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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση υπάρχει η διαπίστωση ότι, παντού 

όλα τα τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) των ανεπτυγμένων χωρών, 

αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινά, ανεξάρτητα από τα υγειονομικά συστήματα στα οποία 

λειτουργούν και την οικονομική κατάσταση που βρίσκονται, καθώς επίσης και την 

οργανωτική τους κουλτούρα.  

 

Καθοριστικός παράγοντας για την βελτίωση, είναι η διασφάλιση της ποιότητας και 

η ολιστική προσέγγιση της μέσα από την εμπειρία του ασθενή, του χρόνου και της 

διάρκειας της παρεχόμενης υπηρεσίας, η επικοινωνία των επαγγελματιών υγείας και η 

ικανότητα τους, η χρήση πληροφοριακών συστημάτων για τον αποτελεσματικότερο 

προγραμματισμό και την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, η επανεκτίμηση και 

αναθεώρηση διαδικασιών μέσα από συγκριτικές αξιολογήσεις και η συνεχής εκπαίδευση.     

  

Εξαιτίας της έλλειψης πόρων σε όλα τα δημόσια συστήματα υγείας, και της 

αύξησης αριθμού των ασθενών στα ΤΕΠ,  διαφαίνεται τάση μιας μικρής εθνικής εστίασης 

γύρω από τα τμήματα επειγόντων, με παρεμβάσεις περισσότερο ποιοτικές σε λειτουργικό 

επίπεδο, με τη χρήση σύγχρονων πρακτικών που μπορεί να κοστίζουν αλλά αποδίδουν 

μακροπρόθεσμα στην οικονομία των πόρων, κάνοντας κοινωνούς σ ’αυτό, τους 

επαγγελματίες υγείας, τον ασθενή αλλά και τον πληθυσμό.  

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν όλες εκείνες οι καλές 

πρακτικές που αφορούν στη  διαχείριση των περιστατικών στα ΤΕΠ, που οδηγούν στην 

βελτίωση της ποιότητας κατά τις διάφορες διαδικασίες και λειτουργίες, σε σχέση με την 

ροή των ασθενών, την ικανοποίηση τους, την διαλογή,  την ταξινόμηση τους αναλόγως 

της βαρύτητας με κλίμακες, την ασφάλεια, την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, 

την ηλεκτρονικής υγεία, την εκπαίδευση, την εξοικονόμηση πόρων, την τεκμηρίωση της 

ιατρικής και νοσηλευτικής πράξης, την παροχή αποτελεσματικής και ποιοτικής παροχής 

υπηρεσιών υγείας και την επιτακτική ανάγκη συνεχούς καταγραφής και παρακολούθησης 

για περαιτέρω έρευνα και καθοδήγηση. Η μελέτη αφορά όχι μόνο την ελληνική 

πραγματικότητα αλλά την Ευρώπη, την Αμερική, τον Καναδά και την Αυστραλίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:   Εισαγωγή 
 

1.1  ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση η οποία ξεκίνησε το 2007, δημιούργησε σοβαρές 

επιπτώσεις στην υγεία και πυροδότησε την ανάπτυξη ενός πολιτικού και επιστημονικού 

διαλόγου με πεδίο την επίδραση της ύφεσης τόσο στους πληθυσμούς όσο και στη 

δυνατότητα των συστημάτων υγείας, για επαρκείς και ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες. 

 Σημαντικές εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  καθώς και μελέτη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα 

Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας  υποστηρίζουν ότι η υγεία  έχει σημαντική επίδραση 

στην οικονομική παραγωγικότητα και την οικονομία συνολικά. 

 

Η βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 2010 με το Μνημόνιο, οδήγησε στην 

εφαρμογή σκληρών πολιτικών λιτότητας και τον περιορισμό των κοινωνικών παροχών, 

αυξάνοντας το ποσοστό των ατόμων που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση, λόγω κόστους, 

στις υπηρεσίες υγείας. 

 

Θα μπορούσε η οικονομική κρίση να είχε επιδράσει θετικά στη μεταρρύθμιση του 

συστήματος υγείας; 

 

Ο ρόλος της οικονομικής κρίσης είναι πρωταρχικός στην προώθηση αλλαγών και η 

παρούσα προσέγγιση της διπλωματικής αυτής εργασίας σκοπό έχει να επισημάνει, να 

καταγράψει και να καταδείξει  καλές πρακτικές ποιότητας, ανά τω κόσμο, στον χώρο των 

επειγόντων που είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. 

 

1.2    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

	

Όσον αφορά στη δομή της εργασίας, συνολικά, αποτελείται από δώδεκα κεφάλαια. 

 

Στο 1ο κεφάλαιο εισάγεται ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, και η 

οργάνωση της, που αφορά σε δώδεκα κεφάλαια, θεματικά δομημένα. Επίσης αναλύεται η 
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μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και γίνεται κριτική θεώρηση της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης. 

Στο 2ο κεφάλαιο, αναλύεται η έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, με τα 

χαρακτηριστικά της και την προέκταση της στο τμήμα επειγόντων. 

 

Στο 3ο κεφάλαιο παρατίθεται η ελληνική πραγματικότητα για τα ΤΕΠ, οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται  σ ’αυτά, η αποτελεσματικότητα τους, καθώς και το κυριότερο πρόβλημα 

που δημιουργείται κατά τη διαχείριση της ροής των ασθενών, τον συνωστισμό. 

 

Στο 4ο κεφάλαιο, περιγράφεται η έννοια της διαλογής, η σημασία της διαδικασίας της, 

καθώς και η αποτελεσματικότητα με τις ποιοτικές της προεκτάσεις ως σύστημα 

ταξινόμησης, ποιότητας και βελτιστοποίησης. 

 

Στη συνέχεια, στο 5ο κεφάλαιο, καταγράφονται κλίμακες διαλογής, που 

χρησιμοποιούνται με καλά αποτελέσματα και γίνεται αναφορά στη χρήση τους, ως 

εργαλείο ποιότητας στην εκπαίδευση των νοσηλευτών της διαλογής στην Αυστραλία. 

 

Στο 6ο κεφάλαιο, η ικανοποίηση των ασθενών αναλύεται και προβάλλεται ως τον 

κυριότερο δείκτη ποιότητας στο ΤΕΠ και τέλος ενισχύεται, με μια αναφορά σε  βέλτιστη 

πρακτική ενός νοσοκομείου στον Καναδά. 

 

 Στο 7ο κεφάλαιο, προσδιορίζεται η συγκριτική αξιολόγηση ως τρόπος και εργαλείο 

ποιότητας με αναφορά περίπτωσης για τα ΤΕΠ. 

 

Τα πληροφοριακά συστήματα, η τεχνολογία που αφορά την ηλεκτρονική υγεία, οι 

βέλτιστες εφαρμογές της και η  αναγκαιότητα τους στο τμήμα επειγόντων (όπως ο 

ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή)  καθώς και μία αναφορά σε βέλτιστη πρακτική στη 

Γαλλία καταλαμβάνουν το 8ο κεφάλαιο. 

 

Το 9ο  κεφάλαιο αναφέρεται στην ασφάλεια των εργαζομένων στα τμήματα των 

επειγόντων περιστατικών ως απαραίτητη προϋπόθεση και στοιχείο ποιότητας καθώς και 

βελτίωσης αυτής, μέσα από την γνώση των διαδικασιών, την πρόσβαση στην εκπαίδευση 
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και την αναγνώριση του κινδύνου. Γίνεται επίσης αναφορά σε ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα ασφάλισης των ΤΕΠ απέναντι στην βία. 

 

Οι βέλτιστες πρακτικές εξοικονόμησης πόρων στα ΤΕΠ,  θα απασχολήσουν το 10ο 

κεφάλαιο, με αναφορά σε πρακτικές  και αποτελέσματα, καθώς και κατευθυντήριες 

γραμμές που υιοθετήθηκαν το 2012 σε επίπεδο νομοθετικό, από την Πολιτεία της 

Ουάσινγκτον. 

 

Το 11ο κεφάλαιο περιλαμβάνει την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στα τμήματα 

των επειγόντων, με τρόπο αποτελεσματικό και σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού και 

προσδιορισμού των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό με αναφορά στη χρησιμότητα της 

μεθόδου  WISN (Workload Indicator of Stuffing Need). 

 

Τέλος, στο 12ο κεφάλαιο αναφέρονται συμπεράσματα έτσι όπως αυτά προκύπτουν μέσα 

από τα best practices άλλων ΤΕΠ, πρακτικές που υιοθετούνται ανάλογα με την 

οργανωτική κουλτούρα των λαών και καταγράφονται συγκεκριμένες προτάσεις για την 

επίλυση ή βελτίωση των ακολουθητέων διαδικασιών και την επιτυχή υλοποίηση της 

βέλτιστης λειτουργίας των ΤΕΠ. 

 

1.3   ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Για την εντόπιση της σχετικής βιβλιογραφίας έγινε συστηματική ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας και χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline (1990-

2014), Pubmed (1997-2014) και οι λέξεις κλειδιά: «ποιότητα στα τμήματα επειγόντων», 

«triage», «κλίμακες διαλογής», «ασφάλεια», «δείκτες ποιότητας», «ικανοποίηση 

ασθενών», «αποτελεσματικότητα», «αποδοτικότητα», «προσβασιμότητα», «βέλτιστες 

πρακτικές στα τμήματα επειγόντων», «ικανότητα», «εκπαίδευση», «εργαλεία 

αναζητήθηκαν καλές πρακτικές, απ’ όπου και αντλήθηκαν συγκριτικά τα αποτελέσματα, 

μέσω άλλων ηλεκτρονικών μηχανών αναζήτησης όπως τεχνολογίας», «e-health», 

«συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking)», «διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού», 

«στελέχωση», «προσομοίωση (WISN)». 

 

Για την μελέτη εκτός των βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων χρησιμοποιήθηκε το google,     

καθώς επίσης και  βιβλιογραφικές παραπομπές των ήδη ανακτημένων άρθρων. 
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1.4    ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Μια συστηματική ανασκόπηση διεξήχθη με σκοπό να ανιχνεύσει την τρέχουσα 

επιστημονική βιβλιογραφία αναφορικά με τις πρακτικές στον τομέα της  υγειονομικής 

περίθαλψης στα τμήματα των Επειγόντων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.  Τα 

βήματα που ακολουθήθηκαν για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, έγιναν με βάση 

τις συστάσεις για τις καλύτερες πρακτικές που λαμβάνουν χώρα στην Αυστραλία, 

Ευρώπη, Καναδά και ΗΠΑ. 

 

 Πρώτον, έγινε μια ηλεκτρονική βιβλιογραφική αναζήτηση,  δεύτερον, κρατήθηκαν τα 

έγγραφα που αντιστοιχούν στα κριτήρια,  τρίτον, επιλέχθηκαν τα δεδομένα κυρίως με 

γνώμονα  ποιοτικά χαρακτηριστικά και κάποιες ποσοτικές/συγκριτικές (πρωτότυπες) 

αναλύσεις που διεξήχθησαν. 

 

 Η κύρια πρωτοβουλία για αυτή τη μελέτη ήταν να προσδιορίσει τις τρέχουσες και τις 

δοκιμασμένες πρακτικές στην κατάσταση της έκτακτης ανάγκης και την υγειονομική 

περίθαλψη που σχετίζονται με την βελτίωση της ποιότητας, την αλλαγή του τοπίου στα 

επείγοντα λόγω  οικονομικής κρίσης και την υιοθέτηση κυρίως λειτουργικών αρχών και 

σύγχρονων ποιοτικών αποτελεσματικών πρακτικών στη βάση της εξοικονόμησης των 

πόρων, της ασφάλειας, και της χρησιμοποίησης της ηλεκτρονικής υγείας. . 

. 

Προέκυψαν και εντάχθηκαν 78 περιλήψεις άρθρων, εντοπίστηκαν συν 11 σχετικές 

δημοσιεύσεις μέσα από τους καταλόγους αναφοράς των μελετών που περιλαμβάνονται, 

ενώ αποκλείστηκαν 31 άρθρα και αναφορές που αφορούσαν ειδικευμένες ομάδες με 

συγκεκριμένα προβλήματα -νόσους  σε  παράλληλους τομείς υγείας, ή δεν βρέθηκαν 

ολόκληρα τα κείμενα παρά μόνο οι περιλήψεις.  

 

 Τα δεδομένα αναλήφθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το κυρίαρχο νόημα η 

την έννοια τους, κάτω από τις ακόλουθες κατηγορίες/ερωτήματα: 

 Βελτιώνεται η ποιότητα;  Εξοικονομούνται πόροι; Έχει αποτελεσματικότητα; 

Μετά, το πλήρες κείμενο των εγγράφων διαβάστηκε  και η σύνθεση των δεδομένων έγινε 

με τη χρήση της θεματικής ανάλυσης. Σύμφωνα με τη θεματική ανάλυση, εντοπίστηκαν 
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και χρησιμοποιήθηκαν τμήματα κειμένου (π.χ., φράσεις, εκφράσεις ή παράγραφοι), οι 

οποίες ήταν σχετικές με τον σκοπό της μελέτης και εκπλήρωναν όλα τα κριτήρια. 

Η Θεματική ανάλυση είναι μια από τις συνιστώμενες μεθόδους, για συστηματικές 

ανασκοπήσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση των διαχειριστών των συστημάτων υγείας 

και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, δεδομένου ότι αναδεικνύει τις πληροφορίες που 

είναι σημαντικές για τη λήψη αποφάσεων . (Mays,2005) 

 

 

 

 

. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  Ποιότητα και τμήμα επειγόντων περιστατικών 
 

 2.1      ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Η έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας χαρακτηρίζεται από το χρόνο και την 

ακρίβεια του, την ευγένεια του προσωπικού, το βαθμό ολοκλήρωσης της παρεχόμενης 

υπηρεσίας, την συνέπεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την τεχνική 

αρτιότητα, καθώς επίσης την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ανάπτυξη των 

υπηρεσιών με επίκεντρο τον ασθενή. 

 Αφορά στη συνολική λειτουργία ενός τμήματος, με αφετηρία τα ζητήματα στελέχωσης, 

διοίκησης και οργάνωσης έως την κλινική πρακτική. 

Μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων της ποιότητας υπάρχει σαφής προτίμηση αρχών 

διασφάλισης ποιότητας εξαιτίας της πρωταρχικής φύσης της, την ολική ποιότητα. 

Ο όρος διασφάλιση της ποιότητας σημαίνει την αξιολόγηση του πραγματικού επιπέδου 

ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και τις προσπάθειες τροποποίησης, όπου είναι 

απαραίτητο, της παροχής αυτών των υπηρεσιών. (Black,1990) 

 

Η ποιότητα μπορεί να μετρηθεί, και ο σκοπός μέτρησης είναι : 

 

 Η επιβεβαίωση ότι τα πλήρη οφέλη της ιατρικής γνώσης εφαρμόζονται 

επιτυχώς στις ανάγκες των ασθενών. 

 

 Η διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου της φροντίδας. 

 

 Η συνεχής αξιολόγηση με την οποία το επάγγελμα διατηρεί και θέτει τα δικά 

του στάνταρ και παραμένει υπεύθυνο στο κοινό που εξυπηρετεί. (Τσιότρας, 

2002) 

 

2.2      ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 

Στις υπηρεσίες υγείας υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες οι οποίες αναβαθμίζουν την 

ποιότητα: 

Οι προδιαγραφές ποιότητας (χαρακτηριστικά): 
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 Αξιοπιστία 

 Επαγγελματικότητα/Επιδεξιότητα 

 Εμπάθεια 

 Διασφάλιση (ευγένεια, εμπιστοσύνη) 

 Βασικές ιατρικές υπηρεσίες 

 Ανταποκρισιμότητα 

 Απτά στοιχεία (εγκαταστάσεις-εξοπλισμός) 

 

Ο ασθενής τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να επιλέξει τους θεράποντες ιατρούς, με 

γνώμονα την τιμή ή την ποιότητα, είτε λόγω ανεπαρκούς πληροφόρησης είτε αδυναμίας 

σωστής αξιολόγησης. 

Ο ασθενής και οι συνοδοί του αναμένουν πολλά περισσότερα από οποιονδήποτε τομέα 

υπηρεσίας. (Τσιότρας, 2002) 

 

Επίσης σύμφωνα με τη  θεωρία του Donabedian (παρόλη τη στατικότητα της) στις 

υπηρεσίες υγείας διακρίνονται τρία συστατικά στοιχεία:      

 η δομή (ανθρώπινοι πόροι και εγκαταστάσεις-υποδομές),      

 οι διαδικασίες (οργάνωση, λειτουργία του οργανισμού και παροχή υπηρεσιών 

υγείας)        

 τα αποτελέσματα (των δράσεων και των υπηρεσιών). 

Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν ποσοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να μετρηθούν, όπως 

η εκπαίδευση και τα χρόνια εμπειρίας των ιατρών, νοσηλευτών, οι χρόνοι αναμονής των 

ασθενών, η ακρίβεια των μηχανημάτων, η χρήση της τεχνολογίας, ο βαθμός ικανοποίησης 

των ασθενών (δείκτες ποιότητας), κατευθυντήριες γραμμές, τα ποσοστά επιτυχίας των 

θεραπειών, η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων κ.ά., αρκεί να εντοπιστούν τα κρίσιμα 

σημεία ενδιαφέροντος στις υπηρεσίες υγείας και στη συνέχεια μπορούν να οριστούν 

πρότυπα καλής πρακτικής, δείκτες αξιολόγησης και δράσεις συμμόρφωσης. 

 

2.3    ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΠ 

	

 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής (EuSEM), το ΤΕΠ είναι το 

τμήμα του νοσοκομείου που έχει στόχο «την υποδοχή, αναζωογόνηση, διάγνωση & 

αντιμετώπιση ασθενών με αδιαφοροποίητα επείγοντα και οξέα προβλήματα, που 
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καλύπτουν το πλήρες φάσμα των νόσων, κακώσεων και διαταραχών της συμπεριφοράς, 

καθώς και τη διαχείριση τους ως τη στιγμή του εξιτηρίου ή της ανάληψης περαιτέρω 

φροντίδων από άλλο γιατρό». 

  

 « Το τμήμα επειγόντων περιστατικών ενός νοσοκομείου  αποτελεί βασικό δείκτη της 

ποιοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας  του νοσοκομείου, καθώς επηρεάζει την 

ομαλή λειτουργία των άλλων τμημάτων του  και δοκιμάζει τη συνεργασία μεταξύ των 

άλλων τμημάτων και των υπηρεσιών». (Ασκητοπούλου, Ε. 2009)  

 

Η καταγραφή των διαδικασιών, τα πρότυπα πιστοποίησης, οι πολιτικές, και η ανακοίνωση 

των αποτελεσμάτων της κλινικής πρακτικής, το benchmarking, η χρήση σύγχρονων 

εργαλείων,  εκτός από την πειθαρχία που επιβάλλει, μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα 

συμπεράσματα για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων.( Μαλλιαρού, Μ. Σαράφης, 

Π. Ζυγά, Σ.,2009).    

