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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε για να διερευνηθούν οι καλές πρακτικές που 

εφαρμόζονται στο αιματολογικό κέντρο ‘Στοργή’ του Γ.Ν.Θ. ‘Γ. Παπανικολάου’, η 

συμβολή του προσωπικού στην εφαρμογή τους και η βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών υγείας από το κέντρο. 

Μελετήθηκε το πρότυπο FACT – JACIE, όπως αυτό εφαρμόζεται στη Μονάδα 

Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, το τμήμα συλλογής και το τμήμα 

επεξεργασίας αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων του αιματολογικού κέντρου, με 

βάση το οποίο η Joint Accreditation Committee ISCT and EBMT (JACIE) πιστοποίησε 

τις εν λόγω διεργασίες. Στην ανάλυση του εφαρμοζόμενου προτύπου δόθηκε έμφαση 

στις οργανωτικές και λειτουργικές διεργασίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ποιότητας στις διαδικασίες της μεταμόσχευσης. Διερευνήθηκε και αποδείχθηκε κρίσιμη 

η συμμετοχή του προσωπικού στην επιτυχή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας που εφαρμόζεται. 

Με τη χρήση ερωτηματολογίου μελετήθηκαν χαρακτηριστικά του προσωπικού που 

εργάζεται στο αιματολογικό κέντρο. Το σύνολο του προσωπικού, που εργάζεται σε 

διαπιστευμένα ή μη τμήματα, έχει γνώση των εφαρμοζόμενων καλών πρακτικών, η 

επιβάρυνση στην εργασία από την εφαρμογή της διαπίστευσης αποδείχθηκε μέτρια και 

δηλώνει ότι επιθυμεί περαιτέρω εκπαίδευση, σε θέματα εφαρμογής καλών πρακτικών 

και βελτίωσης της ποιότητας. 

Με τη χρήση ερωτηματολογίου, που απευθύνθηκε σε ασθενείς του αιματολογικού 

κέντρου, διερευνήθηκε η απόδοση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Οι ασθενείς 

δήλωσαν αυξημένο βαθμό ικανοποίησης, από το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών 

από το αιματολογικό κέντρο, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα της πολιτικής ποιότητας 

που ακολουθεί η ‘Στοργή’. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ποιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες αποτελούσε πάντοτε στόχο, κατά την 

ανάπτυξη των κοινωνιών και πλέον μεταβλήθηκε σε απαίτηση, στο σύγχρονο κόσμο. Η 

απαίτηση για την εφαρμογή καλών πρακτικών, που οδηγούν στην βελτίωση της 

ποιότητας δεν θα μπορούσε να μην αφορά, τις υπηρεσίες υγείας, οι οποίες αντανακλούν 

την εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας και της ηθικής, στο σημαντικότερο αγαθό 

για τον άνθρωπο. 

Η πρώτη ενότητα της παρούσας εργασίας, μέσω βιβλιογραφικής έρευνας, αρχικά 

πραγματεύεται έννοιες. Προσπαθεί να προσεγγίσει τον ορισμό των καλών πρακτικών 

και της ποιότητας και να διερευνήσει τις μεθόδους βελτίωσης της ποιότητας, και τους 

τρόπους αξιολόγησής της, ιδιαίτερα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Αναφέρονται συστήματα διαπίστευσης που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο της υγείας και  

γίνεται εκτενέστερη αναφορά στο σύστημα JACIE. Η πρώτη ενότητα ολοκληρώνεται 

με την ιστορική αναδρομή και την σημερινή παρουσία του Αιματολογικού Κέντρου 

‘Στοργή’ του Γ.Ν.Θ. ‘Γ. Παπανικολάου’. 

Η παρούσα μελέτη διαρθρώνεται στις δύο επόμενες ενότητες. Στη δεύτερη ενότητα 

αναλύεται το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται στη ‘Στοργή’, μέσω 

του προτύπου FACT - JACIE. Η ανάλυση επικεντρώνεται στις διαδικασίες που 

ακολουθούνται και στη συμμετοχή του προσωπικού σε αυτές. Πραγματοποιείται 

προσπάθεια να αναδειχθούν οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των 

διαδικασιών που προβλέπει το εν λόγω πρότυπο. 

Η επιτυχής εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας εξαρτάται κύρια από το 

ανθρώπινο δυναμικό που το υπηρετεί. Οι δε τελικοί αποδέκτες των παρεχομένων 

υπηρεσιών υγείας, οι ασθενείς, αποτελούν τους καλύτερους αξιολογητές αυτών των 

συστημάτων. Η εξοικείωση του προσωπικού της ‘Στοργής’ με τις καλές πρακτικές  που 

εφαρμόζονται στο Κέντρο διερευνάται στην τρίτη και τελευταία ενότητα αυτής της 

εργασίας, η οποία ολοκληρώνεται με την προσπάθεια καταγραφής του βαθμού 

ικανοποίησης των ασθενών του αιματολογικού κέντρου.  



 

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Καλές πρακτικές 

Η βέλτιστη πρακτική (best practice) είναι μία μέθοδος ή τεχνική που έχει γίνει γενικά 

αποδεκτή ως ανώτερη από οποιεσδήποτε εναλλακτικές λύσεις, διότι παράγει 

αποτελέσματα ανώτερα από αυτά που επιτυγχάνονται με άλλα μέσα ή επειδή αποτελεί 

πρότυπο τρόπο για να κάνουμε πράγματα. Οι βέλτιστες πρακτικές χρησιμοποιούνται 

για τη διατήρηση της ποιότητας ως εναλλακτικές έναντι υποχρεωτικά θεσμοθετημένων 

προδιαγραφών και μπορούν να βασιστούν στην αυτοαξιολόγηση ή την συγκριτική 

αξιολόγηση (Wikipedia).  

Οι όροι ‘βέλτιστες πρακτικές’ και ‘τεκμηριωμένες πρακτικές’ (evidence-based 

practices) συχνά συγχέονται κατά τη χρήση τους. Τεκμηριωμένη πρακτική είναι η 

μέθοδος ή η τεχνική που έχει τεκμηριώσει το αποτέλεσμά της και την αναπαραγωγή της 

ως βασικός παράγοντας. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν μία 

πρακτική καλή είναι: 

 η καινοτομία, δηλ. να προτείνει νέες δημιουργικές λύσεις, που όμως 

ταυτόχρονα να συνάδουν και με ρεαλιστικές πολιτικές 

 η αποτελεσματικότητα 

 η βιωσιμότητα, δηλ. να έχουν διάρκεια τα αποτελέσματα της 

 να έχει δυνατότητες αναπαραγωγής κάτω από τις ίδιες συνθήκες, καθώς και  

 δυνατότητες μεταφοράς και αξιοποίησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα, από 

νέους χρήστες που θέλουν να τις υιοθετήσουν. 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ‘…ο όρος καλή πρακτική συχνά 

χρησιμοποιείται για να δηλώσει την αποτελεσματική πρακτική… Στην πραγματικότητα 

όλοι αυτοί οι όροι σημαίνουν ελαφρώς διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς 

ανθρώπους. Αν δεν καθιερωθούν κριτήρια και αυστηρές μέθοδοι αξιολόγησης οι 

απόψεις σχετικά με το αν κάποια πρακτική είναι καλή είναι κατ’ ουσίαν υποκειμενικές’ 
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Ένας καλός ορισμός των καλών πρακτικών αναφέρεται σε ‘προσεγγίσεις που 

δουλεύουν καλά και μπορούν να επαναληφθούν αλλού’. 

Το στοιχείο που αποτελεί για όλους τους ορισμούς κριτήριο μεγάλης σημασίας για την 

αναγνώριση μίας καλής πρακτικής είναι η καινοτομία. 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι οι καλές πρακτικές έχουν ως στόχο τη δημοσιοποίησή 

τους, ώστε να γίνονται γνωστές ως πρότυπα και να αποτελούν μάθημα για άλλους 

φορείς αλλά και για να ενσωματώνονται σε νέες πολιτικές. 

Στους οργανισμούς υγείας ο όρος ‘βέλτιστες πρακτικές’ χρησιμοποιείται κυρίως στην 

παροχή ιατρικών υπηρεσιών και λιγότερο στους τομείς της οργάνωσης και της 

χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης. Σε ένα πληρέστερο ορισμό των 

βέλτιστων πρακτικών, που υπερβαίνει τα θέματα της ποιότητας, μπορούμε να τις 

ορίσουμε ως τον ‘καλύτερο τρόπο’ για τον εντοπισμό, τη συλλογή, την αξιολόγηση, τη 

διάδοση και την εφαρμογή πληροφοριών, καθώς επίσης και τον έλεγχο των 

αποτελεσμάτων παρεμβάσεων υγειονομικής περίθαλψης για άτομα ή πληθυσμιακές 

ομάδες και τον προσδιορισμό ενδείξεων ή συνθηκών. Απαιτούνται δηλαδή 

πληροφορίες για τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια, την 

αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την καταλληλότητα, τις κοινωνικές και 

ηθικές αξίες και την ποιότητα των υγειονομικών παρεμβάσεων (Perleth και συν., 2001). 

 

Ποιότητα υπηρεσιών 

Οι Gilmore (1974) και Crosby (1980) σε παρόμοιες προσεγγίσεις για τον ορισμό της 

ποιότητας την ταυτίζουν με τη συμμόρφωση σε συγκεκριμένες προδιαγραφές ή 

απαιτήσεις. Ο Juran (1986) ορίζει την ποιότητα ως ‘καταλληλότητα για χρήση’, 

παραπέμποντας στην αξιοπιστία ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Ο Deming (1993) 

ταυτίζει την ποιότητα με την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Δεδομένης της 

υποκειμενικότητας των αναγκών και της επισφάλειας της πρόβλεψης μελλοντικών 

αναγκών ο ορισμός προβληματίζει. 

Οι Reeves & Bednar (1994) προσεγγίζουν την ποιότητα προσπαθώντας να 

προσδιορίσουν τις συνιστώσες της : Αριστεία, αξία, συμμόρφωση στις προδιαγραφές 

και κάλυψη των προσδοκιών του πελάτη. 
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Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης αναφέρει: ‘ποιότητα είναι το σύνολο των 

χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που ικανοποιεί τις δηλωθείσες ή 

προκύπτουσες από τη χρήση τους ανάγκες’. 

Είναι προφανές ότι το σύνολο των παραπάνω προσεγγίσεων αναφέρεται στην ποιότητα 

και προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η προσπάθεια για την οριοθέτηση και κατά συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας 

φαίνεται να έχει περάσει, τις τελευταίες δεκαετίες από τέσσερα εξελικτικά στάδια: την 

επιθεώρηση, τον έλεγχο της ποιότητας, τη διασφάλιση της ποιότητας για να καταλήξει 

σήμερα στην ανάπτυξη συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας (Τσιότρας. 2002). 

