπου σηµειώνεται ότι οι γυναίκες µε NSTEMI θα πρέπει να αντιµετωπίζονται 

όπως και οι άνδρες, λαµβάνοντας υπ’όψη ιδιαιτερότητες του γυναικείου 

φύλου, όπως είναι για παράδειγµα ο αυξηµένος αιµορραγικός κίνδυνος. Οι 

Alexander KP et al. από το Duke University Medical Center, H.Π.Α, 

επισηµαίνουν τη δυσανάλογα λιγότερη χρήση της ενδεδειγµένης 

καρδιαγγειακής φαρµακευτικής αγωγής και την περιορισµένη πρόσβαση σε 

αιµοδυναµικό εργαστήριο σε ηλικιωµένους ασθενείς και ιδιαίτερα σε εκείνους 

που θα είχαν και τα µεγαλύτερα οφέλη από την εφαρµογή τους τονίζοντας 

έτσι και  τη σηµασία της ηλικίας στην πρόγνωση των ασθενών µε Οξύ 

Στεφανιαίο Σύνδροµο. Παράλληλα στη Εuro Heart Survey (ACS-I) 

επισηµαίνεται η αυξηµένη ενδονοσοκοµειακή θνησιµότητα των ηλικιωµένων 

ασθενών (άνω των 75 ετών) τα µεγαλύτερα ποσοστά επιπλοκών και ότι θα 

οφελούνταν περισσότερο αν τους εφαρµόζονταν η κατάλληλη 

ενδονοσοκοµειακή αντιµετώπιση. 

Ένα  επίσης σηµαντικό εύρηµα της µελέτης είναι η µεγάλη διάρκεια νοσηλείας 

των ασθενών σε κλινική που  δεν έχει δυνατότητα επεµβατικής 

αντιµετώπισης, ενώ η ενδεδειγµένη  και προτεινόµενη τελικά θεραπευτική 

προσέγγιση είναι υπέρ αυτής (πιν 4.).  Συγκεκριµένα 84 ασθενείς, το 65% από 

αυτούς που τους συστήθηκε επεµβατική αντιµετώπιση παρέµεινε στην κλινική 

περισσότερες από 4 ηµέρες, ενώ σύµφωνα µε τις υπάρχουσες 

κατευθυντήριες συστάσεις και ευρήµατα µελετών (ISAR-COOL µελέτη, Franz 

et al 2003), η έγκαιρη διακοµιδή αυτών σε ένα κέντρο µε αιµοδυναµικό 

εργαστήριο (κάτι που είναι εφικτό για νοσοκοµείο που βρίσκεται στο 

πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης) και η πιο γρήγορη επεµβατική 
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αντιµετώπισή τους θα ήταν προς σηµαντικό όφελός τους, τόσο θεραπευτικά 

όσο και οικονοµικά. 

Μία άλλη παρατήρηση από τα ευρήµατά µας αφορά στην χρήση θεραπειών 

τόσο κατά τη νοσηλεία των ασθενών όσο και σε αυτές δευτερογενούς 

 

πρόληψης κατά την έξοδο από το νοσοκοµείο (πιν 5).  Συγκρίνοντας  τα 

ευρήµατά µας µε αυτά ερευνών πάνω στα οξέα στεφανιαία σύνδροµα (η 

ελληνική µελέτη HELIOS, όπου έγινε καταγραφή της αντιµετώπισης ασθενών 

µε STEMI σε 31 νοσοκοµεία της Ελλάδας την περίοδο 2005-2006 και η EURO 

HEART SURVEY II on ACS, όπου έγινε καταγραφή της αντιµετώπισης 3063 

ασθενών µε Non STEMI σε 190 ιατρικά κέντρα της Ευρώπης κατά το 2004), 

όπου η φαρµακευτική αντιµετώπιση είναι ίδια και µε παρόµοια περίπου 

σύνθεση πληθυσµού, καταγράφηκε µία υποχρησιµοποίηση ασπιρίνης,  

κλοπιδογρέλης, β-αναστολέων και αναστολέων GPIIb/IIIa ενδονοσοκοµειακά 

(σε υψηλού κινδύνου ασθενείς) και µία αντίστοιχη µείωση στη σύσταση για 

λήψη ασπιρίνης, β-αναστολέων  και στατινών κατά την έξοδο από το 

Πίνακας 4. Ηµέρες νοσηλείας ανάλογα το φύλο, την ηλικία και τη σύσταση   

για επεµβατική αντιµετώπιση 

  Ηµέρες Νοσηλείας Σύνολο 

≤4 >4 

Φύλο 

 