 

Τέλος, η τήρηση κοινής μεθοδολογίας, η υιοθέτηση αξιολογημένων κοινών πρωτοκόλλων 

και η τυποποίηση τους, η ανταλλαγή καλών πρακτικών από τα τμήματα και η εφαρμογή  

τους σε εθνικό επίπεδο με κατευθυντήριες γραμμές, επιτρέπει πιο αξιόπιστες συγκρίσεις 

των αποτελεσμάτων τους και παρέχει χρήσιμο υλικό για μελέτες.  

 

2.4      ΣΤΟΧΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 

  

Το ΤΕΠ στοχεύει στη παροχή φροντίδας υψηλού επιπέδου, μέσω ορθής διαγνωστικής και 

θεραπευτικής  επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ώστε να εξασφαλίζεται ο περιορισμός της 

θνητότητας και νοσηρότητας .Επίσης, αποτελεί βασικό δείκτη της αποτελεσματικής και 

ποιοτικής λειτουργίας του νοσοκομείου, καθώς επηρεάζει τη λειτουργία και των άλλων 

τμημάτων του νοσοκομείου όπως κλινικές, εργαστήρια. Στο  ΤΕΠ κρίνεται καθημερινά η 

αξιοπιστία και η ποιότητα του ΕΣΥ(Εθνικό Σύστημα Υγείας). (Αγγουριδάκης,2010)   

 

 Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το ΤΕΠ είναι σημαντικές και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της δευτεροβάθμιας  περίθαλψης καθώς το ΤΕΠ έχει σκοπό να 

επιτύχει τους ακόλουθους  στόχους :  
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 Την βελτίωση του σε υπηρεσία ποιοτικής αξιολόγησης της παρεχόμενης                                

πρωτοβάθμιας περίθαλψης καθώς και των προνοσοκοµειακών και νοσοκομειακών 

ιατρικών φροντίδων με την καταγραφή και ολιστική αντιμετώπιση των 

επειγόντων.  

 Την βελτίωση, την ετοιμότητα και εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας . 

 Την καλύτερη έκβαση των επειγόντων περιστατικών µε γρήγορη και  

αποτελεσματική σταθεροποίηση και αντιμετώπισή τους. 

 Την αναβάθμιση της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στα Επείγοντα.  

 Τον περιορισμό της θνητότητας και νοσηρότητας των επειγόντων περιστατικών 

και  παράλληλα τη μείωση του χρόνου και το κόστους της νοσοκομειακής 

νοσηλείας τους. 

 Την προώθηση της έρευνας που αφορά την Επείγουσα Ιατρική. 

 Την προστασία του νοσοκομείου από τις άσκοπες εισαγωγές, επιτυγχάνοντας την 

ορθολογικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της υποδομής του νοσοκομείου. 

(Weinick, R. et all, 2010)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Διαχείριση ασθενή στο ΤΕΠ 
                   

3.1  ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  

	

Καθώς τα Τ.Ε.Π. καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν επείγοντα περιστατικά 

υγείας, θα πρέπει να συνδυάζουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, τον κατάλληλο 

εξοπλισµό καθώς και το εξειδικευµένο έµψυχο δυναµικό που απαιτείται, ώστε να 

εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η παροχή άµεσης και ποιοτικής επείγουσας φροντίδας. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, η επείγουσα θεραπεία παρέχεται από το Τµήµα Επειγόντων  

Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των  νοσοκοµείων, αλλά και από το Εθνικό Κέντρο άμεσης 

βοήθειας (ΕΚΑΒ) που παρέχει άμεση ιατρική φροντίδα και µεταφορά στα νοσοκοµεία 

δωρεάν. 

 

 Για να διασφαλισθούν τα παραπάνω, οι ιατρικές φροντίδες περιλαμβάνουν: 

 Διαλογή (αναλύεται εκτενώς παρακάτω)  

 Πρωτοβάθμια εκτίμηση και σταθεροποίηση απειλητικών για τη ζωή 

καταστάσεων, με βάση το σύστημα προσέγγισης ABCDE ( ακρωνύμιο των 

air,breath,circulation  disability, expose and examine) το οποίο είναι  εργαλείο 

πρωτοβάθμιας εκτίμησης για όλους τους ασθενείς και δεν απαιτεί παρακλινικό 

έλεγχο. Είναι μία δομημένη προσέγγιση για την αναγνώριση και αναζωογόνηση 

ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση και τραυματιών.  

 Εστιασμένο ιατρικό ιστορικό, στα συμπτώματα για τα οποία ο ασθενής 

προσέρχεται, σε κλινικά ευρήματα όσο και σε καταστάσεις που απαιτούν άμεση 

φροντίδα. 

 Δευτεροβάθμια εκτίμηση και άμεση κλινική διαχείριση, με έγκαιρη επιλογή 

παρακλινικών εξετάσεων και με εστιασμό στην ανάγκη για άμεση παρέμβαση.  

 Λήψη κλινικών αποφάσεων, με δεύτερη διαλογή, άμεση και/ή οριστική φροντίδα 

στο ΤΕΠ και σχεδιασμό για εισαγωγή ή εξιτήριο 

 Συνεχής επανεκτίμηση και περαιτέρω διαχείριση του ασθενούς. 

 

 

 

 



11 

 

3.2    ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τμημάτων Επειγόντων  

Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ (Ν. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α΄) 

(Αριθμ.Απόφ. Υ4δ/Γ.Π.οικ. 22869  Αρ. Φύλλου 874 20 Μαρτίου 2012): 

	

Σε κάθε νοσοκομείο της χώρας με δυναμικότητα πάνω από 300 κλίνες, καθώς και στο 

Νοσοκομείο με την μεγαλύτερη δυναμικότητα κάθε περιφερειακής ενότητας των 

περιφερειών του οργανώνεται και λειτουργεί αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

(Τ.Ε.Π.) με ειδική διατομεακή στελέχωση και εξοπλισμό για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών. 

 

 Έτσι, στο ΤΕΠ των νοσοκομείων του ΕΣΥ προΐσταται ιατρός  με βαθμό Διευθυντή του 

κλάδου ιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας χειρουργικής ή αναισθησιολογίας ή παθολογίας ή 

καρδιολογίας ή πνευμονολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα 

ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ (Μονάδα εντατικής θεραπείας).  

Το ΤΕΠ στελεχώνεται με ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις που συστήνονται για 

το τμήμα αυτό, καθώς και από προσωπικό που υπηρετεί σε άλλα τμήματα του 

νοσοκομείου.   

 

Ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού που στελεχώνουν το ΤΕΠ καθορίζεται ανάλογα 

με τη δυναμικότητα του νοσοκομείου και το μέσο αριθμό των προσερχομένων ασθενών. 

  Ακολούθως, ορίζεται ότι ο προϊστάμενος του ΤΕΠ έχει την ευθύνη λειτουργίας του ΤΕΠ 

και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες διοικητικές και επιστημονικές που απορρέουν από τη 

θέση του ως προϊσταμένου του τμήματος. Ο προϊστάμενος (Ιατρός )του ΤΕΠ όταν 

απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζει ως αναπληρωτή του έναν ιατρό του ΤΕΠ Αναπληρωτή 

Διευθυντή ή εάν δεν υπάρχει, έναν επιμελητή Α΄.  

 

 Στη συνέχεια, στο χώρο διαλογής, υποδέχονται τον ασθενή ειδικευμένοι ιατροί και 

νοσηλευτές και ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασής του, τον κατευθύνουν στους 

χώρους του ΤΕΠ. Οι απειλητικές για τη ζωή και υπερεπείγουσες καταστάσεις 

αντιμετωπίζονται άμεσα στην αίθουσα αναζωογόνησης. Οι ασθενείς με σοβαρά 

προβλήματα αλλά με σταθερή κατάσταση αντιμετωπίζονται στους θαλάμους εξέτασης 
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του ΤΕΠ. Ο ασθενής δεν μετακινείται, αλλά αντιμετωπίζεται πάντα στο χώρο του ΤΕΠ 

όπου εξετάζεται και παρέχονται οι απαραίτητες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες και 

στη συνέχεια:  

 

 του χορηγούνται οδηγίες και θεραπευτική αγωγή και ενημερώνεται εάν απαιτείται 

περαιτέρω παρακολούθησή του από τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία ή 

 

 οδηγείται σε θάλαμο βραχείας νοσηλείας του ΤΕΠ για ολιγόωρη παραμονή και 

παρακολούθηση μετά την οποία λαμβάνει οδηγίες και εξιτήριο ή 

 

 εισάγεται στο αναγκαίο για την περίπτωσή του τμήμα ή 

 

 εισάγεται στο οικείο με την πάθησή του τμήμα ή  

 

 διακομίζεται σε άλλο νοσοκομείο μετά από συνεννόηση με τον προϊστάμενο του 

ΤΕΠ ή τον υπεύθυνο εφημερίας του άλλου νοσοκομείου. 

 

 Για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο ΤΕΠ συντάσσεται αναλυτικό σημείωμα που 

συνοδεύει το εισιτήριο του ασθενούς και υπογράφεται απαραιτήτως από τον προϊστάμενο 

του ΤΕΠ ή τον Αναπληρωτή του ή τον υπεύθυνο εφημερίας. 

 

 Με ευθύνη του Διευθυντή του ΤΕΠ καταγράφονται σε ειδικό έντυπο και σε ηλεκτρονική 

μορφή τα στοιχεία των προσερχομένων ασθενών, καθώς και η πορεία εξέλιξής τους.  

 Με ευθύνη του Διοικητή του νοσοκομείου, του Διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας και 

του προϊσταμένου του ΤΕΠ γίνεται η κατανομή των κρεβατιών μεταξύ των επειγόντων 

περιστατικών και των τακτικών περιστατικών ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η δυνατότητα 

εισαγωγής των επειγόντων περιστατικών όσο και των ευρισκομένων σε αναμονή 

νοσηλείας τακτικών ασθενών. Για την εισαγωγή επείγοντος περιστατικού στο νοσοκομείο 

το εισιτήριο εισαγωγής υπογράφεται από τον προϊστάμενο του ΤΕΠ ή τον αναπληρωτή 

του ή τον υπεύθυνο εφημερίας.  

 Οι προϊστάμενοι των ΤΕΠ ενημερώνουν το συντονιστικό κέντρο του ΕΚΕΠΥ (Εθνικό 

Κέντρο Επιχειρήσεων) / ΕΚΑΒ για τον αριθμό των κενών νοσηλευτικών κλινών, τον 
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αριθμό των κλινών ΜΕΘ και τον αριθμό των περιστατικών που υποδέχεται ώστε να 

εκτιμάται η δυνατότητα ή μη άμεσης αντιμετώπισης νέων περιστατικών. 

Κατά τη μεταφορά του περιστατικού το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ ενημερώνει τον 

υπεύθυνο του ΤΕΠ του νοσοκομείου προς το οποίο κατευθύνεται το ασθενοφόρο και 

παρέχει τις σχετικές πληροφορίες ως προς το περιστατικό. Κάθε περιστατικό που 

διακομίζεται με το ΕΚΑΒ πρέπει να παραλαμβάνεται ενυπόγραφα από τον προϊστάμενο 

του ΤΕΠ ή τον αναπληρωτή του ή τον υπεύθυνο εφημερίας.   

3.3    ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ TΩΝ ΤΕΠ  

 

Κατά τη δεκαετία του 1960 (στην Βρετανία) αναπτύχθηκαν τα Τμήματα Ατυχημάτων και 

Επειγόντων Περιστατικών, τα οποία σταδιακά  μετεξελίχθηκαν σε Τμήματα Επειγόντων 

Περιστατικών.  

 

Αργότερα, την δεκαετία του 1970  αναγνωρίστηκαν δύο ειδικοτήτες  για τον τομέα 

επείγουσας φροντίδας (Emergency care), που είναι:  

• Η Επείγουσα Ιατρική (Emergency Medicine) και  

• Η Επείγουσα Νοσηλευτική (Emergency Nursing)  

 

Κατά το 1972 δημιουργήθηκε ο Αγγλικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Επείγουσας 

Νοσηλευτικής (A & E Nursing Association) ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα του Βασιλικού 

Συνδέσμου Νοσηλευτών του Ην. Βασιλείου (UK Royal College of Nursing ή RCN).  

Σήμερα έχει ιδρυθεί και λειτουργεί με επιτυχία Σχολή Επείγουσας Νοσηλευτικής (Faculty 

of Emergency Nursing όπου πρώτο ρόλο πλέον παίζουν οι νοσηλευτές Emergency Nurse 

Practitioners).  

 

Στην Αυστραλία ο Σύνδεσμος Επείγουσας Ιατρικής (Australian Society for Emergency 

Medicine) ιδρύθηκε κατά το 1981.  

 

Στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1950 δεν υπήρχαν καθόλου γιατροί στα «Δωμάτια» 

Επειγόντων Περιστατικών (Emergency Rooms ή ER). Μετά το 1960 και με την 

αναγνώριση της Επείγουσας Ιατρικής ως ειδικότητας άρχισαν να λειτουργούν τα ΤΕΠ με 

μορφή που έμοιαζε αρκετά με το σήμερα. (Λάμπρου Π.,2005) 
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Οι Μονάδες Βραχείας Νοσηλείας (ΜΒΝ) (ολιγόκλινοι χώροι μέσα στο ΤΕΠ για ολιγόωρη 

θεραπεία)  αναπτύχθηκαν κατά τη δεκαετία του 1970. 

 

Στην Ελλάδα η Επείγουσα Ιατρική και η Επείγουσα Νοσηλευτική δεν είναι 

αναγνωρισμένες ειδικότητες. Τα ΤΕΠ στελεχώνονται από γενικούς νοσηλευτές και από 

ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (π.χ. χειρουργούς, γενικούς, παθολόγους, 

αναισθησιολόγους κλπ) και σε κάποια ΤΕΠ, λειτουργούν με ενιαίο προσωπικό με τα 

Τμήματα Εξωτερικών Ιατρείων (Ε.Ι.).  

 

3.4  ΡΟΗ ΑΣΘΕΝΏΝ ΣΤΟ ΤΕΠ 

 

 Από την εμπειρία οργανωμένων ΤΕΠ άλλων χωρών προκύπτει ότι: 10% επί του συνόλου 

των εξεταζόμενων από τα περιστατικά που διακομίζονται ή προσέρχονται στα ΤΕΠ, έχουν 

άμεση ανάγκη αντιμετώπισης λόγω έκπτωσης ή απειλής έκπτωσης των ζωτικών τους 

λειτουργιών,  60% είναι περιστατικά που αυτοχαρακτηρίζονται σαν επείγοντα και μετά 

από μια αδρή κλινική ή και στοιχειώδη εργαστηριακή εκτίμηση παραπέμπονται για 

πρωτοβάθμια φροντίδα, ενώ 30%  των ασθενών έχει ανάγκη μιας περαιτέρω ιατρικής 

εκτίμησης  σε χρόνο όχι άμεσο. 

 

 Το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων των ΤΕΠ (παγκοσμίως) είναι ο συνωστισμός 

(overcrowding).   

 

Οι λόγοι που τον προκαλούν είναι η αυξανόμενη ηλικία του πληθυσμού, η επιβίωση 

ασθενών με χρόνιες νόσους, η πρώιμη έξοδος των ασθενών από το νοσοκομείο, η αύξηση 

των φτωχών, των μεταναστών, των ανασφάλιστων, η δυσκολία συνεννόησης με 

αλλοδαπούς, η καθυστέρηση διεξαγωγής εξετάσεων, η καθυστέρηση των εισαγωγών στις 

κλινικές, η μείωση του προσωπικού, η έλλειψη τεχνολογίας, η αύξηση των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών,  και κατ’ επέκταση η έλλειψη συντονισμένης πολιτικής σε 

εθνικό επίπεδο (Ασκητοπούλου, 2009) 
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 Οι επιπτώσεις που προκαλεί  ο συνωστισμός είναι πολλές, με σπουδαιότερες την αύξηση 

της θνητότητας στο ΤΕΠ και της νοσηρότητας, ιδίως μεταξύ αυτών που φεύγουν από το 

ΤΕΠ χωρίς να έχουν εξεταστεί από γιατρό .  

 

Επίσης η αύξηση του κόστους, η αύξηση του χρόνου αναμονής, η μείωση της 

ικανοποίησης του κοινού, η ένταση και το είδος των ασθενών σε αριθμό και βαρύτητα, ο 

χρόνος παραμονής των ασθενών και οι επιθέσεις εναντίον του προσωπικού . 

 

3.5   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΠ 

 

Η αποτελεσματικότητα ενός τμήματος Επειγόντων εξαρτάται από: 

 Τον αριθμό των επισκέψεων στα ΤΕΠ.  

 Την βαρύτητα των περιστατικών  που χρήζουν άμεσης παρέμβασης και 

αντιμετώπισης.  

 Την διαθεσιμότητα των πόρων του ΤΕΠ.  

 Την διαθεσιμότητα εξειδικευμένων νοσοκομειακών υπηρεσιών.  

 Νομικά και διοικητικά ζητήματα.  

 Περιβαλλοντικοί-χωροταξικοί παράγοντες.   

 Την ύπαρξη εφαρμογών πληροφοριακού συστήματος στο ΤΕΠ για την  

εισαγωγή-μεταφορά-εξιτήριο του ασθενή και για την ιατρονοσηλευτική  

           φροντίδα. 

 Τις οδηγίες κατά την έξοδο. 

 Την διασύνδεση με την προ νοσοκομειακή φροντίδα (ΕΚΑΒ). 

 

Η αποτελεσματική διαχείριση του Τμήματος έκτακτης ανάγκης απαιτεί μια ομάδα  

επαγγελματιών που να είναι ικανοί, να  προσδιορίσουν τις ανάγκες των ασθενών, να 

καθορίσουν τις προτεραιότητες και την εφαρμογή κατάλληλης θεραπείας. 

 

 Σημαντικό ρόλο παίζει  η οργάνωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Για παράδειγμα στη 

Μεγάλη Βρετανία μόνον το 5% των ασθενών που επισκέπτονται τους γενικούς γιατρούς 

προωθούνται στο ΤΕΠ, ενώ στην Γαλλία  το 72% του συνόλου των προσερχομένων στο 

ΤΕΠ έχει προωθηθεί από γιατρό.  (Ασκητοπούλου, 2009) 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 :  Κατάταξη νοσοκομείων του ΕΣΥ (ανά Υ.ΠΕ.) µε βάση τις  

                  Επισκέψεις στα Τ.Ε.Π. για το 2012. Πηγή: ESY.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2:  Κατάταξη Νοσοκοµείων του ΕΣΥ µε βάση τις επισκέψεις στα Τ.Ε.Π.  

για το 2012.  Πηγή: ESY.net  
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3.6    ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΤΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ  

ΑΣΘΕΝΗ  

 

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων στις ΗΠΑ, με 219 επισκέψεις 

ανά λεπτό στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 2005, το πρόβλημα του υπερπληθυσμού στο 

ΤΕΠ  έχει γίνει σιγά-σιγά ένα πανεθνικό φαινόμενο και όπως και με άλλες 

μακροοικονομικές τάσεις, θα αναπαραχθεί το ίδιο και σε άλλες χώρες.  