Οι Parasuraman και συν. (1988) αναφέρουν: ‘ποιότητα είναι … το αποτέλεσμα της 

σύγκρισης μεταξύ των προσδοκιών των χρηστών από μία υπηρεσία και της αντίληψης 

του τρόπου με τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία αυτή’. 

 Οι Evans &Lindsay (1996) αναφέρουν: ‘Ποιότητα μίας υπηρεσίας είναι οτιδήποτε 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ή και τις προσδοκίες των πελατών και πολλές φορές τις 

ξεπερνάει’. 

Η Παπανικολάου (2007) στην προσπάθειά της να περιγράψει το σύνολο των 

συνιστωσών που θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν μία οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας 

ποιοτική, τις κωδικοποιεί σε 10 παράγοντες ποιότητας υπηρεσιών, που ουσιαστικά 

αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών: Αξιοπιστία, 

Ανταπόκριση, Ικανότητα, Πρόσβαση, Ευγένεια, Επικοινωνία, Επαγγελματική πίστη, 

Ασφάλεια, Κατανόηση και Φυσικά χαρακτηριστικά. 

 

Ποιότητα υπηρεσιών στην υγεία 

Ο Donabedian (1980) ορίζει την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας ως το είδος της 

φροντίδας που μεγιστοποιεί την υγεία και την ευεξία του ασθενή λαμβάνοντας υπόψη 

τα οφέλη και τις απώλειες από τη διαδικασία της περίθαλψης. Όσο αφορά στην 

ποιότητα υπηρεσιών υγείας, o Donabedian υποστηρίζει ότι υπάρχουν τρεις διαστάσεις 

στην παροχή φροντίδας: 
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 Το τεχνικό μέρος (technical, science of medicine):αναφέρεται στην εφαρμογή 

της επιστήμης και της τεχνολογίας για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του 

προβλήματος υγείας του ασθενή. 

 Το διαπροσωπικό μέρος (interpersonal, art of medicine): αναφέρεται στην 

ανθρώπινη/ψυχολογική διάσταση της αντιμετώπισης του ασθενή από τον 

γιατρό και τους άλλους επαγγελματίες υγείας, τη συμπεριφορά τους απέναντι 

του η οποία απαγορεύεται από την επαγγελματική τους ηθική και δεοντολογία 

τα ήθη της κοινωνίας και τις προσδοκίες των ασθενών. 

 Η ξενοδοχειακή υποδομή (amenities): αναφέρεται στο χώρο, το περιβάλλον και 

τις συνθήκες υπό τις οποίες προσφέρονται οι φροντίδες, την ξενοδοχειακή 

υποδομή και τις ανέσεις. 

Ο Donabedian επανέρχεται μία δεκαετία αργότερα (1990) προσδιορίζοντας τις 

παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την ποιότητα στις υγειονομικές υπηρεσίες: Κλινική 

αποτελεσματικότητα, Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα, Βελτιστοποίηση, 

Αποδοχή, Νομιμότητα και Ισότητα. 

Η Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization (2000) ορίζει την 

ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας ως ‘το βαθμό στον οποίο οι υπηρεσίες υγείας αυξάνουν 

την πιθανότητα των επιθυμητών αποτελεσμάτων, με δεδομένη την παρούσα γνώση’. 

Η JCAHO κωδικοποιεί τα χαρακτηριστικά της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας ως 

εξής: Καταλληλότητα, Διαθεσιμότητα, Συνέχεια, Αποτελεσματικότητα, Δραστικότητα, 

Αποδοτικότητα, Σεβασμός και Φροντίδα, Ασφάλεια και Επικαιρότητα. 

Η υψηλής ποιότητα περίθαλψη στον υγειονομικό τομέα και συγκεκριμένα σε μια 

νοσοκομειακή μονάδα, πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά ( WHO, 1993): 

 Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού από το προσωπικό – ιατρικό, νοσηλευτικό και 

παραϊατρικό. 

 Αποτελεσματικότητα στη χρήση των διαθεσίμων πόρων για την καλύτερη και 

περισσότερο αξιόπιστη παροχή φροντίδα υγείας. 

 Μείωση των κινδύνων για τους ασθενείς είτε αυτές αφορούν την υγειονομική 

περίθαλψη, είτε στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, είτε στις χειρουργικές 

επεμβάσεις. 
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 Ικανοποίηση του ασθενή από την παρεχόμενη υγεία, φροντίδα υγείας και 

περίθαλψης. 

 Τελική θετική επίδραση στο επίπεδο υγείας του ασθενή μέσα από την εφαρμογή 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων φροντίδας υγείας, αγωγής και προαγωγής 

υγείας. 

Οι Lee και συν. (2000) ομαδοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει η 

έννοια της ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε κατηγορίες: 

 Αξιοπιστία 

 Επαγγελματικότητα / Επιδεξιότητα 

 Ανταποκρισιμότητα 

 Διασφάλιση 

 Βασικές ιατρικές υπηρεσίες 

 Ενσυναίσθηση 

 Απτά χαρακτηριστικά 

 

Βελτίωση της ποιότητας 

Η βελτίωση της ποιότητας δεν αποτελεί θεωρητική έννοια και δεν μπορεί να προκύψει 

εάν δεν προσδιοριστεί, σε οποιοδήποτε οργανισμό, μία στρατηγική ποιότητας. Αυτή η 

στρατηγική ποιότητας, πρέπει καταρχήν να αποτελεί δέσμευση για τη διοίκηση του 

οργανισμού. ‘Η ηγεσία μπορεί να αναπτύξει ή να καταστρέψει προσπάθειες για τη 

βελτίωση της ποιότητας σε έναν οργανισμό. Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν συμβαίνουν 

από μόνες τους, προωθούνται από πάνω προς τα κάτω.’ (O’ Leary. 1991) 

Η στρατηγική ποιότητας οφείλει να εστιάζει στις ανάγκες των πελατών. Η γνώση των 

αναγκών των πελατών είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό της στρατηγικής και 

επιτυγχάνεται με εργαλεία, όπως η μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών, τα οποία 

χρησιμοποιούνται και για την αξιολόγηση της ποιότητας  και θα αναφερθούν στη 

συνέχεια. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι στον όρο πελάτες οι Sullivan & 

Decker (2009) διακρίνουν τους ‘εξωτερικούς’ πελάτες, δηλαδή τους χρήστες των 

υπηρεσιών υγείας και τους ‘εσωτερικούς’ πελάτες, δηλαδή τους εργαζόμενους στον 

οργανισμό, προσθέτοντας τη διάσταση και των αναγκών των υπηρετούντων το 

σύστημα. 
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Για να ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτές στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η στρατηγική 

ποιότητας είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει τον έλεγχο και τη διαρκή βελτίωση των 

διαδικασιών, την πλήρη και ενσυνείδητη συμμετοχή των εργαζομένων και τη λήψη 

αποφάσεων με βάση αντικειμενικά δεδομένα. Αναφορικά με τους εργαζόμενους ο 

Βούζας (2002) αναφέρει ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή 

των εργαζομένων, να αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να 

εγκαθιδρύουν ένα κλίμα επικοινωνίας και αμοιβαίας συνεργασίας. 

 

Εργαλεία βελτίωσης ποιότητας 

Με τον όρο εργαλεία βελτίωσης ποιότητας αναφερόμαστε ουσιαστικά σε τεχνικές ή 

διαδικασίες, που σκοπό έχουν την καταγραφή και ανάλυση δεδομένων με στόχο την 

ανάδειξη και επίλυση προβλημάτων. Τα εργαλεία βελτίωσης της ποιότητας 

διακρίνονται σε στατιστικά και διοικητικά εργαλεία. 

Τα επτά βασικότερα στατιστικά εργαλεία ποιότητας είναι (Ishikawa. 1982): 

1. Το ιστόγραμμα 

2. Το διάγραμμα αιτίου – αποτελέσματος 

3. Η ανάλυση Pareto 

4. Το φύλλο ελέγχου 

5. Το διάγραμμα ροής 

6. Το διάγραμμα ελέγχου 

7. Το διάγραμμα διασποράς 

Τα βασικότερα διοικητικά εργαλεία ποιότητας είναι: 

1. Το διάγραμμα συνάφειας 

2. Το διάγραμμα συσχέτισης 

3. Το διάγραμμα δέντρου 

4. Ο πίνακας διαμόρφωσης προτεραιοτήτων 

5. Ο πίνακας διασύνδεσης μεταβλητών 

6. Ο χάρτης προσδιορισμού διαδικασιών 

7. Το διάγραμμα δικτύου δραστηριοτήτων 
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Αξιολόγηση ποιότητας 

O Donabedian (1966) οργανώνει τα επίπεδα αξιολόγησης σε μια υπηρεσία υγείας σε: 

 Αξιολόγηση εισροών, δηλαδή αποτίμηση ανθρώπινων και υλικών πόρων 

 Αξιολόγηση διαδικασίας, δηλαδή της οργάνωσης και της ποιότητας ενδιάμεσων 

υπηρεσιών 

 Αξιολόγηση εκροών, δηλαδή της χρήσης και της παραγωγής της υπηρεσίας και 

 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων, δηλαδή αποτίμηση στην υγεία ατόμου ή 

πληθυσμού. 

Τα επόμενα χρόνια γίνεται μία προσπάθεια να τεθούν κριτήρια για την αξιολόγηση της 

ποιότητας, τα οποία στην ουσία ταυτίζονται με τα χαρακτηριστικά της ποιότητας στις 

υπηρεσίες υγείας. 

Το 1988 ο Donabedian επανέρχεται στην αξιολόγηση μίας υπηρεσίας υγείας 

προτείνοντας το τρίπτυχο Δομή – Διαδικασίες – Αποτελέσματα, με αντίστοιχους 

δείκτες αξιολόγησης ανά πεδίο:  

 Στη Δομή περιλαμβάνει: κτίρια, εξοπλισμό, υλικά, διαθέσιμους οικονομικούς 

πόρους. Αριθμό εργαζομένων συνολικά και ανά ειδικότητα, κατάρτιση 

εργαζόμενων (εκπαίδευση, εμπειρία). Οργανωτική δομή δηλαδή τρόπο 

διοίκησης, καταμερισμό δραστηριοτήτων – ευθυνών, διαδικασία επιλογής 

προσωπικού, κ.α. 

 Στη Διαδικασία περιλαμβάνει: ενέργειες που κάνει ο ασθενής αναζητώντας 

περίθαλψη και τρόπος που του παρέχεται, ενέργειες των επαγγελματιών υγείας 

(διαγνωστική προσέγγιση, αγωγή, επεμβάσεις), μέση διάρκεια νοσηλείας, μέση 

διάρκεια μετεγχειρητικής νοσηλείας, χρήση φαρμάκων – κόστος, κ.α. 

 Στην Έκβαση περιλαμβάνει: αποτέλεσμα της παροχής, δηλαδή μεταβολή 

τρέχουσα ή μελλοντική στην υγεία και ευεξία του ασθενούς, 

συμπεριλαμβανομένων της ικανοποίησής του και της ενημέρωσής του. 