Άνδρες 29 70 99 

Γυναίκες 41 54 95 

Ηλικία 

 

<75 ετών  54 68 122 

>75ετών   16 56 72 

Καθετηριασµός 

 

Ναι  46 84 130 

Όχι   24 40 64 
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νοσοκοµείο. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο κατά τη σύγκριση µε την ελληνική 

µελέτη (που είναι από τις ελάχιστες δυστυχώς που έχουν πραγµατοποιηθεί 

στην Ελλάδα και έχουµε έτσι κάποια δεδοµένα σε εθνικό επίπεδο), όσο και µε 

 

 Οµάδα A Οµάδα B ΟµάδαΓ 
 (n=194) (n=870) (n=3063) 

Ενδονοσοκοµειακά 

Ασπιρίνη (%) 78,4 92,6 94,5 
Κλοπιδογρέλη(%) 45,4 67 67,4 
Ηπαρίνη(%) 76,3 59,5 72,9 
GPIIb/IIIa αναστολείς(%) 8,8 14,45 20,8 
Β-αναστολείς(%) 62  82,8 
α-ΜΕΑ(%) 72,7  69,5 
Στατίνες(%) 72,2  73,7 
    

Αγωγή Εξόδου 

Ασπιρίνη(%) 75,8 90 93 
Κλοπιδογρέλη(%) 54,1 67,7 59 
Β-αναστολείς(%) 72,7 79 78 
α-ΜΕΑ(%) 67 73,1 67 
Στατίνες(%) 68,6 80 76 
 

Πίνακας 5. Ενδονοσοκοµειακή θεραπεία και αγωγή εξόδου. Σύγκριση µε άλλες 

µελέτες. Οµάδα: Ασθενείς «Αγίου Παύλου». Οµάδα Β: Ασθενείς από τη µελέτη HELIOS 

(STEMI), Οµάδα Γ: Ασθενείς Euro HEART SURVEY II (Non STEMI) 

 

αυτήν της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής εταιρείας. Αυτό εν µέρει µπορεί να 

εξηγηθεί από τα αρχικά χαρακτηριστικά των ασθενών και την ενδεχόµενη 

ύπαρξη αντενδείξεων. Καθώς η θνητότητα αυτών των ασθενών στο 6µηνο 

είναι υψηλή, θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για αύξηση της χρήσης 

των φαρµάκων δευτερογενούς πρόληψης. Έχουν δηµοσιευθεί σειρές µε 

υποχρησιµοποίηση θεραπειών δευτερογενούς πρόληψης και κακής έκβασης.  

Τα παραπάνω έχουν και σηµαντική επίπτωση στη συνολική έκβαση των 

ασθενών (ποιότητα ζωής, άδεια από εργασία, θνητότητα κ.α) αλλά και  

οικονοµικό αντίκτυπο (εργατο-ώρες απώλειας εργασίας, νέες νοσηλείες για 

υποτροπή συµπτωµάτων, αναπηρίες κ.ά.) στοιχεία που δυστυχώς λόγω 

έλλειψης δεδοµένων από τους φακέλους των ασθενών και αδυναµίας 

επικοινωνίας µε αυτούς δεν κατέστει δυνατό να καταγραφούν. Οι ερευνητές 
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της Euro Heart Survey για τα ACS επισηµαίνουν ότι η αυξηµένη συµµόρφωση 

και υιοθέτηση των κατευθυντηρίων  οδηγιών της ECS/AHA/ACC από τους 

καρδιολόγους σε 34 κέντρα που συµµετείχαν στο registry, είχε σαν 

αποτέλεσµα τη µείωση κατά 42% της ενδονοσοκοµειακής και 34% της 

θνητότητας στον πρώτο µήνα από NSTEMI µεταξύ 2000 (όπου είχε 

πραγµατοποιηθεί το πρώτο registry) και το 2004. 

 Παράλληλα από µία µελέτη  που έγινε στις Η.Π.Α. σχετικά µε το πόσο 

κοστίζει η αντιµετώπιση των ασθενών µε οξύ στεφανιαίο επεισόδιο που 

ανήκουν στο Medicare σύστηµα σε σχέση την επιβίωσής τους, ο Jonathan S. 