 

Σύμφωνα με μερικά από τα καλύτερα τμήματα έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ, η βέλτιστη 

πρακτική αντιμετώπισης του προβλήματος του υπερπληθυσμού αναλύεται σε 3 βήματα. 

Χωρίζει από τη ροή των Επειγόντων τα Ημι επείγοντα περιστατικά και μη επείγοντα και 

είναι το πρώτο βήμα για τη βελτίωση της ροής καθώς πάνω από το 33% της κίνησης των 

ασθενών σε ΤΕΠ είναι συνήθως ημι επείγοντα ή μη επείγοντα  σύμφωνα με την έρευνα 

των Εθνικών Νοσοκομείων. Ο προσδιορισμός στρατηγικών στη συνέχεια, να λάβουν 

φροντίδα οι ασθενείς αυτοί σε εύθετο χρόνο, είναι το δεύτερο βήμα. Η τοποθέτηση των 

ασθενών μέχρι την αποτελεσματική εισαγωγή και την αποφόρτιση των μηχανισμών είναι 

το τρίτο βήμα. 

 

 Βέλτιστες πρακτικές στα τμήματα έκτακτης ανάγκης για να διευκολυνθεί η καλύτερη       

ροή του ασθενή: 

 Fast track  για ασθενείς με προβλήματα ήσσονος   σημασίας(<90 min) 

 Ταχεία Διαλογή και κλίμακες οξύτητας 5 βαθμίδων.  

 Εγγραφή/Υποδοχή/Αρχειοθέτησης 

 Βελτίωση της επικοινωνίας και οπτικές ενδείξεις (Διάγραμμα με τους 

χρωματικούς          κώδικες και συστήματα φωτισμού). 

 Άμεση εισαγωγή ασθενή στην αναζωογόνηση και κινητοποίηση της ομάδας. 

 Φροντίδα από το σημείο ελέγχου  - Εργαστήρια στο ΤΕΠ. 

 Μηχανογράφηση του  Ακτινολογικού - Επικοινωνιακά  Συστήματα 

Αρχειοθέτησης.  

 Σύστημα παρακολούθησης ασθενή /Παραπομπή ασθενή σε άλλο τμήμα εκτός 

ΤΕΠ. 

 Θέση Συντονιστή  για την ροή ασθενή. 

 Συνεχής βελτίωση της διαδικασίας. 
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(10 best practices for Emergency Departments | Healthcare Management Blog, 2008) 

Μεταξύ των οργανωτικών αλλαγών που μπορούν να μειώσουν στα ΤΕΠ τους χρόνους 

αναμονής και τη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή, είναι ένα σύστημα περίθαλψης  

γνωστό ως «see and treet». Προέρχεται από  την αρχή  κλειδί ότι ο πρώτος κλινικός 

γιατρός που θα δει ο ασθενής είναι σε θέση να εκτιμήσει, να δώσει θεραπεία και να 

εξέλθει ο  ασθενής με ασφάλεια.(Acem,2007) 

Είναι ενδιαφέρον ότι, η καινοτομία αυτή  εισάγεται χωρίς στοιχεία από οποιαδήποτε 

εθνική αξιολόγηση, αλλά γρήγορα απέδειξε την αξία της και έγινε δεκτή από το 

προσωπικό και έχει προσαρμοστεί σε όλο τον κόσμο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Συστήματα διαλογής στο ΤΕΠ 
 

 4.1     ΔΙΑΛΟΓΗ (TRIAGE) ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ  

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  

 

 Διαλογή είναι μια διαδικασία η οποία είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική διαχείριση 

των σύγχρονων τμημάτων επειγόντων περιστατικών. Το σύστημα αυτό αποβλέπει, όχι 

μόνο στο να εξασφαλίσει την κλινική δικαιοσύνη για τον ασθενή, αλλά επίσης και στη 

χρησιμοποίηση ενός αποτελεσματικού εργαλείου για την οργάνωση των υπηρεσιών, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση. 

Κατά τα τελευταία 20 χρόνια, τα συστήματα διαλογής έχουν τυποποιηθεί σε διάφορες 

χώρες και  καταβάλλονται  προσπάθειες για να διασφαλιστεί η συνοχή της εφαρμογής. 

Ωστόσο, ο συνεχιζόμενος συνωστισμός των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που προκύπτει 

από μπλοκάρισμα στην πρόσβαση και η αύξηση της ζήτησης έχει οδηγήσει σε εκκλήσεις 

για επανεξέταση των συστημάτων διαλογής. Επιπλέον, η διεθνής διακύμανση σε 

συστήματα διαλογής περιορίζει την ικανότητα για συγκριτική αξιολόγηση. (FitzGerald G, 

Jelinek GA, Scott D, et al. Emerg Med J, 2009)   

   

 Ειδικότερα ως διαλογή ορίζεται μια διαδικασία αξιολόγησης, με συγκεκριμένες κλίμακες 

που βασίζονται στην αξιολόγηση ζωτικών παραμέτρων και συμπτωμάτων, που 

διαβαθμίζει προτεραιότητες και ταξινομεί τους ασθενείς σύμφωνα με τη σοβαρότητα του 

τραυματισμού ή της νόσου, της πρόγνωσης και της διαθεσιμότητας των πόρων. 

  

Ο Χώρος Διαλογής είναι ορισμένος για:  

 Καταχώρηση στοιχείων (Registration), 

 Αρχική εκτίμηση ζωτικών σημείων (Vital Signs Evaluation), 

 Εφαρμογή Πρωτοκόλλων Διαλογής - επίπεδα Προτεραιότητας (Triage protocols - 

Priority levels),  

 Εστιασμένο ιατρικό ιστορικό  στα συμπτώματα για τα οποία ο ασθενής 

προσέρχεται, για κλινικά ευρήματα όσο και σε καταστάσεις που απαιτούν άμεση 

φροντίδα.  
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« Το εξεταστήριο διαλογής απαιτεί χώρο τουλάχιστον 4 x 3 m2, και βρίσκεται ακριβώς 

δίπλα στη γραμματεία και σε άμεση γειτνίαση με τον υπάλληλο του μητρώου. Διαθέτει 

ξεχωριστή είσοδο, εξεταστική κλίνη και γραφείο.  

Η συνολική επιφάνεια της περιοχής υποδοχής – πληροφοριών – διαλογής θα πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 1.8 m2 ανά 1000 ετήσιες επισκέψεις». (Ασκητοπούλου,2009)  

 

4.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ  

 

 Η έννοια της διαλογής (triage) χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά σε καιρούς πολέμου 

προκειμένου να διευκολυνθεί η γρήγορη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανάλωση 

των λιγοστών διαθέσιμων πόρων στην ιατρική περίθαλψη τραυματισμένων στρατιωτών, 

με σκοπό τη διάσωση όσον το δυνατόν περισσότερων. Αργότερα, όταν η αύξηση του 

αριθμού των ασθενών που προσέρχονταν στα ΤΕΠ των νοσοκομείων υπερέβη τις 

δυνατότητές τους, από πλευράς στελέχωσης, διαθέσιμων κλινών, εξοπλισμού και γενικά 

υποδομής και παρατηρήθηκε το πρόβλημα της συμφόρησης (ΕD saturation), εισήχθη 

επίσημα η διεργασία της διαλογής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ως άμεση 

αντίδραση με σκοπό την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος.  

 

 4.3 ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 

	

 Ο σκοπός ενός συστήματος διαλογής είναι να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο και η ποιότητα 

της φροντίδας που  παραδίδεται στην κοινότητα είναι ανάλογη με αντικειμενικά κλινικά 

κριτήρια, παρά διοικητική ή οργανωτική ανάγκη.  

Με τον τρόπο αυτό, τυποποιημένα συστήματα διαλογής αποσκοπούν στην 

βελτιστοποίηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών έκτακτης 

ανάγκης του νοσοκομείου και μπορεί να διασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υγείας σε όλο τον πληθυσμό. 

Η χρήση ενός τυποποιημένου συστήματος διαλογής διευκολύνει τη βελτίωση της 

ποιότητας  γιατί επιτρέπει  συγκρίσεις των βασικών δεικτών.)  

 απόδοσης (δηλαδή το χρόνο-προς-θεραπεία κατά κατηγορία διαλογής) τόσο εντός, όσο 

και μεταξύ των EDS. (Bernstein, Verghese, Leung, Lunney, Perez, 2003) 
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4.4    ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 

 

Αν και συστήματα διαλογής σε όλο τον κόσμο, λειτουργούν με ελαφρώς διαφορετικούς 

τρόπους, μοιράζονται τα ακόλουθα σημαντικά χαρακτηριστικά: 

 

• Ένα ενιαίο σημείο εισόδου για όλες τους εισερχόμενους ασθενείς (περιπατητικούς και 

μη περιπατητικούς), έτσι ώστε να όλοι οι ασθενείς να υποβάλλονται στην ίδια διαδικασία 

αξιολόγησης. 

• Ένα φυσικό περιβάλλον που είναι κατάλληλο για την ανάληψη μιας σύντομης 

αξιολόγησης. Χρειάζεται να περιλαμβάνει την εύκολη πρόσβαση για τους ασθενείς που 

εξισορροπεί την κλινικό έργο, την ασφάλεια και διοικητικές απαιτήσεις, καθώς και η 

διαθεσιμότητα εξοπλισμού πρώτων βοηθειών και εγκαταστάσεις ατομικής φροντίδας.  

• Ένα οργανωμένο σύστημα επεξεργασίας των ασθενών που επιτρέπει την εύκολη ροή 

των πληροφοριών ασθενούς από το σημείο της διαλογής μέσα στα EDς για αξιολόγηση, 

επεξεργασία και διάθεση. 

• Έγκαιρα στοιχεία για τα επίπεδα δραστηριότητας EDς, συμπεριλαμβανομένων των 

συστημάτων για την κοινοποίηση στην υπηρεσία της εισερχόμενων ασθενών από 

ασθενοφόρο και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

 

 4.5   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 

 

Για να μπορεί να έχει ένα σύστημα διαλογής αποτελεσματικότητα θα πρέπει να είναι όσον 

το δυνατόν απλό και κατανοητό ενώ θα πρέπει να είναι δεδομένη η συνεργασία και 

ομοφωνία στη διεπιστημονική-διεπαγγελματική ομάδα του ΤΕΠ ως προς την εφαρμογή 

του.  

 

 4.6    ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ 

  

Ανεξάρτητα, από τα ακριβή βήματα και το μοντέλο της διεργασίας διαλογής που 

εφαρμόζεται σε κάθε ΤΕΠ, οι δύο βασικές παράμετροι που είναι αναγκαίο να ελέγχονται 

και να αξιολογούνται συστηματικά είναι ο χρόνος και η ποιότητα. Συνολικά, η διάρκεια 

της διεργασίας της διαλογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 – 12 λεπτά. Η μέση διάρκεια 

της διαλογής είναι εξίσου σημαντική. Επισημαίνεται ακόμη ότι ένας (σημαντικός) 
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αριθμός περιστατικών που εξετάζονται στη διαλογή δεν εισάγεται στο ΤΕΠ, αλλά 

παραπέμπεται σε άλλες υπηρεσίες ή τμήματα, οπότε επιτυγχάνεται αποσυμφόρηση του 

Τμήματος με τον τρόπο αυτό και δεν απαιτείται άσκοπη αναμονή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  Κλίμακες διαλογής στο ΤΕΠ. 
 

5.1  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ  

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός άρτιου συστήματος (κλίμακας) διαλογής μπορούν να 

αξιολογούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια: 

 

• Χρησιμότητα: Η κλίμακα πρέπει να είναι σχετικά εύκολη στην κατανόηση  και απλή 

στην εφαρμογή της από νοσηλευτές και  γιατρούς έκτακτης ανάγκης. 

 

• Ισχύς: Η κλίμακα θα πρέπει να μετρά αυτό που έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση. Δηλαδή, 

την μέτρηση της κλινικής ανάγκης,  σε αντίθεση με τη σοβαρότητα ή την πολυπλοκότητα 

της ασθένειας ή κάποια άλλη πτυχή της παρουσίασης ή του περιβάλλοντος έκτακτης 

ανάγκης. 

 

• Αξιοπιστία: Η εφαρμογή της κλίμακας πρέπει να είναι ανεξάρτητη από το νοσηλευτή ή 

τον ιατρό που εκτελεί το ρόλο, δηλαδή, θα πρέπει να είναι συνεπής.  

 

• Ασφάλεια: Οι αποφάσεις Triage πρέπει να είναι ανάλογες με αντικειμενικά κλινικά 

κριτήρια και πρέπει να βελτιστοποιούν το χρόνο ιατρικής παρέμβασης. Επιπλέον, οι 

κλίμακες διαλογής πρέπει να είναι ευαίσθητες αρκετά, για να συλλάβουν νέα περιστατικά  

υψηλής οξύτητας. 

(Συντάχθηκε από Μελέτη ομάδας Triage Παιδιατρικής ESI, University of North 

Carolina, Chapel Hill, ,2006) 

 

5.2  ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΠ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ  

ΚΛΙΜΑΚΑ (ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ) 

 

 Οι ασθενείς που προσέρχονται ή προσκομίζονται στο ΤΕΠ διεθνώς ταξινομούνται σε 

τέσσερις-πέντε κλινικές κατηγορίες σύμφωνα με το χρωματικό φάσμα του ουράνιου 

τόξου (κόκκινο/πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε).(πίνακας,1) 

Στην κάθε κατηγορία περιλαμβάνονται ασθενείς με βάση τα κύρια συμπτώματά τους, 

παρά διαγνώσεις. 
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Παρακάτω αναφέρονται οι πέντε κατηγορίες ασθενών, που προσέρχονται ή 

προσκομίζονται στο ΤΕΠ σύμφωνα με αναγνωρισμένες κλίμακες βαρύτητας όπως αυτές 

που έχουν αναπτύξει η British Association of Accident and Emergency Medicine και το 

Αυστραλιανό Κολέγιο Επείγουσας Ιατρικής, με τα αντίστοιχα χρονικά περιθώρια.  

 

Κόκκινη κατηγορία Ι   

 – Ασθενείς για άμεση αναζωογόνηση (immediate resuscitation):  

ασθενείς με απειλητικές για τη ζωή τους καταστάσεις απαιτούν άμεση αναζωογόνηση και 

θεραπεία (0 min).  

 

Πορτοκαλί κατηγορία ΙΙ 

 – Υπέρ-επείγον (very – urgent): 

 οι ασθενείς αυτοί είναι βαριά πάσχοντες ή τραυματίες που η ζωή τους δεν είναι σε άμεσο 

κίνδυνο, αλλά απαιτούν επείγουσα αξιολόγηση και αντιμετώπιση από γιατρό εντός 10 min 

από την άφιξη τους στο ΤΕΠ.  

 

Κίτρινη κατηγορία ΙΙΙ 

 – Επείγον (urgent) : οι ασθενείς αυτοί είναι ασθενείς με σοβαρά προβλήματα αλλά σε 

σχετικά σταθερή κατάσταση, που χρειάζονται διαγνωστική και θεραπευτική 

νοσοκομειακή προσέγγιση μέσα στα επόμενα 30-60 min.  

 

Κατηγορία ΙV 

 – Ημι-επείγον (Standard) : οι ασθενείς αυτοί είναι ασθενείς με πρόσφατες επικίνδυνες 

πρόσφατες βλάβες και μικρής σημασίας οξέα προβλήματα, στους οποίους τα χρονικά όρια 

αντιμετώπισης εξαρτώνται από την υπάρχουσα υποδομή και τους διαθέσιμους χώρους, 

και συνήθως συνήθως 60 – 120 min.  

 

Κατηγορία V 

 – Μη-επείγον (non-urgent) : οι ασθενείς αυτοί με καταστάσεις που δεν είναι πραγματικά 

επείγουσες για να χρειάζονται αντιμετώπιση και νοσηλεία, χρειάζεται να κατευθυνθούν 

σωστά και υπεύθυνα στα αντίστοιχα τακτικά εξωτερικά ιατρεία ή σε ιατρεία 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης, διαφορετικά να αντιμετωπιστούν εντός 120-240 min.  
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 Πίνακας 1. Προτεινόμενη Κλίμακα Διαλογής επειγόντων με αντίστοιχους χρόνους – 

στόχους για αντιμετώπιση στο ΤΕΠ. 

ΠΗΓΗ:Ασκητοπούλου,  Ηράκλειο  3/1/2009      

 

 

Οι κατηγορίες βαρύτητας Ι και ΙΙ αφορούν το 5% περίπου του συνόλου των 

διακινούμενων ασθενών µέσω του Τ.Ε.Π., οι κατηγορίες βαρύτητας ΙΙΙ και ΙV αφορούν 

περίπου το 25 – 40 %, ενώ οι µη επείγουσες προσελεύσεις (κατηγορίαV) αφορούν το 5 

έως και 86% του συνόλου ανάλογα µε το υγειονομικό σύστημα. Καταστάσεις χωρίς 

ξεκάθαρη κλινική εικόνα που αναμένεται να διαλευκανθεί µε την παρακολούθηση 

Αριθμητική 

ταξινόμηση 

Χρωματική 

ταξινόμηση 

Κλινική  

Ταξινόμηση 

Ταχύτητα  

Αντιμετώπιση

ς 

Είδος 

Περιστατικού 

1 Κόκκινο άμεση 

αναζωογόνηση 

Άμεση  ανακοπή,  

 οξεία απόφραξη 

αεραγωγού,  

 σοβαρό τραύμα σε shock 

2 Πορτοκαλί υπέρ-επείγον εντός 10 min  στηθαγχικός πόνος,  

 σπασμοί,  

 υπογλυκαιμία,  

 GCS<9 

3 Κίτρινο Επείγον εντός 30-60 

min 

 τραύμα οφθαλμών, 

 οξείες ψυχιατρικές 

διαταραχές 

4 Πράσινο ημι-επείγον εντός 60-120 

min 

 επώδυνες μη 

απειλητικές βλάβες, 

 ελαφρές οξείες 

καταστάσεις 

5 Μπλε μη-επείγον εντός 120-240 

min 

 χρονίζοντα συμπτώματα 

χωρίς υποτροπή,  

 συνταγογραφήσεις, 

 γνωματεύσεις  
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νοσηλεύονται στους χώρους  Βραχείας Νοσηλείας για μικρό χρονικό διάστημα, οπότε και 

αποφασίζεται εάν χρειάζονται εισαγωγή στο νοσοκομείο ή μπορούν να σταλούν µε 

ασφάλεια σπίτι τους. Αυτοί οι ασθενείς αποτελούν το 12% περίπου των ασθενών του 

Τ.Ε.Π. και απ’ αυτούς μόνον οι µισοί χρειάζεται να εισαχθούν στη συνέχεια στο 

νοσοκομείο. ( Journal of Emergency Nursing, 2002) 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ: 

 Οργάνωση & Ανάπτυξη ΤΕΠ. Στον Πίνακα 1 προτείνεται μια κλίμακα διαλογής για την 

ελληνική πραγματικότητα, βασισμένη σε κοινά συμπτώματα για τα οποία προσέρχονται οι 

ασθενείς παρά σε διαγνώσεις και το οποίο αναπτύχθηκε από την ομάδα triage του 

Manchester, το έχει υιοθετήσει η British Association of Accident and Emergency 

Medicine και ήδη εφαρμόζεται σε 138 ΤΕΠ της Αγγλίας και Ιρλανδίας 

 

5.3     ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

  

5.3.1    Η AUSTRALASIAN TRIAGE ΚΛΙΜΑΚΑ (ATS),   (ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Η 

ΕΘΝΙΚΗ TRIAGE ΚΛΙΜΑΚΑ NTS) 

 

Η Εθνική Triage Κλίμακα (NTS-National Triage Scale) τέθηκε σε εφαρμογή το 1993, και 

έγινε το πρώτο σύστημα διαλογής που χρησιμοποιείται σε όλα τα δημόσια EDς σε όλη 

την Αυστραλία. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η NTS υποβλήθηκε σε αξιολόγηση και 

στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Australasian Triage Κλίμακα (ATS). 