Ο WHO κατηγοριοποιεί τους δείκτες αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας σε: δείκτες 

εισροών, δείκτες αξιολόγησης διαδικασιών, δείκτες ενδιάμεσων εκροών, δείκτες υγείας 

πληθυσμού, δείκτες αποδοτικότητας, κοινωνικοοικονομικούς δείκτες και δείκτες 

πολιτικής υγείας. 
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Είναι προφανές ότι ανάλογα με την υπό αξιολόγηση υπηρεσία υγείας πρέπει να γίνει 

και κατάλληλη επιλογή δεικτών. Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή ενός δείκτη 

αξιολόγησης είναι: η χρησιμότητα, η εγκυρότητα, η αξιοπιστία, η δυνατότητα 

σύγκρισης, η ανταποκρισιμότητα, η ειδικότητα και η ευαισθησία (Papakostidi και 

Tsoukalas. 2012). 

 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

Ο διεθνής οργανισμός τυποποίησης ISO ορίζει τη διασφάλιση ποιότητας ως ‘το σύνολο 

των σχεδιασμένων και συστηματικών ενεργειών που έχουν καθιερωθεί στο πλαίσιο 

ενός συστήματος ποιότητας προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι ένα προϊόν ή μία 

υπηρεσία θα πληροί ορισμένες προδιαγραφές ποιότητας’. Το δε σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας είναι η οργανωτική δομή, οι ευθύνες, οι διαδικασίες, οι μέθοδοι και οι πόροι 

που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ποιότητας. Πρέπει να τονιστεί ότι η εφαρμογή 

ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας δεν σχετίζεται ούτε και υπόσχεται βελτίωση 

ποιότητας, εξασφαλίζει απλώς τη σταθερότητα της ποιότητας και την αξιοπιστία των 

παραγομένων προϊόντων ή υπηρεσιών (Τσιότρας. 2016). 

Ο ISO ανέπτυξε την οικογένεια προτύπων ISO 9000 που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως 

ως οδηγός μίας επιχείρησης στην πορεία της για την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας. 

Τα πρότυπα ποιότητας είναι τεκμηριωμένες συμφωνίες οι οποίες περιέχουν τεχνικές 

προδιαγραφές και άλλα ακριβή κριτήρια. Χρησιμοποιούνται ως κατευθύνσεις, οδηγίες 

και κανόνες για να επιβεβαιώσουν ότι υλικά, προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες 

συμμορφώνονται με αυτά. Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 αναφέρουν τις 

προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας, αλλά δεν 

υπαγορεύουν τον εκάστοτε τρόπο εκπλήρωσης των απαιτήσεων. 

Ο όρος πιστοποίηση περιλαμβάνει τη διαδικασία επιβεβαίωσης, μέσω επιθεώρησης από 

ένα ανεξάρτητο φορέα, ότι το σύνολο των απαιτήσεων του εκάστοτε προτύπου 

καλύπτεται από ένα σύστημα ποιότητας. Η πιστοποίηση παρέχει γραπτή διαβεβαίωση 

ότι μία διεργασία ή μία υπηρεσία συμμορφώνεται με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις 

(Κωσταγιόλας και συν. 2008). 

Στον τομέα της υγείας  ο Black (1990) ορίζει τη ‘Διασφάλιση ποιότητας’ ως 

‘αξιολόγηση του πραγματικού επιπέδου ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και 
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προσπάθεια τροποποίησής του όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Δηλαδή εκτίμηση του 

επιπέδου ποιότητας και ακολούθως υιοθέτηση μηχανισμών για τη βελτίωσή της. Ένα 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας εξετάζει τις ιδιότητες των υπηρεσιών, προκειμένου 

αρχικά να διαπιστώσει και στη συνέχεια να μειώσει την απόσταση που τις χωρίζει από 

την αριστεία. Η συγκρότηση ενός συστήματος ποιότητας στηρίζεται στην αξιολόγηση 

τεσσάρων βασικών παραμέτρων: 

 Επαγγελματική απόδοση 

 Χρησιμοποίηση πόρων 

 Διαχείριση κινδύνων 

 Ικανοποίηση ασθενών 

με στόχο τη βεβαιότητα ότι ο ασθενής λαμβάνει τις, κατά το δυνατόν καλύτερες 

υπηρεσίες υγείας και αυτό επιτυγχάνεται με την ελάχιστη δαπάνη, το μικρότερο 

κίνδυνο για τον ασθενή και την μέγιστη ικανοποίησή του. 

 

Συστήματα διαπίστευσης ποιότητας στην υγεία 

Το 1952 ιδρύθηκε στις Η.Π.Α. η Κοινή Επιτροπή Διαπίστευσης των Οργανισμών 

Υγείας (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, JCAHO), 

εθελοντική μη κυβερνητική οργάνωση, υπεύθυνη για την αξιολόγηση των 

προδιαγραφών λειτουργίας των μονάδων υγείας στη χώρα και την εκτίμηση της 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας με βάση προκαθορισμένα πρότυπα που 

ανέπτυξε η ίδια η Επιτροπή. Το 1997 ιδρύθηκε από τον οργανισμό ένας διεθνής κλάδος 

με την επωνυμία Joint Commission International (JCI), με τον οποίο επεκτάθηκε 

παγκοσμίως. Η JCI, δραστηριοποιούμενη σε περισσότερες από 40 χώρες στα πεδία της 

συμβουλευτικής και της παροχής διαπίστευσης, συμβάλλει στην αναβάθμιση της 

ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας. 

Μέχρι τη δεκαετία του 1980 ο όρος διαπίστευση χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει 

μια εθελοντική δραστηριότητα που επέτρεπε σε όλους τους οργανισμούς και κυρίως τα 

νοσοκομεία να συγκρίνουν τις οργανωτικές διαδικασίες και μεθόδους τους σε σχέση με 

την αποδεκτή καλή πρακτική, με έμφαση στην ασφάλεια των μεθόδων και 

μεγιστοποίηση της κλινικής αποτελεσματικότητας. Τα τελευταία χρόνια η έννοια της 

διαπίστευσης έχει διαφοροποιηθεί και περιλαμβάνει τις διαδικασίες ελέγχου και 
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τυποποίησης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας από τρίτα μέλη με τη 

χρήση γραπτών προτύπων (Scrivens. 1996). Η σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα στις 

έννοιες πιστοποίηση και διαπίστευση έγκειται στο ότι η πιστοποίηση μπορεί να 

απευθύνεται σε μεμονωμένους επαγγελματίες καθώς και σε οργανισμούς ή τμήμα ενός 

οργανισμού, ενώ η διαπίστευση απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στο σύνολο ενός 

οργανισμού (Παπανικολάου. 2007). 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ανάδειξη της σημασίας της ποιότητας στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες καθιερώθηκαν Βραβεία Ποιότητας: 

Το Malcolm Baldridge National Quality Award (MBNQA) καθιερώθηκε το 1987 ως το 

Εθνικό Αμερικανικό Βραβείο Ποιότητας, με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν οι 

αμερικανικές επιχειρήσεις σε θέματα ποιότητας και να αναπτυχθούν επιτυχημένες 

επιχειρηματικές στρατηγικές (Κωσταγιόλας και συν. 2008). Τα κριτήρια που θέτει το 

MBNQA για τις υπηρεσίες υγείας είναι σχεδιασμένα σε κοινό πλαίσιο με τα κριτήρια 

που θέτει στις επιχειρήσεις και στην εκπαίδευση αλλά με ειδικές αναφορές και 

λεξιλόγιο για τη φροντίδα υγείας (Παπανικολάου. 2007). 

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διαχείριση της Ποιότητας (European Foundation for 

Quality Management – EFQM), με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Ποιότητας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθιέρωσε το 1992 το Ευρωπαϊκό Βραβείο 

Ποιότητας (European Quality Award – EQA) (Παπανικολάου. 2007). Το 1997 το 

βραβείο προσαρμόστηκε και στις υγειονομικές υπηρεσίες. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. JACIE 

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Μεταμόσχευση Αίματος και Μυελού (European Society 

for Blood and Marrow Transplantation - EBMT) είναι ένας μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός με έδρα το Μάαστριχτ στην Ολλανδία, που ιδρύθηκε το 1974 με σκοπό να 

επιτρέψει στους επιστήμονες και στους γιατρούς, που εμπλέκονται στην κλινική 

μεταμόσχευση μυελού των οστών, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν 

συνεργασία στις λειτουργικές μελέτες τους. Η EBMT έχει ως στόχο να προωθήσει όλες 

τις διεργασίες που συνδέονται με τη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, από όλες 

τις πηγές του δότη και τύπους δότη, περιλαμβάνοντας τη βασική και κλινική έρευνα, 
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την εκπαίδευση, την τυποποίηση, τον έλεγχο της ποιότητας και την πιστοποίηση για τις 

διαδικασίες μεταμόσχευσης. 

Η Διεθνής Εταιρεία Κυτταρικής Θεραπείας (International Society for Cellular Therapy - 

ISCT) είναι η οργάνωση για όσους εργάζονται πάνω στην έρευνα των κυττάρων, την 

επεξεργασία, το χειρισμό, και την κλινική διεργασία. Ιδρύθηκε το 1992 και η εταιρεία 

παρέχει μία παγκόσμια πλατφόρμα για επικοινωνία, εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω 

συνεργατικών επιστημονικών μελετών, ανάπτυξη και επικύρωση τυποποιημένης 

τεχνολογίας. 

Το 1998 η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Μεταμόσχευση Αίματος και Μυελού (EBMT) 

και η Διεθνής Εταιρεία Κυτταρικής Θεραπείας (ISCT) καθιέρωσαν την Κοινή Επιτροπή 

Διαπίστευσης ISCT και EBMT, JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT and 

EBMT). Με βάση την ήδη υπάρχουσα FAHCT  στις ΗΠΑ, ο στόχος ήταν να προσφέρει 

μια διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου στον τομέα της μεταμόσχευσης 

αιμοποιητικών αρχέγονων κυττάρων (HSC) με βάση καθιερωμένα διεθνή πρότυπα. Τα 

πρότυπα εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση EBMT κατά τη διάρκεια της ετήσιας 

συνάντησης του 1998. 

Το Ίδρυμα για τη Διαπίστευση Κυτταρικής Θεραπείας (Foundation for the 

Accreditation of Cellular Therapy - FACT) ιδρύθηκε το 1996 και θεσπίζει πρότυπα 

υψηλής ποιότητας στην ιατρική και εργαστηριακή πρακτική. Είναι ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός που αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Εταιρεία Κυτταρικής 

Θεραπείας (ISCT) και την Αμερικανική Εταιρεία Μεταμόσχευσης Αίματος και Μυελού 

(American Society for Blood and Marrow Transplantation - ASBMT) με σκοπό την 

εκούσια επιθεώρηση και πιστοποίηση στον τομέα της θεραπείας αιμοποιητικών 

κυττάρων. Ο κύριος στόχος του FACT είναι η προώθηση υψηλής ποιότητας 

περίθαλψης των ασθενών και ο έλεγχος της ποιότητας της απόδοσης των εργαστηρίων, 

με την πεποίθηση ότι μια έγκυρη διαπίστευση πρέπει να αξιολογήσει και τις δύο 

πτυχές, κλινική και εργαστηριακή. 