Skinner et al, από το Dartmouth College in Hanover,N.H,  αναλύοντας 

στοιχεία ασθενών από νοσηλευτικά ιδρύµατα από 306 περιοχές των Η.Π.Α 

κατά την περίοδο 1986-2002, έδειξε ότι η σηµαντική χρησιµοποίηση 

οικονοµικών πόρων της υγείας στον τοµέα αυτό δε συνοδεύεται τελευταία από 

αντίστοιχη κλινική βελτίωση της έκβασης αυτών, ιδιαίτερα την τελευταία 

δεκαετία και αυτό το απέδωσε στη µειωµένη χρησιµοποίηση «ταπεινών» 

φαρµάκων (humble),όπως η ασπιρίνη και οι β-αποκλειστές σε ασθενείς που 

πραγµατικά θα οφελούνταν από αυτά πολύ περισσότερο από την εφαρµογή 

νεότερων, hi-tech θεραπευτικών µεθόδων. Από άλλη έρευνα µελέτης 

επταετούς επιβίωσης 158,000 ασθενών του Μedicare µε ΟΣΣ αποδείχθηκε 

ότι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε ιδρύµατα που χρησιµοποιούσαν σε µεγάλο 

βαθµό τόσο «φθηνές» θεραπειές, όπως οι β-αποκλειστές και η ασπιρίνη, όσο 

και την έγκαιρη αντιµετώπισή µε τις σύγχρονες πρακτικές της επεµβατικής 

αντιµετώπισης είχαν βελτιωµένη θνητότητα κατά 6,2% σε σχέση µε αυτούς 

που νοσηλεύτηκαν σε ιδρύµατα που γινόταν υπο-χρησιµοποίηση τους.  

Σηµαντικές αποκλίσεις στην αντιµετώπιση των ασθενών παρατηρούνται 

ανάµεσα σε κράτη όπως και στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές της ίδιας 

χώρας. Από µία άλλη έρευνα το 2002 ανακοινώθηκε ότι στο 42% των 

ασθενών που έπρεπε να υποβληθούν σε στεφανιογραφικό έλεγχο αυτός δεν 

έγινε, µε τα ποσοστά να διαφέρουν από 24%-58,3% ανάµεσα στις πολιτείες 

των Η.Π.Α. 

Αναλύοντας τα ευρήµατα από τη νοσηλεία των ασθενών προκύπτει ότι σε 49  

ασθενείς, ποσοστό 25,3%, έγινε  δοκιµασία κόπωσης µε σκοπό την καλύτερη 

διαστρωµάτωσή τους και την ανεύρεση εκείνων που διέτρεχαν υψηλό 
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καρδιαγγειακό κίνδυνο και έχρηζαν άµεση επεµβατική αντιµετώπιση 

(∆ιάγραµµα 5). Από αυτούς οι 31 (63%) µε βάση τα αρχικά τους 

χαρακτηριστικά ήταν ήδη ασθενείς µετρίου ή υψηλού κινδύνου (TIMI score 

>3), 

οπότε δε θα έπρεπε να υποβληθούν στη συγκεκριµένη εξέταση µειώνοντας 

έτσι τον κίνδυνο εµφάνισης επιπλοκών ενδονοσοκοµειακά , τη διάρκεια 

νοσηλείας, την απασχόληση προσωπικού και συνεπώς το κόστος νοσηλείας, 

κάτι το οποίο δεν υπολογίζεται στην κλινική όπως και στα περισσότερα 

νοσηλευτικά ιδρύµατα.  

 
∆ιάγραµµα 5. ∆οκιµασία κόπωσης και TIMIscore 
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TIMI score 1: χαµηλού κινδύνου, 2: µετρίου κινδύνου και 3: υψηλού κινδύνου. 

 

Αυτό που φαίνεται από τη µελέτη µας είναι η έλλειψη µίας σαφούς 

στρατηγικής στην καρδιολογική κλινική στην αντιµετώπιση των ασθενών µε 

οξύ στεφανιαίο σύνδροµο χωρίς ανάσπαση του ST (NSTEMI). Θα πρέπει να 

τονίσουµε εδώ ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες έχουν καθαρά συµβουλευτικό 
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χαρακτήρα και δεν είναι υποχρεωτική η υιοθέτησή τους από τον ιατρικό 

κόσµο. Όµως δε θα πρέπει να παραβλέψουµε το γεγονός ότι η όσο πιο πιστή 

εφαρµογή τους συντελεί σε σηµαντική βελτίωση των παρεχόµενων ιατρικών 

υπηρεσιών µε αποτέλεσµα τη µείωση της καρδιαγγειακής θνητότητας, την 

ικανοποίηση των ασθενών και την εξασφάλιση οικονοµικών πόρων.  