 

Η ATS έχει πέντε επίπεδα της οξύτητας: 

 

1. Αμέσως απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις (κατηγορία 1) 

2. Επικείμενα  απειλητικές για τη ζωή (κατηγορία 2) 

3. Δυνητικά απειλητικές για τη ζωή ή σημαντικό χρόνο-κρίσιμες θεραπεία ή έντονο 

πόνο (κατηγορία 3) 

4. Δυνητικά  σοβαρή για τη ζωή ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή σημαντική 

πολυπλοκότητα (κατηγορία 4) 

5. Λιγότερο επείγουσες καταστάσεις (κατηγορία 5). 
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Η ATS έχει εγκριθεί από το Australasian Σώμα Επείγουσας Ιατρικής και θεσπίζονται 

δείκτες απόδοσης από το Αυστραλιανό Συμβούλιο για τα Πρότυπα Υγείας.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:    Australian triage scale (ATS) 

 

 

5.3.2   ΚΑΝΑΔΙΚΗ TRIAGE ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΑ AQUITY  (ΑCTAS) 

 

Η καναδική Triage και Κλίμακα Aquity (Α) συμπεριλήφθηκε επίσημα στην καθ’ 'όλη 

πολιτική  στον Καναδά το 1997. 

Αυτή η κλίμακα είναι πολύ παρόμοια με το ATS από άποψη χρόνου-προς-θεραπεία 

στόχων, με την εξαίρεση της κατηγορίας 2, τα οποία είναι <15 λεπτά και όχι <10 λεπτά, 

όπως στο ATS ΚΑΝΑΔΑ (CTAS):  

 

1. CTAS Επίπεδο 1 - Οι ασθενείς θα πρέπει να εξετάζονται από γιατρό αμέσως,  

(98% του χρόνου). 

2. CTAS Επίπεδο 2 - Οι ασθενείς πρέπει να εξεταστούν από ιατρό μέσα σε 15 λεπτά,  

(95% του χρόνου). 

3. CTAS Επίπεδο 3 - Οι ασθενείς πρέπει να εξεταστούν από ιατρό εντός 30 λεπτών, 

(90% του χρόνου). 

4. CTAS Επίπεδο 4 - Οι ασθενείς θα πρέπει να εξετάζονται από γιατρό μέσα σε 60 

λεπτά,(  85% του χρόνου). 

5. CTAS Επίπεδο 5 - Οι ασθενείς πρέπει να εξεταστούν από ιατρό εντός 120 λεπτών, 

(80% του χρόνου). 

 

Η καναδική Triage και Κλίμακα Aquity (CTAS) προσπαθεί να προσδιορίσει με 

μεγαλύτερη ακρίβεια τους ασθενείς, που χρειάζονται  την έγκαιρη φροντίδα, επιτρέπει 
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στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης  να αξιολογήσουν το επίπεδο οξύτητας, τις ανάγκες των 

πόρων τους και να αποδώσουν σε σχέση με ορισμένους λειτουργικούς "στόχους".  

 

Τρεις σημαντικές έννοιες  περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό αυτής της κλίμακας:  

Χρησιμότητα,  Συνάφεια,   Εγκυρότητα. 

 

 Η καναδική Triage και Κλίμακα Aquity  βασίζεται στη δημιουργία μιας σχέσης μεταξύ 

μιας ομάδας, γεγονότα και δείκτες που ορίζονται από το ICD9CM-διάγνωση (η Διεθνής 

Ταξινόμηση των Νόσων ICD: International Classification of Diseases έχει σχεδιαστεί για 

να προωθήσει τη διεθνή συγκρισιμότητα με τη συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση και 

έκβαση κατά την έξοδο από το ΤΕΠ ή από την ενδονοσοκομειακή βάση δεδομένων) . 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:Καναδική Triage Κλίμακα και Aquity(ΑCTAS)  

  

 

5.3.3   ΜANCHESTER TRIAGE ΚΛΙΜΑΚΑ (MTS) 

 

Η Μanchester Triage Scale  (MTS) αναπτύχθηκε από το Βασιλικό Κολέγιο 

Νοσηλευτικής, τον Σύνδεσμο Επειγόντων, την Βρετανική Ένωση Ατυχημάτων και την  

Επείγουσα Ιατρική. 

 

Η MTS διαφέρει και από τις δύο  ATS και την CTAS στο ότι πρόκειται για μια 

προσέγγιση αλγόριθμου που βασίζεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Η MTS περιλαμβάνει τη χρήση 52 χωριστών διαγραμμάτων ροής που απαιτούν την λήψη 

των αποφάσεων  σύμφωνα με την απειλή της ζωής, τον πόνο, αιμορραγία, επίπεδο 

συνείδησης, την θερμοκρασία και την διάρκεια των σημείων και συμπτωμάτων με 
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κατάλληλο αλγόριθμο, με βάση την αναφορά  και στη συνέχεια τη  συλλογή και ανάλυση 

πληροφοριών. 

 

Η MTS απαιτεί πρότυπη τεκμηρίωση, και αυτή η εξορθολογισμένη προσέγγιση είναι 

εξοικονόμηση χρόνου, όπως και η τεκμηρίωση είναι απλουστευμένη. Επιπλέον, η 

προσέγγιση αυτή πιστεύεται ότι είναι ιδιαίτερα επωφελής για αρχάριους νοσηλευτές, 

επειδή η διαδικασία λήψης αποφάσεων γίνεται μέσα από πολύ καλά καθορισμένες 

παραμέτρους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4:   Μanchester Triage Κλίμακα (MTS) 

 

 

 

5.3.4   ΚΛΙΜΑΚΑ ESI –ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ    (Emergency 

Severity Index) 

 

 Η ESI είναι μια κλίμακα διαλογής με πέντε επίπεδα που αναπτύχθηκε από EDs γιατρούς: 

Ρίτσαρντ Wuerz και David Eitel στις ΗΠΑ ( Gilboy, Travers, & Wuerz, 1999 / Wuerz, 

Milne, Eitel, Travers, & Gilboy, 2000 ).  

 

 «Αναπτύχθηκε γύρω από ένα νέο εννοιολογικό μοντέλο της  διαλογής στο ΤΕΠ. Διατηρεί 

την παραδοσιακή βάση της αξιολόγησης του αρχικά επείγοντος ασθενούς, και στη 

συνέχεια, επιδιώκει να μεγιστοποιήσει τη ροή των ασθενών δίνοντας το δικαίωμα στους 
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ασθενείς για εξέταση με τους κατάλληλους πόρους, στο σωστό τόπο και την κατάλληλη 

στιγμή».(Αvailable at:  http://www.ahrq.gov/professionals/systems/hospital/esi/esi1.html) 

 

Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό επειγόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον 

Καναδά  αξιολόγησαν την αξιοπιστία και το κύρος της ESI. 

 Μια σημαντική διαφορά μεταξύ του ESI  του  CTAS και την Australasian Triage 

Κλίμακα (ATS) είναι ότι   η ESI δεν ορίζει τα αναμενόμενα  χρονικά διαστήματα για την 

αξιολόγηση  από τον γιατρό.  

Επίσης, για λιγότερο οξείες  καταστάσεις ασθενών, απαιτεί από τον νοσηλευτή triage να 

προβλέψει τις αναμενόμενες ανάγκες των πόρων (π.χ., διαγνωστικές εξετάσεις και 

διαδικασίες), εκτός από την αξιολόγηση της οξύτητας.  

Η ESI έχει εφαρμοστεί από τα νοσοκομεία σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ.  

 

Το 2008, πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Γνώμης μια έρευνα για 

βαθμολόγηση της ικανοποίησης σε 935 άτομα που ζήτησαν ESI εκπαιδευτικό    υλικό από 

τον Οργανισμό για την Υγεία Έρευνας και Ποιότητας. Αυτοί, κλήθηκαν   να 

βαθμολογήσουν την ικανοποίησή τους με ESI ως εργαλείο διαλογής και να την 

συγκρίνουν την με άλλα. Συνολικά, οι αξιολογήσεις της ικανοποίησης ήταν υψηλές και το 

σύνολο των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι η ESI ήταν απλή στη χρήση της, μείωσε την 

υποκειμενικότητα της απόφασης διαλογής, και ήταν πιο ακριβής  από ό, τι άλλα 

συστήματα διαλογής ( Friedman, Singer, Infante, Oppenheimer, West, & Siegel, in press ). 

 

Έχει επίσης αξιολογηθεί η επίδοση της ESI σε παιδιατρικούς ασθενείς. Οι Travers et 

al (2009) διεξήγαγαν τη μεγαλύτερη αξιολόγηση του ESI σε παιδιατρικούς ασθενείς 

( Travers, Waller, Katznelson, & Agan, 2009 ). 

 Η αξιοπιστία αξιολογήθηκε με τη χρήση γραπτών σεναρίων και τους πραγματικούς 

triages ασθενείς σε πέντε διαφορετικές τοποθεσίες. 

 Η ισχύς της ESI αξιολογήθηκε σε μια ομάδα 1173 παιδιατρικών ασθενών που  την 

χρησιμοποιούν κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο, την  κατανάλωση πόρων και τη 

διάρκεια της παραμονής στα ΤΕΠ.  

Αρκετές μελέτες έχουν εκτιμήσει την απόδοση της ESI με ένα ηλικιωμένο πληθυσμό. 

Οι Van der Wulp και οι συνεργάτες του συνέκριναν εγκυρότητα της πρόβλεψης 

εισαγωγής μεταξύ των συστημάτων διαλογής ESI και το Μάντσεστερ. Και τα δύο 
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συστήματα παρουσίασαν καλή προβλεπτική ικανότητα με  την ESI  υψηλότερα ( Van der 

Wulp, Schrijvers, Van Stel, 2009 ).  

 

 5.3.5     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ESI 

              

Στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, μετά το 

2003 εφαρμόστηκε σύστημα διαλογής με τον αλγόριθμο του ESI (Emergency Severity 

Index ) με αποτέλεσμα την αναγνώριση και την βράβευση του ΤΕΠ του Γ.Ν.Θ. 

Παπαγεωργίου στο Παναμερικανικό συνέδριο του ΕΝΑ που πραγματοποιήθηκε στις  13-

17/09/05 Nashvill- Tennesse των ΗΠΑ. (διάγραμμα 3) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Αλγόριθμος κλίμακας ESI  που χρησιμοποιείται από τους 

νοσηλευτές διαλογής στο Γ. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου  

 

 

5.4.1 ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΝΟΥ 

 

Χρησιμοποιούνται ως εργαλεία που παρέχουν μια συστηματική προσέγγιση για τη 

μέτρηση της σοβαρότητας του πόνου στη διαλογή. 

Η αυτο-αναφορά θεωρείται η πιο αξιόπιστη μέθοδος προσδιορισμού της σοβαρότητας του 

πόνου. 

Κατάλληλες κλίμακες σοβαρότητας του πόνου για χρήση σε ένα περιβάλλον διαλογής 

περιλαμβάνουν μια αριθμητική κλίμακα διαβάθμισης (NRS),η οποία είναι επίσης γνωστή 

ως μια λεκτική βαθμολογία πόνου (VPS-Visual Analog Scale), και μια οπτική αναλογική 

κλίμακα (VAS). Αυτά τα εργαλεία παρέχουν είτε μια 100-βάθμια κλίμακα (NRS / VPS), ή 

μια κλίμακα 100 χιλιοστών (VAS).  
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 Για ορισμένους ασθενείς, μια λεκτική κλίμακα περιγραφής μπορεί να είναι πιο 

κατάλληλη, με τη χρήση όρων όπως «χωρίς πόνο», «ήπιο πόνο», «μέτριο πόνο» και 

«έντονο πόνο», ή άλλες κατάλληλες περιγραφές, όπως προσδιορίζονται από τον ασθενή. 

   

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Κλίμακα σοβαρότητας πόνου 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5:Κλίμακα σοβαρότητας πόνου 

 

 

 

 A) Για τα μικρά παιδιά, η Wong-Baker FACES Κλίμακα Βαθμολόγησης είναι ένα 

ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο. 

Αυτή η κλίμακα έχει επίσης προσαρμοστεί για χρήση σε άλλους πληθυσμούς, για 

παράδειγμα σε ασθενείς με περιορισμένη ικανότητα να επικοινωνούν στα 

αγγλικά. Ωστόσο, μπορεί να ερμηνευθεί ως υποτιμητική για τον ενήλικα ασθενή.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: Κλίμακα σοβαρότητας πόνου για παιδιά Wong-Baker, Pain Rating 

Scale 

 

 

B) Η Abbey  Κλίμακα Πόνου  είναι ένας Αυστραλέζικο εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για 

τη μέτρηση σοβαρότητας του πόνου σε ανθρώπους που έχουν άνοια και δεν μπορούν να 

εκφράσουν με λόγια την εμπειρία τους. 

Αυτό το εργαλείο παρέχει μια συστηματική προσέγγιση για τη μέτρηση της σοβαρότητας 

του πόνου στη διαλογή. 

 Συνολικά η βαθμολογία υπολογίζεται από τις απαντήσεις σε έξι σημεία, το καθένα με μια 

μέγιστη βαθμολογία των τριών σημείων 

(Απουσία πόνου = 0, Σοβαρός πόνος = 3). Από ένα δυνατό σύνολο των 18 σημείων, 

βαθμολογείται ένα σκορ 0-2 «Κανένας πόνος»,   3-7 έχει αξιολογηθεί ως «ήπιος»,  8-13 

έχει αξιολογηθεί ως «μέτριος», και  > 14 αξιολογείται ως «σοβαρός». 

Κλίμακες σοβαρότητας πόνου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την 

κατηγοριοποίηση με  αυτο-αναφερόμενο πόνο σε ήπια, μέτρια ή σοβαρή και μπορούν να 
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βοηθήσουν στον καθορισμό της κατάλληλης αναλγησίας μέσω της ανάπτυξης 

αναλγητικού αλγορίθμων για παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς. 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: Abbey- Κλίμακα σοβαρότητας πόνου για ανθρώπους με άνοια 

 

 

 

 

5.4.2   ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 

 

Α) Η κλίμακα AVPU (ακρωνύμια  alert, voice, pain, unresponsive ) είναι μια καλή 

μέθοδος για την αξιολόγηση του επιπέδου συνείδησης σε διαλογή, όπου ο ασθενής  

εκχωρείται με βάση το επίπεδο της συνείδησης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Κλίμακα AVPU αξιολόγησης επιπέδου συνείδησης 

1. Εγρήγορση  Ο ασθενής είναι πλήρως ξύπνιος,  ανταποκρίνεται στη φωνή, και ανοίγει τα 

μάτια αυθόρμητα. Έχει το δικαίωμα να είναι συγκεχυμένος. 

2. Λεκτική  

  

 Ο ασθενής ανταποκρίνεται στη λεκτική διέγερση. Αυτές οι αντιδράσεις μπορεί 

να είναι τόσο μικρές όσο ένα βογκητό ή γρήγορο άνοιγμα και κλείνοντας τα 

μάτια του, ή να φτάσει με το χέρι του. 

3. Πόνος   Ο ασθενής αντιδρά σε επώδυνα ερεθίσματα βασίζεται σε παρατηρήσιμη 

αντίδραση από τα μάτια του, τη λειτουργία του κινητήρα, ή φωνή. 

4.Μη 

ανταπόκριση  

 Ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται. 

 

 

 

Β) Η Κλίμακα Γλασκώβης είναι μια μέθοδος νευρολογικής εκτίμησης ενός τραυματία. 

Χρησιμοποιείται κυρίως στην επείγουσα προ νοσοκομειακή αντιμετώπιση ενός τραυματία 

για να υπολογίσουμε την σοβαρότητα της κατάστασης του τραυματία. 

 

 

        ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : Κλίμακα Γλασκώβης (Νευρολογικής Εκτίμησης) 
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 5.5    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ-ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΟΠ   Australasian Triage Κλίμακα (ATS)-CASE STUDY 

 

«Η απόκτηση ικανοτήτων, όπως της  κατανόησης του τι επιθυμεί ο πελάτης και της 

συνεχής παροχής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, απαιτεί μια οργανωμένη 

προσέγγιση του μάνατζμεντ ολικής ποιότητας (ΔΟΠ)». (Ν. Λογοθέτης,1993)  

 Τρία είναι τα αξιώματα της ΔΟΠ: Δέσμευση, Γνώση, Συμμετοχή. 

 

 «Τον Νοέμβριο του 2001, το  Υπουργείο Υγείας Αυστραλίας, χρηματοδότησε την 

ανάπτυξη ενός βιβλίου  για να εκπαιδεύσει νοσηλευτές που θα προωθούσαν τη συνεπή 

εφαρμογή του. 

 

Η πρώτη έκδοση του βιβλίου  Εκπαίδευσης  Triage, δόθηκε στη δημοσιότητα τον Απρίλιο 

2002 ως το Triage Εκπαιδευτικό Βιβλίο Πηγών, το οποίο αναθεωρήθηκε και  τέθηκε σε 

εφαρμογή το 2008»( Department of Health and Ageing Emergency,Triage Education 

kit,2008).  

 

Έγινε ένα πρότυπο και εργαλείο ποιότητας, στα χέρια των νοσηλευτών του Triage,που 

υποκινήθηκε, φτιάχτηκε, υποστηρίχθηκε από εθνικούς φορείς και υιοθετήθηκε σε εθνικό 

επίπεδο με σκοπό να εκπαιδεύσει τους νοσηλευτές και στη συνέχεια να τους 

πιστοποιήσει. Ακόμη, στα πλαίσια της λειτουργίας του ως πρότυπο  επισύρει κανονισμούς 

συμμόρφωσης, και  μετράει αποδόσεις των εμπλεκομένων. 