Το JACIE συνεργάζεται με το ίδρυμα για την Διαπίστευση Κυτταρικής Θεραπείας 

(FACT) με στόχο να αναπτύξουν και να διατηρήσουν τα παγκόσμια πρότυπα για την 

παροχή ποιοτικών ιατρικών και εργαστηριακών πρακτικών στην κυτταρική θεραπεία. 

Με βάση αυτά τα πρότυπα, το JACIE προσφέρει διαπίστευση σε προγράμματα 

μεταμόσχευσης, προκειμένου να ενθαρρυνθούν τα ιδρύματα και οι οργανισμοί που 
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εκτελούν μεταμοσχεύσεις, προς την κατεύθυνση της δημιουργίας και της διατήρησης 

συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, με θετική επίδραση σε όλες τις πτυχές των 

δραστηριοτήτων τους και σημαντική συμβολή στη συνεχή βελτίωση τους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ‘ΣΤΟΡΓΗ’ 

Το Αιματολογικό Τμήμα ιδρύθηκε το 1985 ως Μονάδα Εθνικού Συστήματος Υγείας 

και από τότε λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ‘Γεώργιος 

Παπανικολάου’. Το 1997 η Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων καθώς 

και η Μονάδα Επεξεργασίας Προγονικών Κυττάρων, ήδη ενεργός από το 1985, 

αναγνωρίσθηκε επίσημα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. 

Τον Φεβρουάριο του 2000, η Μονάδα Μεταμόσχευσης, η Αιματολογική Κλινική και τα 

υποστηρικτικά τους Εργαστήρια εγκαταστάθηκαν σε καινούργιους χώρους στο 

Αιματολογικό Κέντρο ‘ΣΤΟΡΓΗ’, δωρεά του ομώνυμου συλλόγου.  

Αναλυτικότερα το αιματολογικό κέντρο περιλαμβάνει: 

A. Αιματολογική Κλινική (30 κλίνες) για νοσηλεία ασθενών με όλων των ειδών τις 

αιματολογικές παθήσεις, με έμφαση στις αιματολογικές κακοήθειες. 

Β. Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων (8 κλίνες απομονωμένες) 

και ένα Τμήμα 8 κλινών για αντιμετώπιση ασθενών με μετα-μεταμοσχευτικές 

επιπλοκές, που λειτουργεί σύμφωνα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές. 

Γ. Δύο Εξωτερικά Ιατρεία, ένα για τους μεταμοσχευμένους ασθενείς (6 κλίνες 

βραχείας νοσηλείας) και το δεύτερο για τους ασθενείς της Αιματολογικής Κλινικής 

(14 κλίνες βραχείας νοσηλείας). 

Δ. Τμήμα Αφαίρεσης Προγονικών Αιμοποιητικών Κυττάρων (2 κλίνες). 

Ε.  Εξειδικευμένα Εργαστήρια: 

 Κυτταρομορφολογίας και κυτταρομετρίας ροής 

 Κλασσικής και Μοριακής Κυτταρογενετικής (Εξυπηρετεί όλη τη Βόρεια 

Ελλάδα) 
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 Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας (Εξυπηρετεί όλη τη Βόρεια Ελλάδα 

και πιστοποιεί για Χρόνια μυελογενή Λευχαιμία όλα τα εργαστήρια της 

Ελλάδας) 

 Κυτταρικών καλλιεργειών  

 Κρυοβιολογίας 

 Συλλογής και επεξεργασίας μοσχευμάτων 

 Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Πειραματικό Κτήριο αναπτύχθηκε το 2003 η Μονάδα 

Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας ( πρώτη του είδους στην Ελλάδα) με κλινικό και 

προκλινικό τμήμα, άλλα πειραματικά εργαστήρια και μονάδα πειραματόζωων.  

Στην Αιματολογική κλινική λειτουργεί από το 2009 και η πρώτη Δημόσια Τράπεζα 

Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος (ΟΠΑ) του ΕΣΥ, η οποία ολοκληρώνει την 

προετοιμασία για την ειδική διαπίστευση FACT-NETCORD.  

Τέλος στο αιματολογικό κέντρο λειτουργεί μονάδα εξωσωματικής φωτοθεραπείας, για 

την θεραπεία της χρόνιας νόσου του μοσχεύματος κατά του ξενιστή και δερματικών 

λεμφωμάτων. 

Η Κλινική ασχολείται σχεδόν με όλο το φάσμα της Αιματολογίας με ιδιαίτερη έμφαση 

στην αντιμετώπιση των κακοήθων αιματολογικών νοσημάτων. Εξειδίκευσή της είναι η 

διενέργεια μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων παντός τύπου (αυτόλογες, 

αλλογενείς, με μυελικά μοσχεύματα, με περιφερικά αιματικά μοσχεύματα, ομφαλίου 

λώρου, με δότες συγγενείς, εθελοντές μη συγγενείς, απλοταυτόσημους, κλπ).  

Στο Τμήμα νοσηλεύονται ενήλικες και έφηβοι ενώ στη ΜΜΑΚ υποβάλλονται σε 

μεταμόσχευση ενήλικες, έφηβοι και παιδιά. Η τελευταία είναι δραστήριο μέλος της 

Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων (EBMT).  

Η Μονάδα Μεταμόσχευσης εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Το 2013 μετά 

από διεθνή επιθεώρηση επιβραβεύτηκε με τη χορήγηση της διαπίστευσης JACIE. Είναι 

το πρώτο (και προς το παρόν το μοναδικό) ελληνικό μεταμοσχευτικό κέντρο που 

κατέχει τη διαπίστευση αυτή. Το εγχείρημα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα της 

Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και περιλάμβανε τις πέντε μεγαλύτερες Μονάδες 

Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων της χώρας μας. Η πρωτοβουλία του 

συνολικού προγράμματος ανήκε στο Συντονιστή Διευθυντή της κλινικής, ο οποίος 
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συντόνισε την όλη προσπάθεια. Η προετοιμασία διήρκησε περισσότερο από τέσσερα 

έτη.  

Ορισμένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Μονάδας Μεταμόσχευσης είναι: 

 Πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα υψηλών δόσεων χημειοθεραπείας και τόσο 

αυτόλογης (1985) όσο και αλλογενούς μεταμόσχευσης (1990). 

 Πρώτη χρήση στην Ελλάδα του κινητοποιημένου με G-CSF μοσχεύματος σαν 

εναλλακτική πηγή μοσχεύματος μυελού των οστών (1995). 

 Πρώτη φορά παγκοσμίως χρησιμοποίηση της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών 

κυττάρων στη θεραπεία προϊούσας μορφής Σκλήρυνσης κατά πλάκας (1995). 

Τα αποτελέσματα ως τώρα φαίνεται ότι είναι καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη 

θεραπεία (διεξάγεται διεθνής συγκριτική πολυκεντρική μελέτη). 

 Πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα (και εντός των πρώτων 5 διεθνώς) 

μεταμόσχευσης σε ασθενείς με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο, Ψωριασική 

αρθρίτιδα και Συστηματικό Σκληρόδερμα. 

 Πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα κλινικής μελέτης γονιδιακής θεραπείας της 

θαλασσαιμίας (ΕΟΦ 0-684/26-9-05, Eudra CT#2005-ooo315-10) σε συνεργασία 

με το Τμήμα Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστημίου Washington στο Seattle. 

Επιπλέον το Αιματολογικό Κέντρο συνέβαλε στη δημιουργία του Δικτύου Εθελοντών 

Δοτών Αιμοπεταλίων, το οποίο μοναδικό στην Ελλάδα, περιλαμβάνει πάνω από 1000 

μέλη και συμβάλλει αποφασιστικά στο έργο του Κέντρου. 

Το αιματολογικό κέντρο παρουσιάζει εντονότατη ερευνητική δραστηριότητα. 

Ενδεικτική είναι δραστηριότητα για το 2015, με τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα 

τα οποία διενεργεί ή στα οποία συμμετέχει να ανέρχονται στα 62. Μεταξύ αυτών 

διακρίνονται η συμμετοχή του σε μελέτες του EBMT και σε προγράμματα 

χρηματοδοτούμενα από την Γ.Γ.Ε.Τ. ή την Ε.Ε.. Το προσωπικό του κέντρου, στο 

πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας δημοσίευσε ή συμμετείχε στη δημοσίευση 19 

εργασιών σε διεθνή περιοδικά και πραγματοποίησε δεκάδες ανακοινώσεις σε 

επιστημονικά συνέδρια.  

Το αιματολογικό κέντρο έχει αναπτύξει ένα εντυπωσιακό δίκτυο συνεργασιών με 

δεκάδες κλινικές και ιατρικά και ερευνητικά ινστιτούτα τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο 

και κυρίως στην αλλοδαπή. Το κέντρο συμμετέχει σε κοινά προγράμματα με το 
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πανεπιστήμιο της Washington, του Seattle, της Νέας Υόρκης και το νοσοκομείο "San 

Raffaelle" του Μιλάνου. Η Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας 

συνεργάζεται τα 5 τελευταία χρόνια με το Εθνικό Ίδρυμα Υγείας (NIH) της Αμερικής 

σε προγράμματα για ασθενείς με Θαλασσαιμία και με το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας 

(ΕΣΠΑ: Δίκτυο για νέα συστήματα και νέες εφαρμογές στην κυτταρική και γονιδιακή 

θεραπεία για τη θαλασσαιμία και άλλες κοινές ασθένειες στην Ελλάδα).  

Τέλος έντονη είναι και η εκπαιδευτική δραστηριότητα που έχει να επιδείξει το κέντρο 

με το προσωπικό του να συμμετέχει σε πλήθος διδακτορικών διατριβών, 

μεταδιδακτορικών ερευνών, διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών και να 

πραγματοποιεί δεκάδες ομιλίες σε εκπαιδευτικά συνέδρια και σεμινάρια. 

Το Αιματολογικό κέντρο διαθέτει τις ακόλουθες Διαπιστεύσεις και Πιστοποιήσεις: 

1. Ειδική διεθνής διαπίστευση JACIE για τη Μονάδα ΜΑΚ και τα υποστηρικτικά 

της εργαστήρια. 

2. Πιστοποίηση στην εναρμόνιση των μετρήσεων των χιμαιρικών μεταγραφών 

BCR-ABL σε ασθενής με χρόνια μυελογενή λευχαιμία (Eutos for CML, ELN). 

3. Υπεύθυνο εργαστήριο αναφοράς για την εναρμόνιση μετρήσεων των BCR-ABL 

μεταγραφών σε άλλα εργαστήρια. 