 

4.2. Συµπέρασµα 

 

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ) είναι µια φιλοσοφία, ένα σύνολο 

αρχών που αποτελούν τη βάση της συνεχούς βελτίωσης της λειτουργίας ενός 

οργανισµού. Υπάρχει σαφής, αυξανόµενη ανάγκη και παράλληλα απαίτηση 

στην κοινωνία για κατάδειξη ποιότητας στην παρεχόµενη ιατρική φροντίδα σε 

κάθε σύστηµα υγείας. Στο συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον που 

δηµιουργείται στον τοµέα της ιατρικής περίθαλψης, πολλοί είναι οι 

παράγοντες που είναι δυνατό να επηρεάζουν τις προτιµήσεις και την 

αφοσίωση του ασθενή- πελάτη, γεγονός που καθιστά αναγκαία την 

πληροφόρηση και συνεχή εκπαίδευση. Η εστίαση της προσοχής στους 

ασθενείς, στους υπόλοιπους πελάτες και στις αγορές αποτελεί βασικό ζήτηµα, 

που εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο ο οργανισµός προσπαθεί να κατανοήσει 

τη φωνή των ασθενών και της αγοράς. 

Το benchmarking είναι µία πολύτιµη τεχνική για ταχεία βελτίωση της 

απόδοσης ενός οργανισµού. ∆εν στηρίζεται µόνο στον έλεγχο των 

απαιτούµενων πρακτικών για καλύτερη απόδοση αλλά υποστηρίζει την 

ανοικτή σύγκριση και επικοινωνία για να επιτραπεί έτσι η συνεχής βελτίωση 

και ανάπτυξη. 

Στην Ελλάδα δεν έχει υιοθετηθεί πλήρως η φιλοσοφία της ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας όχι µόνο σε επίπεδο κλινικών αλλά κυρίως σε κεντρικό επίπεδο 

(νοσοκοµεία, Υπουργείο Υγείας).  Έτσι είναι αρκετά δύσκολο να εφαρµοστούν 

εργαλεία της, ένα από τα οποία αποτελεί και το benchmarking. Παρόλα αυτά 

αν γίνουν κάποιες συγκεκριµένες προσπάθειες για την εφαρµογή της ∆.Ο.Π. 

σίγουρα τα πράγµατα θα παρουσιάσουν µια ανιούσα πορεία στην ποιότητα 

της υγειονοµικής περίθαλψης.  
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Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (Ε.Κ.Ε.) είναι ενεργό µέλος της 

Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και τα τελευταία χρόνια γίνεται µία 

σηµαντική προσπάθεια από το ∆ιοικητικό Συµβούλιό της, κυρίως µέσα από τις 

οµάδες εργασίας, στη διάδοση και διάχυση των προτεινόµενων ευρωπαϊκών 

κατευθυντήριων οδηγιών στις καρδιολογικές κλινικές των ελληνικών 

νοσοκοµείων. Επισηµαίνεται ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν πρέπει να 

θεωρούνται αυστηρά πρωτόκολλα, τα οποία οι γιατροί είναι υποχρεωµένοι να 

ακολουθήσουν. Η κρίση του γιατρού παραµένει κορυφαίος παράγοντας για 

την εξατοµικευµένη (για κάθε άρρωστο ξεχωριστά) εφαρµογή των οδηγιών 

στην πράξη. Οπωσδήποτε πρωτεύουσα θέση στη χρησιµότητα των οδηγιών 

κατέχει η απόσταση που χωρίζει τις οδηγίες από την καθιέρωση της 

εφαρµογής τους στην κλινική πράξη. Όσο αυτή µικραίνει, τόσο η αξία των 

οδηγιών µεγαλώνει και η εφαρµογή τους καθίσταται επιτακτική ανάγκη. Οι 

οδηγίες αυτές αναµένεται να βοηθήσουν τους γιατρούς στην αξιοποίηση των 

νέων δεδοµένων από µεγάλες κλινικές µελέτες στην καθηµερινή πράξη. Ένα 

µέτρο προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η εθελοντική συνεργασία 

νοσηλευτικών ιδρυµάτων στην καταγραφή και τον έλεγχο της έκβασης των 

καρδιολογικών πράξεων και τη λήψη κατάλληλων µέτρων αύξησης της 

συµµόρφωσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού προς τις 

προτεινόµενες κατευθυντήριες οδηγίες.  Ο απώτερος στόχος των οδηγιών θα 

επιτευχθεί µόνο όταν οι γιατροί υιοθετήσουν τις σύγχρονες βασικές αρχές 

αντιµετώπισης των NSTEMI και αλλάξουν λανθασµένες τακτικές που 

ενδεχοµένως εφάρµοζαν µέχρι τώρα.  