 

Η ενίσχυση της συνοχής της εφαρμογής του ATS, αποτέλεσε κοινό στόχο για τους 

νοσηλευτές έκτακτης ανάγκης , το Κολέγιο Australasian, για την Επείγουσα Ιατρική 

(ACEM) και την  Αυστραλή Κυβέρνηση, καθώς και το Υπουργείο . 

  

Στην Αυστραλία η επείγουσα φροντίδα αναγνωρίζεται ως νοσηλευτική ειδικότητα της 

Εθνικής Ειδίκευσης και πλαίσιο για Νοσηλευτική και Μαιευτική (2006). 

Επιπλέον, το αποτέλεσμα του Εθνικού Εργατικού Δυναμικού Στρατηγικού  Πλαισίου 

Υγείας (2004) ήταν να οικοδομήσουν ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο, ικανό δυναμικό για 

την υγεία. 
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Η εκπαιδευτική στρατηγική του προγράμματος ενσωμάτωνε τα διαθέσιμα στοιχεία σε   

ένα έγκυρο σύνολο εργαλείων για την εκπαίδευση.  

Το πρόγραμμα παρείχε στρατηγικές διδασκαλίας για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς 

στην παράδοση  συγκεκριμένης εκπαίδευσης στη διαλογή, σε κατάλληλα καταρτισμένους 

και έμπειρους νοσηλευτές έκτακτης ανάγκης. 

Σύμφωνα μ’αυτό: Προσδιορίζεται ο ρόλος των Νοσηλευτών, υπάρχουν απαιτήσεις για 

Τεκμηρίωση, Εμπιστευτικότητα, Υποχρεωτικές ευθύνες αναφοράς, Διατήρηση των 

ιατροδικαστικών στοιχείων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ικανοποίηση ασθενών ως δείκτης ποιότητας στο ΤΕΠ. 
         

6.1  ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΠ  

 

Σύμφωνα με την Ικανοποίηση Ασθενών στα Πλαίσια του Ν. 2889/2001, οι Υγειονομικές 

Περιφέρειες οφείλουν να αξιολογούν το παραγόμενο έργο των νοσοκομείων και κέντρων 

υγείας με βάση ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες  για αυτό προβλέπεται Τμήμα 

Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας, όπου η Ικανοποίηση είναι δείκτης ποιότητας που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 

 

 Ως συμβουλευτικό εργαλείο για την υποβοήθηση του έργου των Διοικητών των 

νοσοκομείων. 

 Ως συνιστώσα αξιολόγησης των συμβολαίων αποδοτικότητας (υπογράφονται με 

την ανάληψη των καθηκόντων τους και μπορεί να αναιρεθεί) των Διοικητών. 

 

          Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες ποιότητας 

που αξιολογούνται σε ένα τμήμα επειγόντων και σκοπεύουν στον έλεγχο 

διεργασιών των υπηρεσιών, όπως το  ανθρώπινο  δυναμικό,   την εισροή πληροφόρησης  

και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Η  διαδικασία αποτίμησης ποιότητας των  υπηρε-

σιών υγείας στο ΤΕΠ μέσω δεικτών  εξασφαλίζει  την  παροχή  ποιοτικής  φροντίδας που 

είναι μετρήσιμη ώστε: 

 Να ελέγχεται η επίτευξη των προσδοκώμενων  αποτελεσμάτων και 

 Να αιτιολογείται η αποδοτικότητα εφαρμογής της, συγκρινόμενη με το 

            κόστος.  (Μαλλιαρού,2009) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  7:  Ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες στο ΤΕΠ  Πηγή: Λάμπρου Π., (2009) 

 

  

 

 

 

Ποσοτικοί    Ποιοτικοί 

Μέσος ημερήσιος αριθμός  περιστατικών  

στο ΤΕΠ   

Προσβασιμότητα‐ χώρος  στάθμευσης 

Μέσος ετήσιος αριθμός  περιστατικών  

στο ΤΕΠ   

Πληροφόρηση –

ενημέρωση  ασθενών και κοινού  

ΤΕΠ  %  εισαγωγών  στο  νοσοκομείο  Αξιοπρεπής  μεταχείριση  ασθενών  

 (οπτική  απομόνωση)  

 Μέσος χρόνος παραμονής  στο ΤΕΠ  Επίπεδο  ικανοποίησης  ασθενών  

Αριθμός  ασθενών  που  αναμένουν 

 >180 λ   

Εντυπώσεις  – απόψεις  ασθενών 

Μέση διάρκεια νοσηλείας  στη Μ.Β.Ν Ύπαρξη  παραπόνων  ασθενών  

Μέσος χρόνος αναμονής,  κατά διαγνωστική ο

μάδα  ασθενών  

Επίπεδο  ικανοποίησης  επαγγελματιών υγ

είας 

Ακρίβεια διαλογής 

 (ορθή  προτεραιότητα ασθενή) 

  Ποιότητα τροφίμων και  τρόπος σερβιρίσ

ματος στη  Μ. Β. Ν  

% σύμπτωσης διάγνωσης –

  αιτίας εισόδου με τελική  διάγνωση  

Καθαριότητα  εγκαταστάσεων  

Αριθμός  αποχωρήσεων  χωρίς εξέταση από ιατ

ρό  

Λειτουργία εξοπλισμού 

Επάνοδος στο ΤΕΠ (λόγω  επιπλοκής)  Απόδοση  επαγγελματιών  υγείας  

 (π.χ. σύστημα αξιολόγησης)  

Αριθμός  αποχωρήσεων  

ενάντια   

στις  ιατρικές   

οδηγίες  

Αριθμός θανάτων σ

το ΤΕΠ   

(Σύνολο  – κατά 

διαγνωστική 

ομάδα) 

Ειδικοί δείκτες αποτίμησης  διεργασιών  κ

ατά  διαγνωστική ομάδα  

π.χ.  θωρακικός  πόνος,  λιποθυμική  συνδρ

ομή , τραύμα κτλ. 
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6.1.1   ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ  

 

 Η μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της φροντίδας που καθορίζεται από τις 

αλληλεπιδράσεις του προσωπικού, τον έλεγχο των συμπτωμάτων, την  αντιληπτή 

ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών και την συνολική επικοινωνία. 

 

Οι έρευνες ικανοποίησης των ασθενών επιτρέπουν σε οργανωτικούς ηγέτες να έχουν 

κάποια σαφή γνώση σχετικά με τις εσωτερικές διεργασίες του ΤΕΠ  τους. 

 

 Κατανοώντας τις προσδοκίες και τα κίνητρα των ασθενών που αναζητούν ιατρική 

φροντίδα στο ΤΕΠ αυτή (η φροντίδα) είναι ένα σημαντικό μέρος της μεγιστοποίησης της 

ικανοποίησης των ασθενών, και είναι ένας τομέας αυξανόμενης σημασίας για τους 

κλινικούς γιατρούς, managers  και τους ερευνητές. Ασθενείς που λαμβάνουν τη φροντίδα 

που περιμένουν είναι πιο ικανοποιημένοι. 

 

 Ποιες είναι οι βασικές κινητήριες δυνάμεις της ικανοποίησης των ασθενών στα ΤΕΠ; 

 

 Μια πρόσφατη αμερικανική κλινική επισκόπηση προσδιορίζει ότι τα ακόλουθα στοιχεία 

φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη σημασία: 

•Η εν συναίσθηση / στάση 

•Η επικαιρότητα της φροντίδας (χρόνος αναμονής) 

•Τεχνική ικανότητα των παρόχων υγειονομικής φροντίδας: γιατροί, αριθμός νοσηλευτών 

•Η αντιμετώπιση του πόνου 

•Πληροφορίες κατά την έξοδο 

 

Μελέτες δείχνουν ότι η ποιότητα των διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων είναι ένα πολύ 

σημαντικό προγνωστικό της ικανοποίησης των ασθενών. Οι ασθενείς αξιολογούν 

ικανοποίηση από τη φροντίδα, σύμφωνα με τους εμπειρίες, κρίνοντας την  φροντίδα τους 

από τον τρόπο που αντιμετωπίζονται ως άτομο, όχι από την ιατρική θεραπεία που έλαβαν. 
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Ένας άλλος παράγοντας που διαμορφώνει την ικανοποίηση των ασθενών είναι η ποιότητα 

των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, ιδιαίτερα οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Οι 

τεχνικές δεξιότητες συσχετίζονται καλά με θετικές αντιλήψεις του προσωπικού. 

 

Ωστόσο, ο τρόπος υποδοχής φαίνεται να είναι ο πιο σημαντικός. Οι ασθενείς θέλουν οι 

φροντιστές τους  να ακούσουν χωρίς διακοπή, να απαντήσουν ερωτήσεις και να 

εξηγήσουν τη θεραπεία και να αποδείξουν την ευγένεια και την επαγγελματική στάση. 

 Είναι ενδιαφέρον, ότι αντιλήψεις των επαγγελματιών / ειδικών για το τι συνιστά καλή 

ποιοτική φροντίδα στα ΤΕΠ  δεν συμφωνούν πάντα με τις αντιλήψεις των ασθενών.  

 

Η τέχνη της φροντίδας συσχετίζεται με την ικανοποίηση των ασθενών, τονίζοντας ότι η 

ταχύτητα δεν μπορεί να αντισταθμίσει την αγένεια ή την αδιάφορη στάση. 

Ωστόσο, οι ασθενείς θέλουν να  αντιμετωπίζονται γρήγορα. Αυξήσεις σε χρόνους 

αναμονής αυξάνουν το άγχος του ασθενούς και μειώνουν τον αυτοέλεγχο. 

Για τον ασθενή που πονά, η αναμονή φαίνεται ακόμη περισσότερο. Η ανακούφιση του 

πόνου συσχετίζεται με την ικανοποίηση των ασθενών. 

Η αντίληψη είναι η πραγματικότητα για τους ασθενείς και αν αισθάνονται οι ασθενείς την  

αναμονή  μικρότερη από, ότι αναμενόταν, η ικανοποίηση των ασθενών αυξάνεται.  

 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των ασθενών στα ΤΕΠ 

περιλαμβάνουν την καθαριότητα και άνεση της αίθουσας αναμονής, η προστασία της 

ιδιωτικής ζωής που παρέχεται από την εγκατάσταση των ΤΕΠ και  τα επίπεδα θορύβου. 

 

Οι γλωσσικοί φραγμοί, επίσης, μπορούν να επηρεάσουν την ικανοποίηση των ασθενών  

Είναι συνηθισμένο στην πρακτική της επείγουσας ιατρικής οι διαχειριστές να 

ενθαρρύνουν τους παρόχους για τη βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών λόγω της 

υπερβολικής καταγγελίας ή απογοητευτικά αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης των 

ασθενών. (Leading Practices in Emergency Department  Patient Experience Prepared for 

the Ontario Hospital Association by InfoFinders 2010/2011) 

 Τρεις βασικοί λόγοι εξηγούν τις πρωτοβουλίες αλλαγής για τη βελτίωση της 

ικανοποίησης των ασθενών: 

 

•Βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών / τις εμπειρίες των ασθενών 
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•Βελτίωση στη ροή ασθενών, την ποιότητα και την ασφάλεια 

•Βελτίωση χρόνου αναμονής 

 Οι στρατηγικές έχουν ως στόχο να τονώσουν  περαιτέρω σκέψη και ανάπτυξη. 

 

Πέντε  ζητήματα για την ικανοποίηση των ασθενών παρέχουν μια οργανωτική δομή για 

τις κορυφαίες πρακτικές: 

 

•Βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών 

•Βελτίωση των εμπειριών αναμονής για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους στα  

EDS 

•Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος και τη φροντίδα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

των ανθρώπων 

•Βελτίωση της επικοινωνίας παρόχου και δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών και 

•Βελτίωση της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης. 

 

 (Leading Practices in Emergency Department  Patient Experience Prepared for the 

Ontario Hospital Association by InfoFinders 2010/2011) 

 

 

6.1.2 ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΟΝΤΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ  (ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ)  

 

Το 2001, ένα βασικό έγγραφο της κυβερνητικής πολιτικής,  για την μεταρρύθμιση της 

φροντίδας επείγοντος, παρουσίασε μια δεκαετή στρατηγική για  αλλαγές στη φροντίδα 

έκτακτης ανάγκης: Η άριστη φροντίδα για όλους «Πράξη 2010»,  (το πρόγραμμα), 

προοριζόταν να κάνει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τα στελέχη υπόλογους 

για τη βελτίωση της περίθαλψης, με την προώθηση μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης 

της ποιότητας όπου οι ανάγκες των ασθενών έρχονταν πρώτες. 

 Η στρατηγική είχε στόχο οι υπηρεσίες να σκέφτονται  από την πλευρά του ασθενή και να 

προσφέρουν υψηλής ποιότητας, έγκαιρη φροντίδα για όλους τους ασθενείς. 

Η αξιολόγηση περιελάμβανε τόσο ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς δείκτες, δηλαδή 

κλινικούς δείκτες σε συνδυασμό με μετρήσεις της ικανοποίησης των ασθενών. Ο 
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κυβερνητικός έλεγχος / επιθεώρηση αντικατέστησε σε τριμηνιαία την ικανοποίηση του 

ασθενούς.   

Παρόμοια πάλι στον Καναδά, διάφορες επαρχίες όπως στη British Columbia, Αλμπέρτα, 

Saskatchewan και Ontario) μετράνε το βαθμό ικανοποίησης των ασθενών με τη χρήση 

τυποποιημένων προσεγγίσεων. 

 

 Από το φθινόπωρο του 2009, στο Οντάριο, τα νοσοκομεία έχουν υποχρέωση να μετρούν 

την  ικανοποίηση των ασθενών στα τμήματα επειγόντων (EDS).  

 Μελέτες υποστηρίζουν την ιδέα ότι οι ικανοποιημένοι ασθενείς είναι πιο πιθανό να 

ακολουθήσουν τις συνιστώμενες θεραπείες και  οδηγίες εξόδου και λιγότερο πιθανό να 

υποβάλλουν καταγγελίες και μηνύσεις. 

Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι η ικανοποίηση του ασθενούς σχετίζεται με την 

ικανοποίηση των εργαζομένων, τη βελτίωση του ηθικού και διατήρηση του προσωπικού. 

Εξάλλου, οι πρακτικές αυτές συχνά παράγουν ιδέες για βελτιώσεις σε άλλα νοσοκομεία ή 

εργασιακές  μονάδες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : Η συγκριτική αξιολόγηση και το τμήμα επειγόντων. 
 

7.1  συγκριτική αξιολόγηση 

   

Η συγκριτική αξιολόγηση είναι η σύγκριση της απόδοσης  μιας διαδικασίας, για το έργο ή 

τα αποτελέσματα (benchmarks) των άλλων και είναι ένα εργαλείο ποιότητας. Η πρόθεση 

της συγκριτικής αξιολόγησης είναι «να μάθει και να βελτιώσει». 

Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά για να υποδηλώσει ότι η εργασία γίνεται σε σύγκριση με 

το καλύτερο στον τομέα, "η καλύτερη πρακτική."   

Ο στόχος της συγκριτικής αξιολόγησης είναι να προσδιορίσει καλύτερες και βέλτιστες 

πρακτικές έτσι ώστε  να ρυθμιστούν υψηλότεροι στόχοι και να βελτιωθεί η απόδοση.  

Η  διαφορά μεταξύ αναφοράς και συγκριτικής αξιολόγησης είναι ότι η συγκριτική 

αξιολόγηση είναι η συνεχής και συλλογική πειθαρχική μέτρηση και η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων των βασικών εργασιακών διαδικασιών με εκείνες των καλύτερων  

επιδόσεων. 

 

Βήματα ενός Μοντέλου Benchmarking  

 

• Προσδιορισμός του τι θα αξιολογηθεί 

• Καθορισμός τι θα μετρηθεί 

• Προσδιορισμός του που γίνεται η συγκριτική αξιολόγηση 

• Κριτήρια εναντίον Χαρακτηριστικών 

• Συλλογή δεδομένων 

• Ανάλυση των δεδομένων και  καθορισμός του χάσματος των επιδόσεων 

• Τίθενται  στόχοι και  αναπτύσσεται ένα σχέδιο δράσης 

• Παρακολούθηση της διαδικασίας 

 

7.2  Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΤΕΠ 

 

Πολλά νοσοκομεία έχουν αρχίσει εσωτερική συγκριτική αξιολόγηση.  

Ωστόσο, αρκετά  έχουν επίσης αρχίσει να συλλέγουν δεδομένα για την ποιότητα στην  

επείγουσα ιατρική  πέρα από τα όρια του νοσοκομείου, στην «ανταγωνιστική» συγκριτική 

αξιολόγηση.   
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

Η   EDBA ( Emergency Department Benchmarking Alliance) ως προς τις επιδόσεις είναι 

ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός  367 EDs. Ιδρύθηκε το 1994, αποτελείται από 

managers που εκπροσωπούν 14 εκατομμύρια ετήσιες επισκέψεις ασθενών σε EDs.  

 

Η ΕDΒΑ λειτουργεί ως δεξαμενή σκέψης, με συνεργασία για τη βελτίωση της ποιότητας  

και ως εκπαιδευτική κοινότητα μοιράζεται τα δεδομένα απόδοσης της και τις 

επιχειρησιακές στρατηγικές, ώστε τα νοσοκομεία μέλη να μπορούν να εντοπίζουν 

βέλτιστες πρακτικές.  

Η συμμαχία έχει αναπτύξει μια βάση δεδομένων συγκριτικής αξιολόγησης και 

εκπαιδευτικά προγράμματα με έμφαση στις λειτουργίες EDs και τις επιδόσεις. Επίσης, 

διαδίδει νέες ιδέες και καινοτομίες μέσω συνεδρίων και δημοσιεύσεων. 

 

Η ανάγκη για τον καθορισμό, την τυποποίηση και την ποσοτικοποίηση των μετρήσεων, οι 

ορισμοί και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται  δεν ήταν ποτέ πιο επιτακτική. Σε 

απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για τα μέτρα της απόδοσης στα ΤΕΠ,,  συγκάλεσε μια 

σύνοδο κορυφής των βασικών παραγόντων, και χρησιμοποιώντας μια επαναληπτική 

διαδικασία , αναπτύχθηκε με συναίνεση ένα λεξικό για τις πράξεις στα ΤΕΠ.   

  Παρουσιάζονται  ορισμοί για χώρους ΤΕΠ, τις διαδικασίες, τους πληθυσμούς των 

ασθενών, και των νέων ρόλων του προσωπικού. Αυτοί οι τυποποιημένοι ορισμοί μπορούν 

να βοηθήσουν τους διαχειριστές ΤΕΠ, ερευνητές, και τις ρυθμιστικές αρχές, παρέχοντας 

μια κοινή γλώσσα. 

(Academic Emergency Medicine,2011) 

 

Παρακάτω αναφέρονται μερικά παραδείγματα ορισμών: 

 

 Περιοχές ΤΕΠ:  Πολλά EDs έχουν δημιουργήσει νέες περιοχές για 

συγκεκριμένους ασθενείς και  καθήκοντα. 