4. Πιστοποίηση στην ανίχνευση του MR4,5 σε ασθενείς με χρόνια μυελογενή 

λευχαιμία (Eutos for CML) 

5. Πιστοποίηση στην ανίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου TP53 σε ασθενείς με 

χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ERIC-CLL). 

6. Προετοιμασία για να λάβει η Δημόσια Τράπεζα ΟΠΑ τη διεθνή διαπίστευση 

FACT-NETCORD το 2017. 

Από τη σύγκριση των εκθέσεων πεπραγμένων των ετών 2012 και 2015 προκύπτει ότι 

το έργο που πραγματοποιείται στο αιματολογικό κέντρο τόσο στις υγειονομικές 

παροχές όσο και στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας εντείνεται σε μία σταθερά 

ανοδική κατεύθυνση με προσήλωση στην ποιότητα και στόχευση για την αριστεία.   
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Σκεπτικό επιλογής αντικειμένου και στόχοι της παρούσας μελέτης 

Το αρχικό ερέθισμα για την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης ήταν η εργασία της 

γράφουσας σε μία υγειονομική μονάδα που λειτουργεί με πιστοποιημένες διαδικασίες 

σε καίριες διεργασίες της. Δύο κρίσιμα χαρακτηριστικά επέτειναν το ενδιαφέρον. Το 

πρώτο είναι το γεγονός ότι η κλινική λειτουργεί σε δημόσιο νοσοκομείο και άρα 

επηρεάζεται άμεσα από την τρέχουσα κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας στη 

χώρα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι σε μία περίοδο δυσμενών συνθηκών η κλινική 

κατάφερε να διαπιστεύσει το σύνολο των διεργασιών, που πιστοποιεί ο σημαντικότερος 

αυτή τη στιγμή παγκοσμίως οργανισμός, που πραγματεύεται ένα απόλυτα 

εξειδικευμένο αντικείμενο, όπως οι μεταμοσχεύσεις αρχέγονων αιμοποιητικών 

κυττάρων. 

Η διερεύνηση του προτύπου FACT – JACIE, με βάση το οποίο λειτουργούν δεκάδες 

κέντρα μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων παγκοσμίως, δημιουργώντας ένα 

ποιοτικό και ασφαλές δίκτυο στη συγκεκριμένη υπηρεσία υγείας, τίθεται ως πρώτος 

στόχος της παρούσας μελέτης. Η διασφάλιση αρχικά και η βελτίωση στη συνέχεια της 

ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, μέσω οιονδήποτε συστημάτων, απαιτεί και εξαρτάται 

από τη δέσμευση της ηγεσίας σε μία στρατηγική ποιότητας και τη δέσμευση του 

προσωπικού στην προσπάθεια εφαρμογής της. Η διερεύνηση της συμμετοχή του 

προσωπικού στο εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας αποτελεί το δεύτερο 

στόχο της παρούσας μελέτης. Η στιγμή που θα εγκατασταθεί ένα σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας δεν αποτελεί το τέλος αλλά την έναρξη μιας διαδικασίας συνεχούς 

προσπάθειας διορθώσεων και βελτιώσεων. Τα τεχνικά εργαλεία μετρήσεων 

αποδοτικότητας και εισαγωγής βελτιώσεων, που προβλέπονται από το σύστημα, 

υπηρετούν αυτή τη διαδικασία. Η καταγραφή της αίσθησης των εργαζομένων στο 

σύστημα, για την αποδοτικότητά του, και των ασθενών – αποδεκτών των υπηρεσιών 

του συστήματος αποτελεί τον τρίτο στόχο της εργασίας αυτής, με σκοπό την ελάχιστη 

συμβολή, στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών από το 

αιματολογικό κέντρο ‘Στοργή’. 
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Αντί εισαγωγής στο ειδικό μέρος της παρούσας εργασίας, παρατίθενται αυτούσια 

τμήματα της Εισαγωγής του Εγχειριδίου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, που 

εφαρμόζεται στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων της 

Αιματολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. ‘Γ. Παπανικολάου’. 

‘Η επιδίωξη της ποιότητας αποτελεί βασική επιδίωξη της Αιματολογικής Κλινικής του 

Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου, αλλά και κεντρικό στοιχείο του στρατηγικού της 

σχεδιασμού. 

Η υιοθέτηση και η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σε συνδυασμό με 

την ενεργοποίηση των εργαζομένων και των συνεργατών, την ομαδική εργασία και την 

καλλιέργεια της κατάλληλης νοοτροπίας, συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της 

Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, σήμερα και στο μέλλον. 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί σύμφωνα με τις 

σύγχρονες απαιτήσεις και τεχνικές διαχείρισης ποιότητας οι οποίες προκύπτουν από: 

 Το πρότυπο FACT – JACIE 

 Τους ισχύοντες κανονισμούς, πολιτικές και διαδικασίες της Αιματολογικής 

Κλινικής 

 Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη λειτουργία της Αιματολογικής 

Κλινικής και κατ΄ επέκταση του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου. 

Κατά τον σχεδιασμό του συστήματος, έμφαση δόθηκε στη συμβολή του στη διαρκή 

βελτίωση του προγράμματος μεταμόσχευσης με βάση τις μεταβαλλόμενες ανάγκες που 

θα αναδεικνύονται λόγω των αλλαγών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον……. 

Σκοπός του είναι να καθοδηγήσει το προσωπικό της κλινικής που συμμετέχει στο 

πρόγραμμα μεταμόσχευσης ώστε να χειρίζεται κατάλληλα το σύστημα και να το 

προσαρμόζει διαρκώς, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά 

του….’ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για τη συγγραφή της δεύτερης ενότητας της παρούσας εργασίας μελετήθηκε αρχικά το 

Εγχειρίδιο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται στη Μονάδα 

Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών 

Κυττάρων, ΜΜΜΟ-ΜΜΑΚ), τα Εξωτερικά της Ιατρεία και τα αντίστοιχα Εργαστήρια, 

και τα τμήματα του Συστήματος που αφορούν στο κλινικό πρόγραμμα της μονάδας, 

προκειμένου να κατανοηθεί η συνολική λειτουργία του Συστήματος. Στη συνέχεια 

αναζητήθηκαν οδηγίες, οδηγοί, πρότυπα και διευκρινήσεις από τους οργανισμούς που 

έχουν αναπτύξει το πρότυπο FACT – JACIE  και απευθύνονται στις μονάδες που 

επιθυμούν να πιστοποιηθούν για το εν λόγω πρότυπο. Το σύνολο των πληροφοριών που 

παρατίθενται στην παρούσα ενότητα προέρχεται από τα κάτωθι εγχειρίδια: 

 FACT - JACIE : International Standards for Cellular Therapy Product 

Collection, Processing, and Administration, 4th Edition, Version 4.1 

 Jacie Quality Management Guide, First Edition 2008 

 Guidance to Accompany the FACT-JACIE International Standards for Cellular 

Therapy Product Collection, Processing, and Administration, Fourth Edition 

October 2008 

 The EBMT Handbook, 5th Edition 2008, Haematopoietic Stem Cell 

Transplantation, J. Apperley, E. Carreras, E. Gluckman, A. Gratwohl , T. 

Masszi. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Το πρότυπο FACT – JACIE είναι δομημένο σε τρεις ενότητες:  

 πρότυπα λειτουργίας του κλινικού προγράμματος μεταμόσχευσης 

αιμοποιητικών κυττάρων 

 πρότυπα λειτουργίας του τμήματος συλλογής προϊόντων κυτταρικής θεραπείας 

 πρότυπα λειτουργίας του τμήματος επεξεργασίας προϊόντων κυτταρικής 

θεραπείας. 
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Η δομή αυτή ακολουθείται διότι παρέχεται η δυνατότητα χωριστής διαπίστευσης σε 

κάθε μία από τις προαναφερόμενες λειτουργίες. Στην περίπτωση της ‘Στοργής’ έχουν 

διαπιστευτεί και οι τρεις διαδικασίες, συλλογή, επεξεργασία και κλινικό πρόγραμμα. 

Από το πρότυπο διαπιστώνεται ότι υπάρχουν κοινές οδηγίες στις επιμέρους ενότητες. 

Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται, μονάδες που πιστοποιούν πέραν της 

μίας διαδικασίας, οφείλουν να ενοποιούν τα κοινά τμήματα των προτύπων, έτσι ώστε 

το σύστημα να λειτουργεί με ενιαία δομή, οργάνωση και λειτουργία. 

Πολιτικές και διαδικασίες 

Οι απαιτούμενες πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν και στις τρεις λειτουργίες 

είναι: 

 Εμπιστευτικότητα δότη και ασθενή 

 Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και ασφάλειας 

 Έλεγχος λοιμώξεων, βιολογική, χημική και ασφάλεια από ακτινοβολίες 

 Διαχείριση και βελτίωση ποιότητας 

 Εκπαίδευση προσωπικού 

 Αξιολόγηση ικανότητας 

 Λάθη, ατυχήματα και ανεπιθύμητες ενέργειες 

 Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 Έλεγχοι 

 Διορθωτικές ενέργειες 

 Αποκλίσεις βιολογικών προϊόντων 

 Εντοπισμός προϊόντων 

 Συντήρηση και παρακολούθηση εγκαταστάσεων 

 Διάθεση ιατρικών και βιολογικού κινδύνου αποβλήτων 

 Αντίδραση σε περίπτωση καταστροφών 

Στις παραπάνω πολιτικές και διαδικασίες, με βάση τον οδηγό διαχείρισης ποιότητας του 

JACIE και το πρότυπο ISO 9001 αναγνωρίζουμε διεργασίες που περιλαμβάνονται στο 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας όπως οι έλεγχοι και η διαχείριση αποκλίσεων, και 

διεργασίες που περιλαμβάνονται στη διαχείριση πόρων του συστήματος όπως η 

διαχείριση του προσωπικού, η συντήρηση και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων. Η 

ενοποίηση λοιπών διεργασιών, όπως η σήμανση και ο εντοπισμός παραγώγων, 

διεργασίες ασφάλειας και υγιεινής, διαδικασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κ.α. 
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των τριών ενοτήτων του συστήματος, διασφαλίζει τη ζητούμενη από το σύστημα 

διατμηματική λειτουργία, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η μέγιστη συνεργασία των 

τριών λειτουργιών, συλλογής, επεξεργασίας και κλινικού προγράμματος και άρα η 

μέγιστη δυνατή απόδοση του συστήματος. 

Οι απαιτούμενες πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν στο κλινικό πρόγραμμα είναι: 

 Αξιολόγηση, επιλογή και μεταχείριση δότη και ασθενή 

 Συγκατάθεση δότη και ασθενή. 