Στα νοσοκοµεία της  Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι σηµαντικό µέρος του ΑΕΠ 

αφορά στην υγεία (10% του ΑΕΠ το 2004 ,1640 Euro περίπου ανά κάτοικο), 

λόγω ελλείψεων κυρίως υλικοτεχνικής υποδοµής στα περισσότερα από αυτά 

(έλλειψη µηχανοργάνωσης των φακέλων των ασθενών, γραµµατειακής 

υποστήριξης, µειωµένος αριθµός ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 

κ.ά,), δεν υπάρχουν σαφή στατιστικά στοιχεία που να αναφέρονται στις 

πρακτικές αντιµετώπισης παρόµοιων ασθενών έτσι ώστε να µπορεί να γίνει 

σύγκριση µε τις πρακτικές και τα αποτελέσµατά τους σε σχέση µε άλλες 

κλινικές εντός και εκτός Ελλάδας. Αυτό θα βοηθούσε σηµαντικά στο να  

βρεθούν τα σηµεία  εκείνα στις διαδικασίες που εφαρµόζονται, όπου 
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εµφανίζονται οι περισσότερες διαφορές µε τις πρακτικές άλλων νοσοκοµείων, 

να καταγραφούν και να διορθωθούν,  µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της 

παρεχόµενης ιατρικής φροντίδας στη συγκεκριµένη κατηγορία ασθενών και ότι 

αυτό συνεπάγεται (µείωση της νοσηρότητας και της θνησιµότητας µετά τη 

εφαρµογή των κατάλληλων θεραπευτικών προσεγγίσεων που έχει και ως 

αποτέλεσµα και τη µείωση του συνολικού οικονοµικού κόστους αντιµετώπισης 

των παραπάνω ασθενών). 

∆υστυχώς στην χώρα µας απέχουµε πολύ από µία τέτοια εφαρµογή 

αυστηρών µέτρων επιτήρησης και ποιοτικού ελέγχου, είτε από την πολιτεία, 

είτε αυτοελέγχου από τα ίδια τα νοσηλευτικά ιδρύµατα και τους ιατρούς µε 

κύρια αιτία την έλλειψη οικονοµικών πόρων.  

 

4.3. Προτάσεις 

 

Ένα πρώτο βήµα θα είναι η µηχανοργάνωση και η καταγραφή όλων των 

ιατρικών πράξεων µε τις επιπλοκές και την έκβασή τους σε κάθε κλινική και 

νοσοκοµείο ώστε αρχικά αυτό να οδηγήσει σε αυτοέλεγχο και αυτοβελτίωση. 

Ξεκινώντας βέβαια από τη σωστή εκπαίδευση των ειδικών και στην υιοθέτηση 

στην καθηµερινή κλινική πρακτική των ελληνικών και διεθνών κατευθυντήριων 

οδηγιών µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας παροχής ιατρικών υπηρεσιών 

στον καρδιοπαθή ασθενή και κυρίως τη δραστική µείωση της νοσηρότητας και 

θνητότητας από καρδιαγγειακά νοσήµατα του ελληνικού πληθυσµού µε 

έµµεση συνέπεια και τη µείωση του οικονοµικού κόστους από την ορθή 

εφαρµογή των κατάλληλων πρακτικών. 