 

 Ορισμοί Διαδικασίας: Νέες μέθοδοι για τις βασικές λειτουργίες ΤΕΠ εξελίσσονται 

συνεχώς για να βελτιώσουν την  ροή των ασθενών και τις τρέχουσες πρακτικές 
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 Πληθυσμοί Ασθενών: Για να κατανοήσουμε τη ζήτηση, τα EDS πρέπει να 

παρακολουθούν τους πληθυσμούς ασθενών, και η διαδικασία αυτή υποβοηθείται 

από τυποποιημένους ορισμούς. Όλοι οι όγκοι παρακολουθούνται ως ο αριθμός των 

περιπτώσεων ανά 100 επισκέψεις στα EDS π.χ. Οξύτητα κατά ESI / CTAS, 

Οξύτητα από την Αξιολόγηση και Διαχείριση, Βαθμολογία εισόδου: Ποσοστό 

επισκέψεων σε ΤΕΠ,  Όγκος Παιδιατρικών,  Όγκος Γηριατρικών. 

 

 Νέοι Ρόλοι στο ΤΕΠ: Καθώς το πεδίο  διαχείρισης στα ΤΕΠ μεγαλώνει και 

συσσωρεύεται ένα σώμα γνώσης, η ανάγκη για ακριβή και τυποποιημένη 

ορολογία γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη π.χ προκειμένου να υπάρξουν λειτουργικές 

βελτιώσεις, νέα μέλη προστέθηκαν στην ομάδα : 

 

-Συντονιστής ΤΕΠ, ( PFC) (Patient Flow Collaborative) που ονομάζεται 

επίσης Συντονιστής ροής του ασθενούς 

Ο PFC επιβλέπει τις απορρίψεις, τις εισαγωγές, και συνολική ροή των 

ασθενών. Συνήθως,  ο συντονιστής παρακολουθεί επίσης το ΤΕΠ για τα 

ελαττώματα της διαδικασίας, τα σημεία συμφόρησης και τις 

καθυστερήσεις. 

 

-Czar bed (διαχειριστής κλινών): Πρόσωπο με προορισμό και  εξουσία  να 

βρει και να διαθέσει κρεβάτια για ασθενείς του ΤΕΠ.  

 

-Greeter (επί της υποδοχής): Ένα (μη τεκμηριωμένο) άτομο σταθμεύει 

στην περιοχή του ΤΕΠ περιμένοντας να παρέχει πληροφορίες, υπηρεσίες, 

άνεση και υπηρεσίες συνοδών για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. 

Αυτό είναι συνήθως μία θέση εθελοντή.  

 

-Ομάδα Εξόδου: Μια ομάδα  εργαζομένων στον τομέα της υγείας, συνήθως μια 

νοσοκόμα και ένας τεχνικός, αφιερωμένος στη διαδικασία εξόδου. Οι στόχοι της 

ομάδας  είναι να επισπεύσει την έξοδο των ασθενών και τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας στα επείγοντα και τη διακίνηση στην αίθουσα θεραπείας. 
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-Pivot Νοσηλευτής(περιστροφής)/ Podium (Βάθρου): Νοσηλευτής, συνήθως με 

επιπλέον κατάρτιση και εμπειρία, που αξιολογεί γρήγορα τους ασθενείς και τους 

εκχωρεί σε ένα ρεύμα ασθενών για περίθαλψη. Αυτό συνήθως διαρκεί λιγότερο 

από 2 λεπτά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Πληροφοριακά συστήματα, τεχνολογία ηλεκτρονικής υγείας και 
ΤΕΠ. 
 

8.1   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

   

 Η ηλεκτρονική υγεία είναι ένας αναδυόμενος τομέας της ιατρικής πληροφορικής, 

αναφερόμενος στην οργάνωση και την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών και  

πληροφοριών με τη χρήση του Διαδικτύου και των συναφών τεχνολογιών. (Eysenbach, 

2001). 

 

 Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η χρήση των ηλεκτρονικών στοιχείων στα 

συστήματα των αυστραλιανών  EDS έχει επιτρέψει τον ακριβή υπολογισμό του χρόνου-

θεραπείας, ενάντια σε μια ποικιλία των αποτελεσμάτων των ασθενών, 

συμπεριλαμβανομένου του κώδικα διαλογής, επικεφαλής αναφορές, διάγνωση και 

εκπλήρωση του προορισμού.  

       

8.2  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΗΛ-ΥΓΕΙΑΣ 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των πρακτικών της Ηλ-υγείας, περιλαμβάνουν : 

Μείωση του κόστους. 

Εκτίμηση αναγκών-προβλέψεις 

Βελτίωση της ποιότητας  

Απαιτήσεις από επιχειρηματικούς εταίρους.    

Απαιτήσεις των ασθενών. 

 (Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλ-υγεία SWD, 2012) 

 

 Σύμφωνα με το Center For Information Technology Leadership, στην Αμερική 

λαμβάνουν χώρα περισσότερα από 8,8 εκατομ .συμβάντα που αφορούν την αντίδραση 

φαρμάκων κάθε χρόνο. Περισσότερα από 3εκατομ. μπορούν να προληφθούν. Μία στις 

131 περιπτώσεις θανάτων περιπατικών ασθενών συμβαίνει από λανθασμένη χορήγηση 

φαρμάκων, πράγμα που θα μπορούσε να αποφευχθεί με τον αυτόματο έλεγχο (συνέργεια 

των φαρμάκων που λαμβάνει ο ασθενής) κατά την συνταγογράφηση.  
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8.3  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 

    Οι τεχνικές επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθούν για τα θα 

πρέπει να είναι ειδικά μελετημένες για τη χρήση και τη λειτουργία του συγκεκριμένου 

χώρου. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά των πληροφοριακών συστημάτων που θα εγκατασταθούν θα 

πρέπει να δίνουν: 

Ελευθερία κινήσεων στο χρήστη, κατά τη διάδραση με το σύστημα 

Ελάχιστη απαίτηση για καταχώρηση στοιχείων στο σύστημα 

Ελάχιστη δυνατή απαίτηση για χρήση  

 

Προτείνεται επίσης, ότι η εκπαίδευση στα πληροφοριακά συστήματα στο ΤΕΠ πρέπει να 

γίνει μέσα σε 2 εβδομάδες από την εξέλιξη έτσι ώστε οι νέες δεξιότητες δεν θα 

ξεχαστούν. Η εκπαίδευση πρέπει να προσφέρεται σε διάφορους τρόπους, 

συμπεριλαμβανομένης της σε απευθείας σύνδεση, όπως μαθήματα, και one-on -one, και 

θα πρέπει να προσφέρονται τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή για να εξασφαλιστεί η 

γνώση και η εξοικείωση με το σύστημα (Adler, 2007).. 

 

8. 3.1   ΓΡΑΜΜΩΤΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 

 

Στο χώρο της υγείας, τα συστήματα Γραμμωτού Κώδικα (bar code)  χρησιμοποιούνται  

εδώ και χρόνια. Τα φαρμακεία, καθώς και τα αναλυτικά εργαστήρια, αλλά και μια 

μοναδική «ταυτότητα» για τον κάθε ασθενή κατά την εγγραφή του στην υποδοχή του  στα 

ΤΕΠ,   διέγνωσαν και αξιοποίησαν τις δυνατότητές εισαγωγής πληροφοριακών 

συστημάτων στα νοσοκομεία.   

 

8.3.2  ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ  -SMART CARD 

 

Eίναι σύγχρονα  εργαλεία τεχνολογίας για χρήση στα ΤΕΠ, κυρίως σε σχέση με την 

ταυτοποίηση του ασθενή, την διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων και την διεκπεραίωση 
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παραγγελιών φαρμάκων ή έλεγχο της πορείας του ασθενή μέσα στους χώρους του ΤΕΠ με 

χρήση RTLS (Real-time locating systems )δηλ. συστήματα  εντοπισμού σε πραγματικό 

χρόνο (RTLS) που χρησιμοποιούνται για την αυτόματη αναγνώριση και τον εντοπισμό 

της θέσης των αντικειμένων ή ανθρώπων σε πραγματικό χρόνο, συνήθως μέσα σε ένα 

κτίριο ή άλλο περιορισμένο χώρο.(Guan Y, 2014) Οι ασύρματες ετικέτες RTLS  

συνδέονται με αντικείμενα ή φοριούνται από τους ανθρώπους, και από  σταθερά σημεία 

αναφοράς λαμβάνουν ασύρματα σήματα  για να καθορίσουν τη θέση τους. 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  8 :      Collected metrics using the RTLS system 

 

Διάφορες χώρες με προγράμματα εθνικής υγειονομικής περίθαλψης έχουν 

αναπτύξει συστήματα έξυπνης κάρτας (RFID). Το RFID είναι τα αρχικά του όρου 

Radio Frequency Identification, η απόδοση του στα ελληνικά ορίζεται ως «ταυτοποίηση 

μέσω ραδιοσυχνοτήτων»,(ο σκοπός του συστήματος είναι να διευκολύνει την ασύρματη 

μετάδοση, από µία φορητή συσκευή  (το tag), σε ένα RFID reader  και στη συνέχεια  να 

επιτρέψει την επεξεργασία  των δεδομένων για τις ανάγκες της  συγκεκριμένης 

εφαρμογής). Η μεγαλύτερη είναι η γερμανική  που αναπτύσσεται σε 80.000.000  άτομα 

στη Γερμανία και την Αυστρία. 

 

Οι ασθενείς δεν θα χρειάζεται πλέον να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία κάθε 

φορά που επισκέπτονται τους γιατρούς τους, δεδομένου ότι οι κάρτες θα περιέχουν 

σχετικές κρίσιμες πληροφορίες, όπως φάρμακα, αλλεργίες και χρόνιες παθήσεις, μαζί με 
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τα δημογραφικά και ασφαλιστικά στοιχεία Συνολικά υπήρξαν υπεύθυνες για σημαντική 

μείωση των διοικητικών εργασιών για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στα 

νοσοκομεία και ιατρικές πρακτικές που αναζητούν έξυπνες λύσεις για την υγεία. 

.( Patient Records Health Insurance Service Smartcard Data, 2008)  

8.3.3   ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ( ΠΑΛΑΜΗΣ) TABLET-ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ.  
 

Στο χώρο των ΤΕΠ, η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο 

παρακολούθησης του ασθενούς, (ιστορικό, αποτελέσματα εξετάσεων, προηγούμενες 

εξετάσεις, σύνδεση με ψηφιοποιημένες εικόνες-ακτινογραφίες-αξονικές τομογραφίες 

κ.λπ.), αλλά και  η παραγγελία εξετάσεων και ο καθορισμός φαρμακευτικής αγωγής, είναι 

μεταξύ των εργασιών στις οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν. 

 

8.3.4    e-  EMERGENCY  

   

 Τα eEmergency, διαθέτουν  εξελιγμένες τεχνολογίες πρώτων βοηθειών που 

συνδέονται με τους τοπικούς παρόχους οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς 

προειδοποίηση. ¨Έτσι αντιμετωπίζονται σοβαροί τραυματισμοί που χρειάζονται 

περίθαλψη, (δηλ. χειρουργοί, αναισθησιολόγοι και διαγνωστική απεικόνιση είναι σε 

ετοιμότητα, αφού ενημερώνονται μέσω των τεχνολογιών). (Αvera, 2013) 

   

8.3.5   I-TRIAGE  

 

Το iTriage είναι μια δωρεάν κινητή – διαδικτυακή πλατφόρμα υγείας αναπτυγμένη  

 για τα λειτουργικά συστήματα IOS και Android . 

Διατίθεται σε πάνω από 80 χώρες (από το  2008) καθιστώντας την, από τις πιο 

διαδεδομένες πλατφόρμες υγείας παγκοσμίως.  

 Παρέχει πληροφορίες για χιλιάδες τύπους συμπτωμάτων, ασθενειών και ιατρικών 

διαγνώσεων και υπάρχει ολοκληρωμένος κατάλογος με όλα τα νοσοκομεία, κέντρα 

άμεσης βοήθειας, ιδιωτικές κλινικές και φαρμακεία. Ακόμη γίνεται ενημέρωση χρόνου 

αναμονής στα εφημερεύοντα τμήματα των νοσοκομείων και κατοχύρωσης θέσης στην 

αναμονή κάποιου τμήματος σε συγκεκριμένα νοσοκομεία. (Itriage, 2013).  
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 8.3.6    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΉ ΣΤΟ ΤΕΠ 

   

 Ο Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας (HER,electronic health record) είναι ζωτικής σημασίας 

για τη δημιουργία   δικτύων  επικοινωνίας για  ανταλλαγή πληροφοριών και  συντονισμό 

της φροντίδας στο ΤΕΠ .Πρόκειται για ένα ψηφιακά αποθηκευμένο φάκελο με σκοπό να 

υποστηριχτεί η φροντίδα υγείας του ατόμου εφ’ όρου ζωής, προωθεί την έρευνα, την 

εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, την συγκριτική αξιολόγηση, με έλεγχο και 

ασφάλεια των δεδομένων.  

Ένας μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων εύχρηστων και αξιόπιστων με  

συστήματα COSTAR, TMR, RMIS, STOP , ELIAS, SAP (ΤΕΠ ΓΝΘ Παπαγεωργίου), 

αναπτυχτήκαν και εξελιχτήκαν τα τελευταία χρόνια.  

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 : Καρτέλα στοιχείων των ασθενών και των εργαστηριακών τους 

εξετάσεων. (Σωτηριάδου, 2014) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 : Η ψηφιακή απεικόνιση υποστηρίζεται από τα πληροφοριακά 

συστήματα και η πρόσβαση σ’αυτά γίνεται εύκολα (Σωτηριάδου, 2014) 

 

Αναφορικά με την πρωτοβάθμια φροντίδα, οι γενικοί ιατροί χρησιμοποιούν τον 

ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο πολύ παραπάνω από τους ειδικούς ιατρούς.  Στην Ολλανδία 

το 90% των γενικών ιατρών χρησιμοποιεί ΗΙΦΑ (Ηλεκτρονικός Ιατρικός φάκελος)  .  

Τα συστήματα ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων αποτελούνται κυρίως από το υλικό, το 

λογισμικό, τα δεδομένα και το ανθρώπινο δυναμικό. 

 Το υλικό που χρειάζονται είναι κυρίως CD-ROMs ή σκληροί δίσκοι για αποθήκευση των 

δεδομένων, servers και κατάλληλο δίκτυο για την επικοινωνία των συστημάτων. 

Εισάγονται κλασσικά δεδομένα όπως σε ένα χειρόγραφο ιατρικό φάκελο. 

 Έτσι, υπάρχουν δημογραφικά δεδομένα του ασθενούς, τα αποτελέσματα των εξετάσεων, 

οι ιατρικές οδηγίες και η φαρμακευτική αγωγή και αποθηκεύονται, ακτινογραφίες ή 

αξονικές ή άλλες αντίστοιχες εξετάσεις.   

Τέτοια συστήματα μπορούν γενικά, να διευκολύνουν τη συνέχεια της  περίθαλψης, την 

ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου, την απομείωση του συνωστισμού, την ταχύτερη 

διάγνωση, την γρηγορότερη θεραπεία , παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια, και συντελούν 

στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο ΤΕΠ.  
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 Παρά το γεγονός ότι το κόστος είναι ένα σημαντικό εμπόδιο για την εφαρμογή, τα οφέλη 

που εξοικονομούνται είναι ουσιαστικά . 

Ένα ίδρυμα συνειδητοποίησε ότι εξοικονομούσε 1,67 δολάρια για κάθε δολάριο που 

επένδυε σε σύστημα EHR (Souther, 2001). 

   

8.3.7    ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

 Στο νοσοκομείο του Παρισιού (AP-HP; “Assistance Publique – Hôpitaux de Paris”) 

προκειμένου να αποφευχθούν οι άσκοπες προσαγωγές στα νευρολογικά κέντρα 

επείγοντων περιστατικών και να μειωθούν οι συνακόλουθοι κίνδυνοι για τους ασθενείς, 

δημιουργήθηκε το TELIF Network, το οποίο βελτίωσε τις ισχύουσες μεθόδους με την 

τηλεμεταφορά κλινικών στοιχείων και ραδιολογικών απεικονίσεων (ακτινογραφιών). Το 

1994, το TELIF Network τέθηκε σε εφαρμογή και συμπεριέλαβε 15 νοσοκομεία (14 

νοσοκομεία που ανήκαν στο AP-HP και το νοσοκομείο της Saint Anne.  δικτύου.  To 

2004, το δίκτυο τηλε – ιατρικής περιλάμβανε συνολικά 23 νοσοκομεία που ανήκαν στο 

AP-HP και 18 επιπλέον νοσοκομειακές μονάδες. 

    Αριθμός αναφορών / έτος 

 

1996 436 

1997 724 

1998 1251 

1999 1455 

2000 2386 

2001 2870 

2002 2690 

 

 

Tο TELIF network, γενικότερα ως δίκτυο τηλε – ιατρικής δεν υποκαθιστά, αλλά  

χρησιμοποιείται για την καλύτερη μεταχείριση των ασθενών με επείγοντα 

νευρολογικά προβλήματα.  Οι κλήσεις των γιατρών που απευθύνοται στο Telif 

network, καταγράφονται από το νευροχειρούργο στο υπάρχον αρχείο του 

Οργανισμού των επειγόντων νευροχειρουργικών περιστατικών. Κατόπιν με την 

παραδοσιακή μέθοδο, ο γιατρός αποστέλλει το συμπληρωμένο τηλεματικό ιατρικό 
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αρχείο στο νευροχειρούργο, ο οποίος   το συμβουλεύεται είτε απευθείας από τον 

χώρο του (υπολογιστή του) είτε σε φυσική μορφή. Στη συνέχεια καλεί το γιατρό 

και  αποστέλλει την τηλεματική απάντηση. Τέλος, η τηλε – συμβουλές 

καταγράφονται γραπτώς στα νόμιμα ιατρικά αρχεία. Η φυσική παρουσία του 

ασθενούς δεν είναι απαραίτητη, γεγονός πολύ σημαντικό. 

 

Έτσι επιτυγχάνεται: 

 Αποφυγή μετακινήσεων ασθενών,  

 Μείωση του κόστους μεταφοράς ασθενών,  

 Ταχύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, 

 Μείωση των προβλημάτων,  

 Μείωση του δείκτη θνησιμότητας. (1380 προσαγωγές αποφεύχθηκαν σε 2 

χρόνια, ενώ εξοικονομήθηκαν κατά μέσω όρο €1600 για κάθε προσαγωγή). 

Χωρίς την τηλεμεταφορά των κλινικών στοιχείων και των ραδιολογικών 

απεικονίσεων 66% των ασθενών μεταφέρονται ξανά στον ιατρό / 

νοσοκομείο, ενώ με τη χρήσης της τηλε – ιατρικής το ποσοστό αυτό 

μειώθηκε στο 10%. (Η Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στην Υγεία,2007 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   9: Η ασφάλεια των εργαζομένων στο ΤΕΠ. 
 