 Πρόληψη και έλεγχος μολύνσεων (στην κλινική μονάδα) 

 Διαχείριση προπαρασκευαστικής αγωγής 

 Διαχείριση των HSC 

 Μετάγγιση προϊόντων αίματος 

Οι απαιτούμενες πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν στη διαδικασία συλλογής 

είναι: 

 Διαλογή, συναίνεση και μεταχείριση δότη 

 Διαχείριση παιδιατρικών δοτών (αν εφαρμόζεται) 

 Συλλογή προϊόντων (ΒΜ ή / και PBSC) 

 Σήμανση (συμπεριλαμβανομένων εντύπων και δειγμάτων) 

 Ημερομηνίες λήξης 

 Αποθήκευση 

 Απελευθέρωση και κατ’ εξαίρεση απελευθέρωση 

 Μεταφορά 

 Διαχείριση αντιδραστηρίων και αναλωσίμων 

 Συντήρηση και παρακολούθηση εξοπλισμού 

Οι απαιτούμενες πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν στη διαδικασία επεξεργασίας 

είναι: 

 Παραλαβή προϊόντος 

 Έλεγχος επεξεργασίας και διαδικασίας 

 Πρόληψη διασταυρούμενης μόλυνσης 

 Δοκιμές συμβατότητας RBC 

 Επεξεργασία ΑΒΟ ασύμβατων προϊόντων 
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 Κρυοσυντήρηση και απόψυξη 

 Σήμανση (συμπεριλαμβανομένων εντύπων και δειγμάτων) 

 Ημερομηνίες λήξης 

 Αποθήκευση 

 Απελευθέρωση και κατ’ εξαίρεση απελευθέρωση 

 Ανάκληση προϊόντος 

 Μεταφορά 

 Διαχείριση αντιδραστηρίων και αναλωσίμων 

 Συντήρηση και παρακολούθηση εξοπλισμού 

 Έλεγχος περιβάλλοντος 

 Υγιεινή και χρήση ατομικού προστατευτικού ιματισμού. 

Από την επισκόπηση των τριών διαδικασιών που πιστοποιεί το πρότυπο προκύπτει ότι 

πέραν των κοινών πολιτικών που προαναφέρθηκαν για τις τρεις λειτουργικές 

διαδικασίες, στα διαφορετικού περιεχομένου, ανά λειτουργία, τμήματα διαπιστώνεται 

ομοιόμορφη οργανωτική αντιμετώπιση. Έτσι μετά την περιγραφή του αντικειμένου 

κάθε λειτουργίας και των εγκαταστάσεων στις οποίες αυτό πραγματοποιείται, 

αναπτύσσονται τα πρότυπα για το προσωπικό, το πρόγραμμα διαχείρισης ποιότητας, 

πολιτικές και διαδικασίες, πλέον του προγράμματος διαχείρισης ποιότητας, που 

περιλαμβάνουν πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας (Standard Operating Procedures, 

SOP’s), με την τελευταία οδηγία σε κάθε διαδικασία να αφορά στην τήρηση αρχείων. 

Πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας 

Το σύνολο των διεργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συλλογής, της 

επεξεργασίας και του κλινικού προγράμματος μεταμοσχεύσεων περιγράφεται και 

ακολουθεί πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας (SOP’s). Πρότυπες διαδικασίες 

λειτουργίας (SOP’s) που εφαρμόζονται και στις τρεις δραστηριότητες περιλαμβάνουν: 

 Σύστημα παραγωγής, ανασκόπησης, εφαρμογής και αναθεώρησης SOP και 

ελέγχου εγγράφων (μορφή του εγγράφου SOP, κωδικός και αριθμός έκδοσης, 

γραφή, επικύρωση, κατάρτιση, έγκριση, διανομή, αρχειοθέτηση, αναθεώρηση, 

τοποθεσίες και κατανομή ευθυνών) 

 Σύστημα εσωτερικού ελέγχου (σχεδιασμός, επιδόσεις, υποβολή εκθέσεων, 

διορθωτικές ενέργειες, αξιολόγηση) 
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 Σύστημα για τη διαχείριση λαθών, συμβάντων και ανεπιθύμητων αντιδράσεων 

(ανίχνευση, αξιολόγηση, τεκμηριωμένη επανεξέταση και υποβολή εκθέσεων για 

το γιατρό του ασθενούς ή / και εξωτερική υπηρεσία) 

 Κατάρτιση / εκπαιδευτικό σύστημα του προσωπικού (νοσοκόμες, τεχνικοί, 

γιατροί, λοιπό προσωπικό, συνεργάτες, διοίκηση, διαιτολόγοι, νέοι εργαζόμενοι, 

κ.λπ.: ετήσιο πρόγραμμα, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, μετάδοση γνώσης, 

βιβλιογραφία, κατάρτιση αρχείων, κ.λπ.) 

 Απαιτήσεις ασφαλείας (υγεία και ασφάλεια προσωπικού, κίνδυνοι ασθενών, 

ετήσια κατάρτιση σε θέματα ασφαλείας του προσωπικού) 

 Περιβαλλοντικές απαιτήσεις 

 Προμήθεια υλικού 

 Έλεγχο και συντήρηση εξοπλισμού 

 Αποθήκευση φαρμάκων / αντιδραστηρίων / αναλωσίμων 

 Διαχείριση δεδομένων / εκθέσεις 

 Διαχείριση ασθενών σε κλινικές δοκιμές 

 Ανασκόπηση αποτελεσμάτων (π.χ. θνησιμότητα σχετιζόμενη με μεταμόσχευση, 

δεδομένα αφαίρεσης (κυτταρικών στοιχείων αίματος), δεδομένα 

μεταμόσχευσης) 

 Αντίδραση σε περίπτωση καταστροφών 

Ενδεικτικές SOP’s που εφαρμόζονται στο κλινικό πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων 

περιγράφουν: 

 Γενικές διαδικασίες 

o Χορήγηση χημειοθεραπείας (συνταγογράφηση, έλεγχος κ.λπ.) 

o Χορήγηση προϊόντων αίματος 

 Αξιολόγηση του ασθενή 

o Τεκμηρίωση διάγνωσης και ενδείξεις για μεταμόσχευση 

o Ενημέρωση ασθενούς και συγκατάθεση 

o Προ-μεταμοσχευτικό έλεγχο 

o Διαχείριση γονιμότητας 

 Επιλογή και αξιολόγηση δότη 

o Κριτήρια επιλογής δότη (συμπεριλαμβανομένης διαδικασίας αν ο δότης 

δεν πληροί τα κριτήρια) 

o Αναζήτηση μη συγγενή δότη 
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o Ενημέρωση δότη και συγκατάθεση 

o Έλεγχο δότη (πριν τη λήψη) (συμπεριλαμβανομένων: ιστορικού, 

ερωτηματολογίου (Οικογενειακό ιστορικό, ιστορικό ταξιδιών, 

μεταγγίσεων, εργαστηριακές εξετάσεις) 

 Πρωτόκολλα Μεταμοσχεύσεων 

o Σχήματα προετοιμασίας 

o Ασφαλή χορήγηση θεραπείας υψηλής δόσης (Χημειοθεραπεία και 

ακτινοθεραπεία) 

o Επανέγχυση των HPC (κρυοσυντηρημένων και μη) 

o Διαχείριση μείζονος  ΑΒΟ ασυμβατότητας 

o Προφύλαξη από τη νόσο του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή (Graft-

versus-host disease (GvHD)) 

o Προφύλαξη από λοιμώξεις και επιτήρηση 

 Υποστηρικτική φροντίδα 

o Απομόνωση και αντιμικροβιακή προστασία 

o Διατροφή 

o Χορήγηση προϊόντων αίματος 

o Διαχείριση κεντρικών φλεβικών γραμμών 

o Στοματική υγιεινή 

 Επιπλοκές 

o Διαχείριση λοιμώξεων (περισσότερες από μία SOP’s) 

o Επανενεργοποίηση CMV / νόσος 

o Διαχείριση οξείας νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή (Οξείας GvHD) 

o Διαχείριση χρόνιας νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή (Χρόνιας GvHD) 

o Καθυστερημένη εγκατάσταση μοσχεύματος 

o Άλλες επιπλοκές (VOD, TTP, αιμορραγική κυστίτιδα) 

o Μεταφορά στο ITU 

o Φροντίδα καταληκτικού σταδίου 

o ΒΜΤ θνησιμότητα και νοσηρότητα 

 Μετα-μεταμοσχευτική περίθαλψη 

o Διαδικασία εξιτηρίου 

o Κοινή φροντίδα, κατά περίπτωση 

o Μετα-μεταμοσχευτική προφύλαξη από λοιμώξεις 

o Εξωνοσοκομειακή παρακολούθηση 

o Πολιτική επανεμβολιασμών 
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o Επανέλεγχος για μακροχρόνιες επιπλοκές 

o Ελάχιστη παρακολούθηση υπολειμματικής νόσου 

o Παρακολούθηση χιμαιρισμού 

o Χρήση του DLI. 

 Συλλογή δεδομένων 

o Διαδικασία 

o Συναίνεση για αναφορά στα μητρώα 

o Επανεξέταση των δεδομένων έκβασης σε τακτική βάση 

 Τεκμηρίωση και αναφορά συμβάντων και ανεπιθύμητων συμβάντων 

 Διαχείριση ασθενών σε κλινικές δοκιμές 

Ενδεικτικές SOP’s που εφαρμόζονται στο τμήμα συλλογής προϊόντων κυτταρικής 

θεραπείας περιγράφουν: 

 Εκτίμηση και φροντίδα δότη 

 Επιλογή και αξιολόγηση δότη (εάν δεν εκτελείται από το κλινικό πρόγραμμα) 

 Έλεγχο δότη (πριν τη λήψη) (εάν δεν εκτελείται από το κλινικό πρόγραμμα) 

 Ενημέρωση δότη και συγκατάθεση 

 Αξιολόγηση δότη αμέσως πριν από τη συλλογή 

 Φροντίδα δότη κατά τη διάρκεια και μετά τη συλλογή (συμπεριλαμβανομένης 

διαδικασίας για την χορήγηση προϊόντων αίματος) 

 Παρακολούθηση δότη 

 Τεκμηρίωση και αναφορά περιστατικών και ανεπιθύμητων ενεργειών 

  Εξοπλισμό / Εργαλεία / Αντιδραστήρια 

 Συντήρηση 

 Αποθήκευση 

 Επικύρωση 

 Συλλογή κυττάρων 

 Διευθέτηση συλλογής (συμπεριλαμβανομένων γραπτών οδηγιών) 

 Αγωγή κινητοποίησης και κριτήρια έναρξης συλλογής PBSC 

 Διεργασία αφαίρεσης (συμπεριλαμβανομένων των αριθμών των κυττάρων-

στόχων) 

 διαδικασία συλλογής BM (συμπεριλαμβανομένων των αριθμών των κυττάρων-

στόχων) 

 Αναγνώριση και επισήμανση προϊόντων 
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 Μεταφορά προϊόντων σε εγκατάσταση επεξεργασίας 

 Αποθήκευση προϊόντων (κατά περίπτωση) 

 Πολιτική ανασκόπησης αρχείων 

 Έλεγχο περιβάλλοντος 

Ενδεικτικές SOP’s που εφαρμόζονται στο τμήμα επεξεργασίας προϊόντων κυτταρικής 

θεραπείας περιγράφουν: 

 Γενικές 

o Εκπαίδευση προσωπικού 

o Ασφάλεια εργαστηρίου 

o Συντήρηση 

o Έλεγχο περιβάλλοντος 

o Επικύρωση εξοπλισμού και μεθόδων 

o δοκιμές ελέγχου ποιότητας προϊόντων και αντιδραστηρίων 

 Διαχείριση δεδομένων 

o Διατήρηση και παραλαβή κυτταρικών συλλογών 

o Διαδικασία και αποτελέσματα επικύρωσης και αναφορών 

o Καταχώρηση στη βάση δεδομένων και δημιουργία αναφορών 

o Αποθήκευση δεδομένων και αρχειοθέτηση 

 Διαδικασίες 

o Καταμέτρηση CD34 

o Προετοιμασία Buffy coat 

o Αφαίρεση ερυθρών 

o Αφαίρεση πλάσματος 

o Επιλογή CD34 

o Άλλοι χειρισμοί 

o Δοκιμές Βιωσιμότητας 

o Μικροβιολογικός έλεγχος 

o Άλλα 

 Σήμανση 

 Κρυοσυντήρηση 

 Αποθήκευση 

 Διαδικασία απόψυξης 

 Μεταφορά (με παρακολούθηση της θερμοκρασίας) 
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 Πολιτική για τη διάθεση 

 Εσωτερικός έλεγχος 

 Διαδικασία ανασκόπησης αποτελεσμάτων μεταμόσχευσης. 