 Ένα επιπλέον βήµα θα ήταν, µε βάση τα προηγούµενα, περισσότεροι 

ασθενείς µεσαίου-υψηλού κινδύνου µε NSTEMI ανεξαρτήτου ηλικίας και 

φύλου να αντιµετωπίζονται επεµβατικά σε  νοσοκοµεία µε αιµοδυναµικό 

εργαστήριο. Ο σωστός συντονισµός και επικοινωνία των καρδιολογικών 

κλινικών στη Θεσσαλονίκη µε αποτέλεσµα την ταχεία µεταφορά ασθενών από 

αυτές που δεν έχουν δυνατότητα αιµοδυναµικού εργαστηρίου σε αυτά που 

διαθέτουν (Ν.Παπαγεωργίου, Ν.ΑΧΕΠΑ και Ν.Παπανικολάου), µε σκοπό την 

άρση των γραφειοκρατικών εµποδίων θα µπορούσε να φέρει σηµαντικά 
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οφέλη για την καλύτερη έκβαση της υγείας των ασθενών αρχικά αλλά και 

µείωση της συνολικής νοσοκοµειακής δαπάνης. 

Κάποια άλλα µέτρα που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν γενικά είναι:  

• Εφαρµογή προγραµµάτων έλεγχου ποιότητας σε επίπεδο κλινικής 

αλλά και νοσοκοµείου 

• Συνεχής εκπαίδευση σε συνέδρια και σεµινάρια για την καλύτερη 

χρήση υγειονοµικών πόρων τόσο σε manager, διευθυντές 

νοσοκοµείων όσο και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

• Παρακίνηση του υγειονοµικού προσωπικού για την αύξηση και 

βελτίωση της παραγωγικότητας του, ώστε να βελτιωθούν τα επίπεδα 

υπηρεσιών που παρέχονται. 

• Ανάπτυξη ενός δικτύου επικοινωνίας µεταξύ των νοσοκοµειακών 

µονάδων για την καλύτερη χρήση και εκµετάλλευση των σύγχρονων 

τεχνολογιών και για τη διάχυση των πληροφοριών που είναι 

απαραίτητες για την παροχή περίθαλψης των ασθενών. 

• Εκπαίδευση σε οικονοµικά θέµατα και θέµατα ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας θα έπρεπε να συµπεριληφθούν σε προγράµµατα σπουδών 

των ιατρικών και παραϊατρικών σχολών. 

Βέβαια, πριν να γίνουν πράξη αυτές οι προτάσεις, η έννοια της 

ποιότητας  πρώτα θα πρέπει να αποτελεί µέρος της νοοτροπίας κάθε 

εργαζόµενου στις υπηρεσίες υγείας, ώστε να προσπαθεί για την 

επίτευξη του. Τα οικονοµικά προβλήµατα που µπορεί να 

αντιµετωπίζουν τα νοσοκοµεία δεν είναι τα µόνα υπεύθυνα για το 

γεγονός ότι δεν εφαρµόζονται συστήµατα ποιότητας στον τοµέα αυτό. 

Η ηγεσία και η διοίκηση που έχει επίγνωση της ποιότητας στην ιατρική 

περίθαλψη συνήθως είναι απούσα στα σηµερινά ελληνικά δεδοµένα. Η 

ανυπαρξία πληροφοριακών δεδοµένων και διάχυσης γνώσης επηρεάζει κατά 

µεγάλο βαθµό το κόστος λειτουργίας και πολλές φορές επηρεάζει και την 

παραγωγικότητα του ιατρικού προσωπικού. Η έλλειψη εκπαίδευσης πάνω σε 

θέµατα ποιότητας, ενηµέρωσης και πληροφόρησης επηρεάζει ακόµα 

περισσότερο την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του προσωπικού. 



 - 50 -

Εποµένως το προσωπικό καθίσταται ανεπαρκές. Οι πολιτικές και τακτικές 

που εφαρµόζονται απέχουν κατά πολύ από αυτές που θα έπρεπε αν 

υιοθετούνταν η φιλοσοφία της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Αυτό πολλές 

φορές σηµαίνει ότι δε δίνεται η απαραίτητη προσοχή ούτε καν στην 

ικανοποίηση των πελατών-ασθενών, που είναι βασικό κριτήριο που αφορά 

την ποιότητα στην ιατρική περίθαλψη. 

Εξάλλου µε µια τέτοια αρχή θα µπορούσε να ωφεληθεί ο τοµέας της 

Υγείας µια και θα ληφθεί έτοιµη γνώση και εµπειρία από άλλες 

νοσοκοµειακές µονάδες που εφαρµόζουν ήδη ∆ιοίκηση Ολικής 

Ποιότητας ( όπως πολλές µονάδες παροχής υγείας του εξωτερικού) και 

που µπορούν µέσα από το benchmarking να δείξουν ποιες είναι οι 

καλύτερες πρακτικές για την παροχή υπηρεσιών υγείας ποιότητας.  
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