9.1   Ασφάλεια στο ΤΕΠ  

    

 Η άνεση και η ασφάλεια για το προσωπικό και τους ασθενείς ενός ΤΕΠ θα πρέπει ναι 

εξασφαλιστεί εκ προοιμίου ως απόλυτη προτεραιότητα.  

 Έτσι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη συστήματος συναγερμού στο τμήμα, ώστε σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης να ειδοποιηθούν άλλα τμήματα όπως είναι το τηλεφωνικό 

κέντρο ή η ασφάλεια, ενώ σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να κριθεί απαραίτητη η σύνδεση  

με τις αρχές. 

 

     Τα συστήματα αυτά πρέπει να ενεργοποιούνται τόσο από τους χώρους υποδοχής 

(γκισέ) όσο και από το χώρο στάσης του προσωπικού (νοσηλευτικός σταθμός). 

Ενδεχόμενα βανδαλισμών και κλοπών θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη.  Για την 

ασφάλεια του προσωπικού υποδοχής συχνά προβλέπονται κρύσταλλα ασφαλείας στους 

χώρους εργασίας τους. Τα τελευταία χρόνια (στον ελληνικό χώρο) φροντίζοντας για την 

προστασία του προσωπικού, των επισκεπτών και των ασθενών του τμήματος επειγόντων, 

οι διοικήσεις των νοσοκομείων ενισχύουν το χώρο, με ιδιωτικούς φύλακες (άοπλους) που 

παρεμβαίνουν για να αποτρέψουν τυχόν διαπληκτισμούς ή αληθινές συμπλοκές ή 

βανδαλισμούς.  

 

 Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται ο μικρότερος δυνατός αριθμός εισόδων-εξόδων από το 

τμήμα, για καλύτερη δυνατότητα οπτικού ελέγχου της πρόσβασης και της χρήσης των 

χώρων του, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη της απαιτήσεις εξασφάλισης τρόπων 

διαφυγής έναντι πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων (κάμερες-ανιχνευτές-συναγερμοί-έξοδοι 

κινδύνου ελεύθεροι-συστήματα πυρόσβεσης σε ετοιμότητα). 

 

Ένα από τα πιο προφανή θέματα ασφάλειας για τον νοσηλευτή triage είναι η διαχείριση 

της βίας ή  κάποιο επιθετικό πρόσωπο.  Θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να 

διαχειρίζεται καταλλήλως επιθετική ή / και βίαιη συμπεριφορά. 
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            Αυτό περιλαμβάνει: 

 Πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη διαχείριση επιθετικότητας / σύγκρουσης. 

 Γνώση των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης και ασφάλειας, για παράδειγμα, την 

πρόσβαση και την έξοδο σημείων της διαλογής, συναγερμοί εξαναγκασμού, το 

προσωπικό ασφαλείας, κλείδωμα θυρών, μαύρος κωδικός, τη βοήθεια της 

αστυνομίας. 

 Αναγνώριση πιθανών όπλων, τόσο σε πρόσωπα, όσο και στο χώρο διαλογής, για 

παράδειγμα, αντικείμενα που θα μπορούσαν να πεταχτούν. 

 

 9.2   ΑΝΑΦΟΡΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

     

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης πρόληψης της βίας είναι αναγκαίο για την 

προώθηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τη φροντίδα των ασθενών στο ΤΕΠ.  

Το 2006, μια διεπιστημονική ομάδα στο  «Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Wisconsin  

και Κλινικές» (UWHC) ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης των ΤΕΠ σε 

απάντηση στις ανησυχίες, σχετικά με τη βία, που εξέφρασε το νοσηλευτικό προσωπικό.  

(Αvailable at: http://www.uwhealth.org/news/uw-hospital-leads-effort-to-improve-

emergency-department-safety/29913)  

 

Τα συστατικά στοιχεία του προγράμματος περιέλαβαν τα ακόλουθα: 

 Στάδια του δικτύου κλιμάκωσης.  

 Προσωπικό και συνθήματα.     

 Έλεγχος πρόσβασης / παρουσία δυνάμεων ασφαλείας.  

 Η εκπαίδευση του προσωπικού.  

 

Στα δύο χρόνια πριν από την εφαρμογή του προγράμματος UWHC, το προσωπικό 

ανέφερε αριθμούς  τραυματισμών από  κρούση, χτύπημα, και δάγκωμα. Μετά την 

εφαρμογή,  δεν αναφέρθηκε τραυματισμός .  

 

9.3   ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

	

Τα ακόλουθα είναι θέματα κατάρτισης που πρέπει να καλύπτονται από τα προγράμματα 

πρόληψης της βίας στα ΤΕΠ:  
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 Πολιτικές και διαδικασίες για την ασφάλεια στο Νοσοκομείο  

 Πρόβλεψη παραγόντων της επιθετικότητας και της βίας   

 Χαρακτηριστικά επιθετικών και βίαιων ασθενών 

 Λεκτικές μέθοδοι για να διαχυθεί ή αποφευχθεί επιθετική συμπεριφορά  

 Λήψη του ιστορικού από τον ασθενή με τη βίαιη συμπεριφορά 

 Τεχνικές για τη συγκράτηση βίαιων ασθενών 

 Αυτοάμυνα αν η προληπτική δράση δεν λειτουργεί 

 Κατάλληλη χρήση των φαρμάκων για να υποτάξει τους επιθετικούς  ασθενείς  

 Οι πόροι που διατίθενται για τα θύματα της βίας στο χώρο εργασίας 

 Πώς να αναφέρεται ένα βίαιο συμβάν κατάρτισης ειδικά για τις πολιτικές του 

νοσοκομείου, τις διαδικασίες και τους δυνητικούς παράγοντες κινδύνου  

(Available at: http://www.osha.gov) 

 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στις ΗΠΑ (NIOSH) έχει 

δημοσιεύσει επίσης στρατηγικές για την κατάρτιση για την πρόληψη της βίας στο χώρο 

εργασίας που ισχύουν για τα ΤΕΠ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Πόροι και ΤΕΠ. 
 

10.1   ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΤΑ ΤΕΠ  

 

 Παρά τη διατήρηση, την αύξηση και τα αρνητικά αποτελέσματα του συνωστισμού στα 

Τ.Ε.Π., οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες δεν έχουν ανταποκριθεί µε συντονισμένες 

εθνικές πολιτικές ή τουλάχιστον το έκαναν λίγες.   

Το 2005 το Ηνωμένο Βασίλειο εφάρμοσε έναν κανόνα περιορισμού της διάρκειας 

παραμονής στα Τ.Ε.Π. στις 4 ώρες. Παρόλα αυτά, η πολιτική αυτή εγκαταλείφτηκε 

πρόσφατα και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την εκτίμηση της πολιτικής αυτής.  

 

 Από το 1992 έως το 2002, ο αριθµός των ετήσιων επισκέψεων στα Τ.Ε.Π. των Η.Π.Α. 

αυξήθηκε 23%. Σχεδόν καθηµερινά, στα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων σε ολόκληρη τη 

χώρα δηµοσιεύονται ιστορίες ανθρώπων που περίµεναν για ώρες στην  αίθουσα αναµονής 

των τµηµάτων αυτών πριν να τους δει κάποιος γιατρός, ιστορίες για ασθενοφόρα που 

αναγκάστηκαν να µεταφέρουν ασθενείς σε άλλα νοσοκοµεία λόγο υπερπληθυσµού σε 

κάποιο άλλο. 

 

 Οι Αµερικανοί αναζητούν ένα µεγάλο µέρος της µη επείγουσας φροντίδας στα Τµήµατα 

Επειγόντων Περιστατικών, όπου συχνά αντιµετωπίζουν την µεγάλη αναµονή για να δουν 

ένα γιατρό. Εκτιµάται ότι το 13,7% έως 27,1% όλων των επισκέψεων στο ΤΕΠ θα 

µπορούσε να λάβει χώρα σε µία εναλλακτική τοποθεσία, µε µια ενδεχόµενη µείωση των 

δαπανών κατά περίπου 4,4 δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως.  

Το 2012 διενεργήθηκε έρευνα σε 187 νοσοκοµεία της Αµερικής ώστε να αναδειχθεί η 

επιπλέον επιβάρυνση που υφίστανται οι εισερχόµενοι ασθενείς στα Τ.Ε.Π., λόγω του 

συνωστισµού. ∆ιενεργήθηκε αναδροµική µελέτη στους ενήλικες που εισήχθησαν στα 

επείγοντα περιστατικά σε νοσοκοµεία της Καλιφόρνιας το 2007. (Cunningham, P. & May, 

J., 2010). 

  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι ασθενείς που εισήχθησαν στα Τ.Ε.Π.  σε 

περίοδο συνωστισµού, έχαναν πιο συχνά τη ζωή τους σε σχέση µε παρόµοιους  ασθενείς 

που εισήχθησαν στα Τ.Ε.Π. του ίδιου νοσοκοµείου σε περίοδο που δεν  υπήρχε τόσος 

συνωστισµός. Υπήρχε 5% µεγαλύτερη πιθανότητα ενδονοσοκοµειακού  θανάτου. Υπήρξε 
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επίσης µικρή αύξηση στο χρόνο νοσηλείας κατά 0,8% και αύξηση  1% στο κόστος ανά 

είσοδο. 

 

10.2   ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ 7 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ          

-ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  

  

 Σε επίπεδο νομοθετικό η Πολιτεία επέβαλε και κατοχύρωσε πρακτικές με στόχο τη 

μείωση της άσκοπης   χρήσης  από τους ασφαλισμένους πελάτες Medicaid (Αμερικάνικο 

σύστημα ασφάλισης υγείας ) σε συνεργασία με  το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ιατρών 

Επειγόντων και τον Ιατρικό Σύλλογο. Αυτή η ομάδα εργασίας που έχει παρακολουθήσει 

τάσεις στη χρήση υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, ανέπτυξε κατευθυντήριες γραμμές για την 

εφαρμογή  Best Practices, στα νοσοκομεία,  προσδιορίζοντας τα επόμενα βήματα.  

 

           Αυτές οι βέλτιστες πρακτικές περιλαμβάνουν: 

 Υιοθέτηση ενός συστήματος για την ανταλλαγή πληροφοριών των ασθενών με 

ηλεκτρονικά μέσα για να  είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες 

και να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα τους. (π.χ. Εάν ένας 

ασθενής  αναζητά ναρκωτικά ή έχει μια χρόνια πάθηση). 

 

 Υιοθέτηση ενός συστήματος για την εκπαίδευση των  ασθενών, όπου το τμήμα 

επειγόντων περιστατικών θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για έκτακτη 

ανάγκη.  Παρέχεται στους ασθενείς ένα φυλλάδιο ή / και οδηγίες εξόδου για την 

καταλληλότερη υγειονομική τους περίθαλψη. Επίσης βεβαιώνεται ότι  

εκπαιδεύουν EDs γιατρούς πώς να μιλήσουν με τους ασθενείς.  

 

 Εφαρμογή  διαδικασιών για να βοηθήσει τους συχνούς χρήστες να σχεδιάσουν τη  

φροντίδα τους, καθώς και να κλείσουν ραντεβού για αυτούς τους ασθενείς για να 

δούνε το φορέα παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας τους μέσα σε 72-96 

ώρες από την επίσκεψη. 

 

 Υιοθέτηση αυστηρών κατευθυντήριων οδηγιών για τη συνταγογράφηση των 

ναρκωτικών.  
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 Εγγραφή τουλάχιστον του 75 τοις εκατό των κρατικών συνταγογράφων ΤΕΠ  σε 

πρόγραμμα παρακολούθησης συνταγών. Αυτό είναι ουσιαστικές πληροφορίες για 

τη μείωση του αριθμού των ασθενών που αναζητούν ναρκωτικά. 

 

 Ορισμός του προσωπικού του νοσοκομείου να εξετάζει τις εκθέσεις του για σχόλια 

σχετικά με τη χρησιμοποίηση EDs και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των πληροφοριών». 

(Academic Emergency Medicine, 2011) 

 

 

Όλες οι μετρήσεις (Ιούνιος 2013-ένα χρόνο μετά),  έδειξαν μετρήσιμη 

βελτίωση:  

 

 Το ποσοστό επισκέψεων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών μειώθηκε κατά 

9,9%  

 Ποσοστό επισκέψεων που προκύπτουν σε μια προγραμματισμένη συνταγή 

φαρμάκων μειώθηκε κατά 24,0% και 

 Ποσοστά επισκέψεων με  διάγνωση χαμηλής οξύτητας μειώθηκαν κατά 14,2%» 

           (Emergency Department Utilization, 2014)    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11:  Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο ΤΕΠ και τρόποι 
προσδιορισμού των αναγκών. 

 

11.1       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  ΣΤΟ ΤΕΠ  

 

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο πυλώνας του συστήματος υγείας κάθε χώρας, καθώς όλες 

οι μορφές της υγειονομικής περίθαλψης βασίζονται σε ένα καλά εκπαιδευμένο 

υγειονομικό προσωπικό.  

 

Ένας τρόπος βελτίωσης οποιουδήποτε συστήματος υγείας είναι να χρησιμοποιήσει τους 

πόρους πιο αποτελεσματικά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο πώς όλοι οι εργαζόμενοι της 

υγείας περνούν το χρόνο τους και ποια τα καθήκοντα που επιτελούν. 

 Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ποιότητα της περίθαλψης συνδέεται με αυξημένη απόδοση, και  

επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας ανασχεδιασμού. Οι βελτιώσεις είναι το αποτέλεσμα 

μιας συνολικής προσέγγισης του συστήματος. 

 

 Η ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού υψηλής απόδοσης απαιτεί επίμονη και συνεχή 

προσπάθεια. Προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να τους 

διατίθενται τα κατάλληλα μέσα που χρειάζονται για την περίθαλψη των ασθενών, ενώ για 

να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα μέσα με αποδοτικό τρόπο θα πρέπει να διαθέτουν τις 

κατάλληλες δεξιότητες και την απαραίτητη υποστήριξη.  

Η ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού δεν αποτελεί μία καθαρά τεχνική διαδικασία. 

Απαιτεί τη συνεργασία όλων των συμμετεχόντων, τοποθετώντας στο κέντρο τους 

εργαζόμενους αλλά συμπεριλαμβάνοντας τον τομέα της υγείας και την κυβέρνηση. 

            Ο στόχος της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού είναι να έχει:  

 

 το σωστό αριθμό ανθρώπων  

 με τα κατάλληλα προσόντα  

 στη σωστή θέση  

 την κατάλληλη χρονική στιγμή  

 με την κατάλληλη συμπεριφορά  

 εκτελώντας τη σωστή εργασία  (Κτενά, 2012) 
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11.2    ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΕΠ-ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

  

Ανάλογα με το επίπεδο του νοσοκομείου, τον αριθμό και την ποικιλία των ασθενών που 

υποδέχεται είναι και η διοικητική ανάπτυξη και στελέχωση του ΤΕΠ. Το προσωπικό του 

ΤΕΠ, πρέπει να επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια (από τους μεταφορείς μέχρι τους 

γιατρούς) και μετά από προσωπική συνέντευξη, να εκπαιδεύεται συνεχώς, και να 

ακολουθεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα δράσης. 

 

11.2.1   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΠ  

 

Αναφορικά µε διεθνή πρότυπα, το κάθε ΤΕΠ οφείλει οπωσδήποτε να έχει δικό  

του µόνιµο προσωπικό. Το ιατρονοσηλευτικό και υγειονοµικό προσωπικό του ΤΕΠ  

 διαχωρίζεται σε ωράρια εργασίας και συµπληρώνει όλο το 24ωρο. Τονίζεται, βέβαια  

 ότι στη χώρα µας τα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών δεν ακολουθούν αυτό το  

 διεθνή κανόνα λειτουργίας, αλλά λειτουργούν µε βάση το σύστηµα εφηµεριών των  

 νοσοκοµείων.  

 

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία  (ΦΕΚ 874/Β/12) στο Τ.Ε.Π. προΐσταται 

νοσηλευτής/τρια κατηγορίας ΠΕ (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) ή ΤΕ (τεχνολογικής 

εκπαίδευσης) με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα νοσηλευτική η οποία 

τεκμηριώνεται από τη θητεία σε μέχρι σήμερα λειτουργούντα τμήματα επειγόντων 

περιστατικών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, τη θητεία σε ΜΕΘ(μονάδα εντατικής 

θεραπείας), ΜΑΦ(μονάδα αφύπνισης), Μονάδα Ανάνηψης της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού καθώς και την εκπαίδευση σε προγράμματα επείγουσας προ-νοσοκομειακής 

φροντίδας. 

  

 Για τη στελέχωση του Τ.Ε.Π. με προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας λαμβάνεται 

υπόψη η προϋπηρεσία σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, ΜΕΘ, ΜΑΦ, Μονάδα 

Ανάνηψης, Αναισθησιολογικό, καθώς και η εκπαίδευση σε προγράμματα επείγουσας 

προνοσοκομειακής φροντίδας (πχ η γνώση καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης- ΚΑΡΠΑ-

θεωρείται επιβεβλημένη). ). 

 Τα κύρια στελέχη του νοσηλευτικού προσωπικού προέρχονται από ανώτατες και 
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ανώτερες σχολές Νοσηλευτικής και έχουν ειδική εκπαίδευση στην αντιμετώπιση 

Επειγόντων και βαρέων περιστατικών (Χειρουργεία, Αναισθησιολογικό, ΜΕΘ).  

 

Η πλαισίωσή τους γίνεται µε επιλογή πρόσθετου νοσηλευτικού προσωπικού, κατά 

προτίμηση του νεότερου στην ηλικία, το οποίο εξειδικεύεται µε κοινή µέριµνα του 

ιατρικού προσωπικού του ΤΕΠ και της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την 

Ελληνική νομοθεσία το προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις που συστήνονται για το ΤΕΠ 

του νοσοκομείου σε συνεργασία με τους γιατρούς των βασικών ειδικοτήτων του 

νοσοκομείου μεριμνά για την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για γιατρούς και 

νοσηλευτές, προκειμένου να γίνουν γνωστές οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο, να υπάρξει 

μεταφορά ευρωπαϊκών οδηγιών λειτουργίας των ΤΕΠ, κλιμάκων διαλογής, βασικών 

διαγνωστικών και θεραπευτικών αλγόριθμων καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία 

και εξέλιξη επ΄ αυτού. 

 

Σύμφωνα µε δεδομένα διεθνούς βιβλιογραφίας όσον αφορά τη νοσηλευτική στελέχωση 

στο ΤΕΠ απαιτούνται:  

 

 Ένας(1) νοσηλευτής ανά δέκα προσερχόμενους ασθενείς σε µέρα εφημερίας, µε 

µόνιµη απασχόληση στο ΤΕΠ. 

 

 4 νοσηλευτές ανά ωράριο εργασίας για ΤΕΠ µε λιγότερους από 100 ασθενείς σε 

ηµέρα εφημερίας. 