Προσωπικό 

Τα πρότυπα για το προσωπικό προσδιορίζουν με σαφήνεια το ελάχιστο των προσόντων 

και τις αρμοδιότητες για κάθε θέση που προβλέπεται στο σύστημα. Το οργανόγραμμα 

της μονάδας προσδιορίζει την ιεράρχηση των θέσεων και άρα την κατανομή των 

ευθυνών και τη ροή των οδηγιών και των ελέγχων, και τη συνεργασία και 

αλληλεπίδραση του συνόλου των εργαζομένων στο σύστημα. Οι θέσεις που 

προβλέπονται από το πρότυπο είναι: 

 Υπεύθυνος προγράμματος μεταμόσχευσης 

 Θεράπων ιατρός μεταμόσχευσης 

 Προϊστάμενος νοσηλείας 

 Νοσηλευτικό προσωπικό 

 Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

 Υπεύθυνος διαχείρισης δεδομένων και αρχείων 

 Σύμβουλοι ιατροί ειδικότητας: Χειρουργικής, Πνευμονολογίας, Μ.Ε.Θ., 

Γαστρεντερολογίας, Νεφρολογίας, Λοιμωδών νόσων, Καρδιολογίας, 

Παθολογίας, Ψυχιατρικής, Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπευτικής, Νευρολογίας. 

 Υποστηρικτικές υπηρεσίες: Φαρμακοποιοί, Διατροφολόγοι, Κοινωνικοί 

Λειτουργοί, Φυσιοθεραπευτές. 

 Προϊστάμενος τμήματος συλλογής 

 Ιατρικός προϊστάμενος τμήματος συλλογής 

 Προσωπικό τμήματος συλλογής 

 Προϊστάμενος τμήματος επεξεργασίας 

 Ιατρικός προϊστάμενος τμήματος επεξεργασίας 

 Προσωπικό τμήματος επεξεργασίας  

Ενδεικτικά παρατίθενται οι αρμοδιότητές του κλινικού διευθυντή του προγράμματος: 

 Είναι υπεύθυνος για το σύνολο των διοικητικών και κλινικών διεργασιών του 

συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα πρότυπα του 

JACIE και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 
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 Είναι υπεύθυνος για όλα τα στοιχεία του σχεδιασμού του Κλινικού 

Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της ποιότητας, την 

επιλογή και τη κλινική φροντίδα των ασθενών και των δοτών, το τμήμα της 

συλλογής των κυττάρων, και της επεξεργασίας, είτε συμπεριλαμβάνονται στο 

σύστημα, είτε παρέχονται ως εξωτερικές συμβατικές υπηρεσίες. 

 Έχει την εποπτεία της ιατρικής φροντίδας που παρέχεται από το Κλινικό 

Πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής περίθαλψης που παρέχεται από 

τους γιατρούς της ομάδας μεταμόσχευσης. 

 Είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση της γνώσης και των δεξιοτήτων των 

γιατρών της ομάδας μεταμόσχευσης. 

 Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της Κλινικής Μονάδας. 

 Συμμετέχει τακτικά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον 

τομέα της μεταμόσχευσης HPC. 

Το πρότυπο προσδιορίζει την απαιτούμενη για κάθε θέση εργασίας εκπαίδευση του 

προσωπικού. Έτσι το ιατρικό προσωπικό που εμπλέκεται στη διαδικασία της 

μεταμόσχευσης, είτε διευθυντές είτε θεράποντες ιατροί 

 πρέπει να έχουν έκαστος ένα έτος εποπτευόμενης εκπαίδευσης στη διαχείριση 

μεταμοσχευμένων ασθενών 

 κλινική κατάρτιση και ικανότητες διαχείρισης ασθενών που πραγματοποίησαν 

είτε αυτόλογη είτε αλλογενή μεταμόσχευση. 

Θεράποντες ιατροί που μετέχουν στο κλινικό πρόγραμμα πρέπει να έχουν ειδική 

κατάρτιση και επάρκεια σε κάθε ένα από τους ακόλουθους τομείς: 

 Ενδείξεις για μεταμόσχευση HPC. 

 Επιλογή των κατάλληλων ασθενών και προπαρασκευαστική αγωγή θεραπείας 

υψηλής δόσης. 

 Προμεταμοσχευτική αξιολόγηση των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της 

εκτίμησης της επιλεξιμότητας των ασθενών και της επάρκειας HPC σε σχέση με 

τη συλλογή. 

 Χορήγηση θεραπείας υψηλής δόσης. 

 Χορήγηση αυξητικών παραγόντων για κινητοποίηση HPC και για τη μετα-

μεταμοσχευτική αιματολογική αποκατάσταση. 

 Έγχυση προϊόντος HPC και διαχείριση ασθενούς. 
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 Διαχείριση ουδετεροπενικού πυρετού. 

 Διάγνωση και αντιμετώπιση λοιμωδών και μη πνευμονικών επιπλοκών της 

μεταμόσχευσης. 

 Διάγνωση και αντιμετώπιση μυκητιασικών ασθενειών. 

 Διάγνωση και αντιμετώπιση της φλεβοαποφρακτικής νόσου του ήπατος. 

 Διαχείριση θρομβοκυτταροπενίας και αιμορραγίας. 

 Διαχείριση αιμορραγικής κυστίτιδας. 

 Διαχείριση ναυτίας και εμέτου. 

 Διαχείριση του πόνου. 

 Διαχείριση των ασθενών τελικού σταδίου. 

 Διάγνωση και αντιμετώπιση της αποτυχίας του μοσχεύματος HPC. 

 Τεκμηρίωση και υποβολή εκθέσεων για ασθενείς σε ερευνητικά πρωτόκολλα. 

Πρόσθετη ειδική κλινική κατάρτιση και ικανότητες που απαιτούνται για ιατρούς σε 

Κλινικά Προγράμματα που πραγματοποιούν αλλογενή μεταμόσχευση HPC πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

 Προσδιορισμό και επιλογή της πηγής HPC, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

των μητρώων δοτών. 

 Μεθοδολογία και επιπτώσεις της τυποποίησης των HLA. 

 Διαχείριση ασθενών που λαμβάνουν ΑΒΟ ασύμβατα προϊόντα HPC. 

 Διάγνωση και διαχείριση λοίμωξης και νόσου του κυτταρομεγαλοϊού (CMV). 

 Διάγνωση και αντιμετώπιση άλλων ιογενών λοιμώξεων σε 

ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. 

 Διάγνωση και αντιμετώπιση οξείας και χρόνιας νόσου του μοσχεύματος έναντι 

του ξενιστή. 

 Διάγνωση και διαχείριση της ανοσοανεπάρκειας, μετά τη μεταμόσχευση. 

 Αξιολόγηση χιμαιρισμού. 

Από τις παραπάνω ενδεικτικές καταχωρήσεις προκύπτει ότι το πρότυπο προσδιορίζει με 

ακρίβεια τα προσόντα των εργαζομένων για κάθε θέση, τις αρμοδιότητες που βαρύνουν 

την κάθε θέση και απαιτεί, μέσω των SOP’s, τη λεπτομερή καταγραφή κάθε ενέργειας 

που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διεργασιών του συστήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Το σύνολο των επιμέρους διεργασιών που πραγματοποιούνται από τα τρία τμήματα του 

συστήματος και οι διατμηματικές διεργασίες συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης 

των πόρων του συστήματος οργανώνονται και ελέγχονται από το πρόγραμμα 

διαχείρισης ποιότητας του συστήματος. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο αποτελεί 

διακριτή ενότητα του συστήματος, είναι ουσιαστικά το λειτουργικό σύστημα του 

συνόλου των διεργασιών, το δε εγχειρίδιο, του σχεδίου διαχείρισης ποιότητας αποτελεί 

τον ‘εγκέφαλο’ του συστήματος. 

Ένα ενεργό πρόγραμμα διαχείρισης ποιότητας είναι κρίσιμο για το πρότυπο FACT – 

JACIE. Το Πρόγραμμα Διαχείρισης Ποιότητας είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει 

ότι οι διαδικασίες εκτελούνται σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα πρότυπα και με πλήρη 

συμμετοχή όλων των μελών του προσωπικού. Σε ένα πρόγραμμα μεταμόσχευσης 

κυττάρων, αυτό εξασφαλίζει ότι η κλινική, η μονάδα συλλογής και τα εργαστήρια 

εργάζονται όλοι μαζί,  για να επιτύχουν άριστη επικοινωνία, αποτελεσματικές κοινές 

πρακτικές εργασίας και αυξημένες εγγυήσεις για τους ασθενείς. Είναι ένα μέσο για την 

ταχεία αναγνώριση σφαλμάτων ή ατυχημάτων και την επίλυσή τους, έτσι ώστε η 

πιθανότητα επανάληψης να ελαχιστοποιείται. Βοηθά στην κατάρτιση και προσδιορίζει 

με σαφήνεια τους ρόλους και τις ευθύνες όλων των εργαζομένων. Μόλις επιτευχθεί το 

απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας, η πρόκληση που απομένει είναι να διατηρηθεί αυτό το 

πρότυπο της πρακτικής. Με ένα εγκατεστημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και 

επαρκείς πόρους, τα θεμελιώδη στοιχεία που είναι απαραίτητα για να διατηρηθεί το 

πρόγραμμα είναι η σταθερή δέσμευση του προσωπικού και επαγρύπνηση. 