 

 6-10  νοσηλευτές ανά ωράριο εργασίας για ΤΕΠ µε περισσότερους από100 

ασθενείς σε ημέρα εφημερίας. (Μαλλιαρού,2008) 

 

        

Σύμφωνα µε µελέτη που έγινε στις Η.Π.Α., προέκυψε ότι απαιτείται τουλάχιστον ένας 

διπλωματούχος νοσηλευτής για κάθε 5000 ετήσιες επισκέψεις  ασθενών στο Τ.Ε.Π.. 

(Wilson, M.J. & Nguyen, K.. 2004,) 

 

Επίσης αναφέρεται ότι οι βοηθοί νοσηλευτών δεν πρέπει να  παρέχουν νοσηλευτική 

φροντίδα και το ποσοστό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50%  του απασχολούμενου 
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προσωπικού της νοσηλευτικής υπηρεσίας του Τ.Ε.Π., ενώ σύμφωνα µε βιβλιογραφικές 

πηγές από το Ηνωμένο Βασίλειο η αναλογία  διπλωματούχων νοσηλευτών προς τους 

βοηθούς νοσηλευτές θα πρέπει να είναι 80% προς 20%. 

( Wilson, M.J. & Nguyen, K., 2004)  

 

 Εξάλλου ,η ανά δίωρο εναλλαγή του νοσηλευτικού προσωπικού στη διαλογή αποτελεί 

αναγκαιότητα και απαραίτητη επιλογή σε κανονικές συνθήκες εργασίας.  

          

11.2.2    ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΠ  

 

Η στελέχωση του ΤΕΠ γίνεται από τους βασικούς ιατρικούς τομείς Παθολογικό – 

Χειρουργικό και ειδικότητες Παθολογία, Χειρουργική, Καρδιολογία, Πνευμονολογία, 

Ορθοπεδική, Αναισθησιολογία, Γενική Ιατρική, Παιδιατρική, Ουρολογία, ΩΡΛ, 

Οδοντιατρική, Οφθαλμολογία, Νευρολογία, Νευροχειρουργική, Επείγουσας Ιατρικής, 

καθώς και αναλόγως του μεγέθους του ΤΕΠ. 

 Ο αριθμός των εργαζομένων γιατρών στο ΤΕΠ θα πρέπει να είναι ανάλογος του αριθμού 

των προσερχομένων/ώρα ασθενών, με βάση την παραδοχή ότι ένας γιατρός μπορεί να 

αντιμετωπίζει με ασφάλεια 2,5 περίπου ασθενείς/ώρα.(Θηραίος Ε,2012) 

 

 Η στελέχωση πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογα με το επίπεδο του νοσοκομείου: 

 

 μόνιμο εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό με αποκλειστική απασχόληση στο ΤΕΠ 

 

 μη μόνιμο ανακυκλούμενο, ανά π.χ. εξάμηνο, ιατρικό προσωπικό από τις βασικές 

ειδικότητες.(Ασκητοπούλου,2009)  

 

   Η στελέχωση επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

 

 1 Δ/ντή γιατρό με ενεργό προϋπηρεσία στο αντικείμενο της Επείγουσας Ιατρικής 

και όραμα για την ανάπτυξη του αντικειμένου..  

 2 Επιμελητές Α΄ με εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική.  

 3 Επιμελητές Β΄ με αποδεδειγμένη εμπειρία και ενδιαφέρον στην Επείγουσα 

Ιατρική και πιστοποίηση σε προγράμματα υποστήριξης της ζωής 
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 3 Εκπαιδευόμενους στην Επείγουσα Ιατρική, εφόσον το ΤΕΠ είναι αναγνωρισμένο 

εκπαιδευτικό κέντρο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οδηγό Σπουδών στην 

Επείγουσα Ιατρική 

(Ασκητοπούλου,2009) 

 

 Στο πλαίσιο της ειδικότητας: 3μηνη εκπαίδευση στην επείγουσα ιατρική (ΕΚΑΒ) 

συμμετοχή γενικών ιατρών στο πρόγραμμα της ΕΠΙ (Επείγουσα Ιατρική). Όλοι οι γενικοί 

ιατροί (και ιδίως αυτοί που δουλεύουν σε κέντρα υγείας) θα πρέπει να υποχρεούνται να 

παρακολουθούν όλα τα σεμινάρια επειγόντων περιστατικών & πρωτοκόλλων. Επίσης θα 

πρέπει να εκπαιδεύονται στην τηλεφωνική αξιολόγηση και διαλογή (triage) των 

τηλεφωνικών κλήσεων που δέχονται, ορίζοντας μια κλίμακα βαρύτητας και 

αναπτύσσοντας αλγορίθμους ανταπόκρισης.  

 

11.2.3    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΠ 

 

       Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από διοικητικούς  υπαλλήλους, µε γνώση στον 

κλάδο της πληροφορικής οι οποίοι καταχωρούν δηµογραφικά στοιχεία του ασθενή και 

πληροφορίες για την ασφάλιση του, την πορεία εξέτασης του (αριθμός μητρώου 

ασφάλισης, αριθμός και ώρα  καταχώρισης με bar code, ειδικότητα ιατρού που θα τον 

εξετάσει) και αναγραφή στην καρτέλα του ασθενή, που τον συνοδεύει σε όλη τη διάρκεια 

της παραµονής του στο χώρο του ΤΕΠ. Η όλη διάρκεια της διαδικασίας, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 5min. Σε περιστατικά κατεπείγοντα  η διοικητική διεκπεραίωση γίνεται εκ 

των υστέρων και όταν επίσης ο ασθενής αδυνατεί, τότε αναλαμβάνουν οι συνοδοί του ή οι 

διασώστες.  Η προσκόμιση ασθενών με προσωπικά στοιχεία άγνωστα  επιβάλλει την 

ενημέρωση της κοινωνικής υπηρεσίας και των αρχών. 

 

11.3      ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ   

ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥΣ. 

    

Οι προσομοιώσεις διακριτών γεγονότων και στατιστικών μοντέλων είναι επιτυχείς 

τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των EDς.  
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Έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από μοντέλα, τα οποία προσομοιώνουν τη λειτουργία του 

ΤΕΠ με τη βοήθεια υπολογιστή και εξετάζοντας διάφορα εναλλακτικά σενάρια, 

αποτιμούν τη χρήση των πόρων του τμήματος, δίνοντας λύσεις βελτίωσης υφιστάμενων 

πόρων.  

 

11.4       ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ -

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ WISN-  ΑΝΑΦΟΡΑ 

   
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέπτυξε Δείκτες 

Φόρτου εργασίας για τις Ανάγκες Στελέχωσης (WISN:(Workload Indicator of Staffing 

Need) χρησιμοποιώντας αρχές σχεδιασμού  που χρησιμοποιούνταν στις επιχειρήσεις και 

τη βιομηχανία, στον τομέα της υγείας. 

 

Η μέθοδος Δεικτών Φόρτου Εργασίας για τις Ανάγκες σε Προσωπικό (WISN) είναι μία 

αυστηρή μέθοδος που σαν στόχο έχει τον προσδιορισμό του πλήθους των εργαζομένων 

που απαιτούνται στις υγειονομικές εγκαταστάσεις. Οι δυνατότητες του κλάδου των 

προβλέψεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση και τη βελτίωση της 

ακρίβειας αυτής της μεθόδου, προκειμένου οι μάνατζερ ανθρώπινου δυναμικού να έχουν 

πλέον στα χέρια τους ένα ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση του 

προσωπικού που θα οδηγήσει στην καλύτερη προσφορά των υγειονομικών υπηρεσιών, 

την ισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, ακόμα και στη μείωση των δαπανών 

για την Υγεία.( http://www.who.int/hrh/resources/wisn_user_manual/en/) 

 

Συνοπτικά, τα βήματα της μεθόδου WISN είναι τα παρακάτω: 

 

� προσδιορισμός των κατηγοριών εργαζομένων που τίθενται σε προτεραιότητα και 

των τύπων των υγειονομικών εγκαταστάσεων  

 

� εκτίμηση του διαθέσιμου χρόνου εργασίας  

 

� προσδιορισμός των συστατικών στοιχείων που συνιστούν το φόρτο εργασίας  

 

� θέσπιση προτύπων δραστηριότητας  
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� καθιέρωση προτύπων εργασιακού φόρτου  

 

� υπολογισμός των παραγόντων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις  

 

� προσδιορισμός των αναγκών σε προσωπικό βασιζόμενοι στο δείκτη WISN  

 

� ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11  : Παράδειγμα προσδιορισμού  των αναγκών σε προσωπικό, με βάση τη μέθοδο 

WISN  Πηγή: www.who.int/hrh/resourses/wisn/…/en/2010  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12:  Συμπεράσματα - Προτάσεις 
 

12.1  ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 

  

Παγκοσµίως, όπως και στη χώρα μας ένας  ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός ασθενών 

απευθύνεται στα ΤΕΠ των νοσοκομείων  λόγω έλλειψης  ολοκληρωμένου σχεδίου 

ανάπτυξης της  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, µειώνοντας την ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχονται, ενώ αυξάνονται οι συνολικές δαπάνες. 

Παρόλα αυτά έχουν, έχουν υπάρξει σχετικά λίγες συστηµατικές δράσεις (τουλάχιστον στη 

χώρα μας), για την αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής.  

 

 Ο σωστός σχεδιασμός του ΤΕΠ παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία όλου του 

νοσοκομείου, αλλά και στις προσπάθειες του νοσοκομείου να βελτιώσει την ποιότητα των 

παρεχομένων φροντίδων και να αλλάξει την εικόνα του στην κοινωνία. Ο τρόπος που 

είναι σχεδιασμένο ένα ΤΕΠ επηρεάζει τόσο την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα 

παροχής των φροντίδων, όσο και τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού για την παροχή 

αυτών των φροντίδων.  

 

Ο βαθμός επείγοντος ως  έγκυρο κριτήριο για την παραπομπή των ασθενών και η 

χρησιμοποίηση κλιμάκων 5 βαθμίδων είναι κοινά αποδεκτή, ωστόσο η τυποποιημένη και 

συστηματική της χρήση από όλα τα ΤΕΠ της χώρας δεν θεωρείται υποχρεωτική με 

αποτέλεσμα την απουσία συγκρίσεων των βασικών δεικτών απόδοσης, τη συλλογή και 

ανάλυση πληροφοριών.  

 

Η βελτίωση της ποιότητας είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της 

παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχονται στους καταναλωτές των ΤΕΠ, 

προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. 

 

Είναι κοινά αδιαμφισβήτητο, ότι η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας κρίνεται, εκτός των 

άλλων, άμεσα, από την ταχύτητα και την αξιοπιστία με την οποία το ιατρικό και 

παραϊατρικό προσωπικό μπορεί να έχει στη διάθεσή του τα ιατρικά δεδομένα κάθε 

ασθενούς, γι’ αυτό επιβάλλεται η χρήση ενός κατάλληλα προσαρμοσμένου 

πληροφοριακού συστήματος, με στόχο τη βέλτιστη και πλέον αξιόπιστη  διαχείριση της 

επεξεργασίας των στοιχείων. 
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.  

 Η μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών παρέχει μια φωνή για τους ασθενείς και είναι 

ένας σημαντικός δείκτης που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

και την ποιότητα της περίθαλψης. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, π.χ. έχει παρατηρηθεί 

έλλειψη ευαισθησίας των μέτρων ικανοποίησης 

 

Υπάρχει απροθυμία του ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού να ασχοληθεί με έναν έντονα 

φορτισμένο χώρο όπως είναι το ΤΕΠ λόγω απουσίας κινήτρων. 

 

Η απουσία ενός υπεύθυνου συντονιστή που να επιβλέπει συνολικά τις εργασίες και τη 

διεκπεραίωση των ασθενών στο ΤΕΠ οδηγεί σε μεγάλες καθυστερήσεις μέχρι την τελική 

απόφαση για εφαρμογή θεραπείας, εισαγωγή ή εξιτήριο του ασθενούς. 

 

Καθώς οι στατιστικές συνεχίζουν να δείχνουν αύξηση στο ποσοστό βίας προς το 

προσωπικό των ΤΕΠ, είναι αυξημένη η ανάγκη για ασφάλεια και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.  

                 

Το μοντέλο του ΤΕΠ δεν μπορεί να είναι το ίδιο για κάθε χώρα. Κάθε υγειονομικό 

σύστημα πρέπει να σχεδιάσει και αναπτύξει το δικό του μοντέλο, που να ανταποκρίνεται 

στις ιδιαίτερες πολιτισμικές, γεωγραφικές, πληθυσμιακές και άλλες ανάγκες του.  

 

 Η επιτυχής υιοθέτηση και εφαρμογή ενός κλινικού συστήματος έγκειται στη διαφάνεια 

των διαδικασιών και εφαρμογών του. Έτσι η πιστοποίηση αυτού από συγκεκριμένου 

φορέα ελαχιστοποιεί τους κινδύνους κατάχρησης του καθώς ορίζει συγκεκριμένες 

διαδικασίες και πρωτόκολλα.  

. 

12.2  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

  

Οι τελικές προτάσεις προέκυψαν από την προσεκτική μελέτη της βιβλιογραφίας: 

 

1. Επανακαθορισμός του υγειονομικού σχηματισμού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας, με σχέδια και λήψεις αποφάσεων σε επίπεδο οργανωτικό και 

εξοικονόμησης πόρων με ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης και ουσιαστική 
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διασύνδεση της προνοσοκομειακής και νοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής με τα 

ΤΕΠ. 

 

2. Αναδιοργάνωση  Εφημεριών των νοσοκομείων από τις ΥΠΕ, εξοικονόμηση 

πόρων μέσα από συγχωνεύσεις νοσοκομειακών κλινικών σε επίπεδο λειτουργικό, 

ικανοποιητική στελέχωση των ΤΕΠ, ανάλογη  με των αριθμό των προσερχομένων 

ασθενών.  

 

3. Για την βελτίωση του συνωστισμού πρέπει να βελτιωθεί η οργάνωση του ΤΕΠ και 

από πλευράς ταχύτητας διαλογής, αριθμού ανθρώπινου δυναμικού και ευρύτητας 

διαγνωστικών αλλά και έκτασης της κτιριακής και τεχνολογικής υποδομής 

ανάλογα με τις προσελεύσεις ασθενών και τα περιθώρια των πόρων. 

 

 

4. Ανίχνευση Βέλτιστων Πρακτικών στα τμήματα έκτακτης ανάγκης μέσα από 

διεργασίες συγκριτικής αξιολόγησης, για να διευκολυνθεί η καλύτερη   ροή του 

ασθενή. 

 

5. .Η χρησιμοποίηση τυποποιημένης και συστηματικής κλίμακας 5 βαθμίδων  από 

όλα τα ΤΕΠ της χώρας επιβάλλεται, αφού Διεθνώς, πέντε βαθμίδων κλιμάκων 

διαλογή έχει αποδειχθεί ότι είναι μια έγκυρη και αξιόπιστη μέθοδος για 

κατηγοριοποίηση των ανθρώπων που αναζητούν την αξιολόγηση και θεραπεία σε 

νοσοκομείο και επιτρέπει  συγκρίσεις των βασικών δεικτών απόδοσης (δηλαδή το 

χρόνο-προς-θεραπεία κατά κατηγορία διαλογής) τόσο εντός, όσο και μεταξύ των 

EDs. 

 

6. Η  ύπαρξη  δεικτών  αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας  για τις διαδικα-                

σίες του ΤΕΠ θα  βοηθήσει ουσιαστικά στην πορεία προς την  ποιότητα.   

 

7. Υποχρεωτική μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών προκειμένου να 

ανιχνευθούν οι ανάγκες των ασθενών και να διευρυνθεί η γνώση αυτών των 

αναγκών αλλά και η αποτελεσματικότητα των εμπλεκόμενων παρόχων υγείας 

(ηγεσία, ιατροί, νοσηλευτές κτλ)  
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8. Επαρκής σχεδιασμός των πληροφοριακών συστημάτων σε όλα τα ΤΕΠ της χώρας 

με χρήση RTLS, RFID στην περίθαλψη και ΗΦΥ (Ηλεκτρονικού Φακέλου 

Υγείας) και εκπαίδευση των εργαζομένων σ’αυτά.  

 

9. Θέσπιση κινήτρων για την προσέλκυσή εργαζομένων στο ΤΕΠ είτε για μόνιμη ή 

μη μόνιμη υπηρεσία (ν’αφορά και εργαζόμενους που μετακινούνται στον ίδιο 

οργανισμό). 

 

10. Δημιουργία θέσης Συντονιστή Νοσηλευτή με μακρά εμπειρία στα επείγοντα. 

 

11. Χρήση σύγχρονων εργαλείων με σκοπό την καταγραφή των αναγκών σε 

ανθρώπινο δυναμικό και κατάλληλη κατανομή του προσωπικού και του φόρτου 

εργασίας, εντός και μεταξύ των εγκαταστάσεων. 

 

12. Υιοθέτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δημιουργία κατευθυντηρίων 

οδηγιών, καθώς και πιστοποιημένων πρωτοκόλλων.  

 

13. Δημιουργία Ιατρικής ειδικότητας στην Επείγουσα Ιατρική, δημιουργία Επείγουσας  

Νοσηλευτικής ειδικότητας, εκπαίδευση Νοσηλευτών Triage με πιστοποιημένα 

πρότυπα, κοινή μεθοδολογία και με κατευθυντήριες γραμμές σε εθνικό επίπεδο. 

 

14. Ενημέρωση των πολιτών για τον ρόλο και την δυνατότητα των τμημάτων 

έκτακτης ανάγκης και σύσταση κατευθυντήριων οδηγιών για την εξυπηρέτηση 

τους. 

15. Η διαχείριση της βιαιότητας των ασθενών ή των συνοδών τους, πρέπει να έχει 

ιδιαίτερη σχέση με τον σχεδιασμό των ΤΕΠ, και διεπιστημονική προσέγγιση στην 

εκπαίδευση των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων. 

 

16. Εμπλοκή των εργαζομένων, στις διεργασίες των διαδικασιών και στην εξέλιξη 

τους για την βελτίωση της ποιότητας και την υιοθέτηση πρακτικών και πολιτικών 

που την προάγουν.  
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17. Δέσμευση της ηγεσίας και συμμετοχή όλων σε μια κοινή αναζήτηση ολικής 

ποιότητας, με ομαδικό πνεύμα, και κοινό όραμα και στόχο. Βασική προϋπόθεση 

είναι η απουσία του φόβου, των εμποδίων επικοινωνίας, του ανταγωνισμού και η 

προτροπή για απελευθέρωση της δυναμικότητας του εργατικού δυναμικού προς 

όφελος του εργαζόμενου και του νοσοκομείου ως σύνολο. 

 

 

18. Αναγκαίος συντονισμός σε εθνικό επίπεδο, της ενεργής συμμετοχής της πολιτείας 

στον εντοπισμό των ανεπαρκειών και προβλημάτων του χώρου και στην 

αντιμετώπιση τους με προσπάθεια συλλογική, τεκμηριωμένη και με διαδικασίες 

που θα ωθούνται σε συνεχή βελτίωση. 
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