Το πρόγραμμα διαχείρισης ποιότητας αντιμετωπίζει τα εξής αντικείμενα: 

 Οργανωτική δομή 

 Συμφωνίες με τρίτους 

 Εξέλιξη της διαδικασίας και επανεξέταση 

 Ανάγκες σε προσωπικό, κατάρτιση και ικανότητα 

 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

 Έλεγχοι 

 Διαχείριση των προϊόντων με θετική μικροβιακή καλλιέργεια 

 Ανίχνευση και αναφορά σε λάθη, ατυχήματα και ανεπιθύμητες ενέργειες 
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 Επανεξέταση και έλεγχος εγγράφων 

 Επικύρωση / προδιαγραφές εξοπλισμού, αντιδραστηρίων και διαδικασιών 

 Έλεγχος απογραφής 

 Εντοπισμός προϊόντων 

 Έλεγχοι Διαδικασιών 

Ενοποιώντας διαδικασίες του συστήματος, αναλύονται στη συνέχεια κρίσιμες 

πρακτικές που εφαρμόζονται στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας. 

 

Ανάπτυξη εγγράφων, εφαρμογή, έλεγχοι, αναθεωρήσεις και αρχειοθέτηση 

Τα έγγραφα εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς για το Πρόγραμμα Διαχείρισης 

Ποιότητας. Παρέχουν τη δομή που απαιτείται για τη διασφάλιση της ποιότητας μέσω 

των πολιτικών και των διαδικασιών, εξασφαλίζουν τον ποιοτικό έλεγχο 

χρησιμοποιώντας τυποποιημένες μορφές και τεκμηριώνουν τις δραστηριότητες της 

διαχείρισης ποιότητας με εκθέσεις ελέγχου, αποτελέσματα αναλύσεων, αρχεία 

εκπαίδευσης, κ.λπ. Η τεκμηρίωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διερεύνηση των 

σφαλμάτων, τα ατυχήματα, τις εικαζόμενες ανεπιθύμητες εκδηλώσεις, τις βιολογικές 

αποκλίσεις των προϊόντων και τις καταγγελίες, δεδομένου ότι η διερεύνηση αυτή είναι 

συχνά από τη φύση της αναδρομική. 

Το πρόγραμμα διαχείρισης ποιότητας αναπτύσσει ένα σύστημα ελέγχου εγγράφων. Το 

εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Ορισμό και τρέχοντα κατάλογο όλων των κρίσιμων εγγράφων, τα οποία 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του συστήματος ελέγχου των εγγράφων. Τα 

ελεγχόμενα έγγραφα περιλαμβάνουν: 

o τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας - πρωτόκολλα 

o φύλλα εργασίας 

o έντυπα - φόρμες 

o ετικέτες 

 Εκχώρηση αλφαριθμητικού αναγνωριστικού σε κάθε έκδοση του εγγράφου. 

 Διαδικασία για την έγκριση του εγγράφου, συμπεριλαμβανομένης της 

ημερομηνίας έγκρισης, υπογραφή εγκρίνοντα και ημερομηνία έναρξης ισχύος. 
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 Διασφάλιση ότι τα ελεγχόμενα έγγραφα δεν μπορούν να υποβληθούν σε τυχαία 

ή μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση. 

 Σύστημα για τον έλεγχο της τροποποίησης εγγράφου, που περιλαμβάνει την 

περιγραφή της αλλαγής, υπογραφή εγκρίνοντα, ημερομηνία έγκρισης και 

ημερομηνία έναρξης ισχύος. 

 Σύστημα για την ανάκληση των απαρχαιωμένων εγγράφων και την πρόληψη 

της ακούσιας χρήσης τους. 

 Σύστημα για τη δημιουργία μητρώου, συσχετίσεις, αξιολόγηση, αποθήκευση, 

αρχειοθέτηση και ανάκτηση εγγράφων. 

Οι τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (SOP’s) είναι επαρκώς λεπτομερείς και 

σαφείς με τρόπο ώστε να επιτρέπουν στο προσωπικό να τις ακολουθήσει και να τις 

ολοκληρώσει με επιτυχία. Κάθε επιμέρους διαδικασία περιλαμβάνει: 

 Γραπτή, σαφή περιγραφή των στόχων. 

 Περιγραφή του εξοπλισμού και των αναλωσίμων που χρησιμοποιούνται. 

 Ορισμό ολοκλήρωσης της διαδικασίας και εύρος των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων, ανάλογα με την περίπτωση. 

 Σταδιακή περιγραφή της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων διαγραμμάτων και 

πινάκων, όπου απαιτείται. 

 Παραπομπές σε άλλες Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας ή πολιτικές που 

απαιτούνται για την εκτέλεση της διαδικασίας. 

 Αναφορά λίστας με σχετική βιβλιογραφία, όπου απαιτείται. 

 Τεκμηριωμένη έγκριση κάθε διαδικασίας από τον εκάστοτε υπεύθυνο, πριν από 

την εφαρμογή και ανανέωσή της κάθε δύο χρόνια. 

 Τεκμηριωμένη έγκριση τροποποίησης κάθε διαδικασίας από τον εκάστοτε 

υπεύθυνο. 

 Ένα αντίγραφο της τρέχουσας έκδοσης οιασδήποτε μορφής εγγράφου, κατά 

περίπτωση. 

Αναφορικά με τη χρήση των SOP’s προβλέπεται 

 Αντίγραφα είναι άμεσα διαθέσιμα στο αντίστοιχο προσωπικό ανά πάσα στιγμή. 

 Το σύνολο του προσωπικού οφείλει να ακολουθεί τις Τυποποιημένες 

Διαδικασίες Λειτουργίας που σχετίζονται με τις θέσεις τους. 
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 Το προσωπικό ενημερώνεται και εκπαιδεύεται σε μεταβολές ή αναθεωρήσεις 

διαδικασιών πριν την εφαρμογή τους. 

 Αρχείο διαδικασιών με ημερομηνίες χρήσης και αναθεωρήσεις διατηρείται για 

τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την αρχειοθέτηση ή σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία (το μεγαλύτερο από τα δύο χρονικό διάστημα). 

 

Λάθη, ατυχήματα, ανεπιθύμητες ενέργειες, αποκλίσεις βιολογικών προϊόντων και 

παράπονα 

Ένα πολύ σημαντικό μέρος του Προγράμματος Ποιότητας είναι η ανάπτυξη ενός 

ισχυρού συστήματος για την αναφορά, τη διερεύνηση και την επίλυση όλων των 

σφαλμάτων, των ατυχημάτων, των ανεπιθύμητων ενεργειών, των βιολογικών 

αποκλίσεων των προϊόντων και των καταγγελιών. Η πρόληψη των σφαλμάτων είναι μία 

από τις πιο σημαντικές πτυχές της ασφάλειας στη μεταμόσχευση. Η ανάλυση των 

πιθανών παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με όλο το φάσμα των διαδικασιών 

αποτελεί μέρος της συνολικής ανάπτυξης του προγράμματος μεταμόσχευσης. Στην 

ιδανική περίπτωση, κάθε έγγραφο αναλύεται και δυνητικοί παράγοντες κινδύνου 

εντοπίζονται πριν από την εφαρμογή κάθε διαδικασίας, ώστε το επίπεδο του κινδύνου 

να προσδιορίζεται κάθε φορά με σαφήνεια. 

Η τεκμηρίωση είναι σημαντική για τη διερεύνηση των λαθών, των ατυχημάτων, των 

ανεπιθύμητων ενεργειών, των βιολογικών αποκλίσεων των προϊόντων και των 

καταγγελιών, επειδή η διερεύνηση αυτών είναι συχνά αναδρομική. Εάν τα 

αποτελέσματα μεταβάλλονται με  την πάροδο του χρόνου, υπάρχει η δυνατότητα 

ελέγχου προηγουμένων εκδόσεων τυποποιημένων διαδικασιών ή εντύπων ώστε να 

προσδιοριστεί αν η διαπιστωθείσα μεταβολή οφείλεται ή όχι σε λειτουργική μεταβολή 

του συστήματος. 

Το πρότυπο FACT – JACIE προσδιορίζει με σαφήνεια το σύνολο των εννοιών που 

χρησιμοποιεί. Έτσι στο συγκεκριμένο τμήμα: 

 Ανεπιθύμητο συμβάν είναι κάθε ακούσια ή δυσμενής ένδειξη, σύμπτωμα, 

ανωμαλία ή κατάσταση χρονικά συνδεδεμένη με παρέμβαση που μπορεί ή δεν 

μπορεί να έχει μια αιτιώδη σχέση με την παρέμβαση, ιατρική περίθαλψη ή 

διαδικασία. Η ανεπιθύμητη αντίδραση είναι ένα είδος ανεπιθύμητου συμβάντος. 
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 Ανεπιθύμητη αντίδραση είναι μια επιβλαβής και ακούσια αντίδραση η οποία 

ενδεχόμενα ή αποδεδειγμένα προκαλείται από τη συλλογή ή την έγχυση ενός 

προϊόντος κυτταρικής θεραπείας ή από το ίδιο το προϊόν. 

 Βιολογική απόκλιση προϊόντος είναι η απόκλιση από τους ισχύοντες 

κανονισμούς, τα πρότυπα, ή τις αποδεκτές προδιαγραφές που αφορούν στην 

πρόληψη μετάδοσης λοιμωδών νόσων ή τη μόλυνση προϊόντος κυτταρικής 

θεραπείας· ή ένα απροσδόκητο ή απρόβλεπτο γεγονός που μπορεί να σχετίζεται 

με τη μετάδοση ή δυνητική μετάδοση λοιμώδους νόσου ή μπορεί να οδηγήσει 

σε μόλυνση προϊόντος κυτταρικής θεραπείας. 

 Παράπονο είναι κάθε γραπτή, προφορική ή ηλεκτρονική επικοινωνία σχετικά με 

ένα πρόβλημα που συνδέεται με ένα προϊόν κυτταρικής θεραπείας ή με μια 

υπηρεσία που σχετίζεται με τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, διανομή, ή 

έγχυση ενός προϊόντος κυτταρικής θεραπείας. 

 Σφάλματα και ατυχήματα είναι οι τυχόν απρόβλεπτες ή απροσδόκητες 

αποκλίσεις από τους ισχύοντες κανονισμούς, τα πρότυπα, ή τις καθορισμένες 

προδιαγραφές που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια, την καθαρότητα, ή 

την δραστικότητα ενός προϊόντος κυτταρικής θεραπείας. 

 Σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν χαρακτηρίζεται κάθε ατυχές περιστατικό το οποίο 

συνδέεται με την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση, τη 

διανομή και την εφαρμογή ιστών και κυττάρων που θα μπορούσε να οδηγήσει 

σε μετάδοση λοιμώδους νόσου, στο θάνατο ή την απειλή για τη ζωή, σε 

αναπηρία ή ανικανότητα των ασθενών ή το οποίο θα μπορούσε να έχει ως 

αποτέλεσμα ή να παρατείνει τη νοσηλεία ή την ασθένεια (Οδηγία 2004/23/EC). 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει διαδικασίες για τον εντοπισμό, την 

αξιολόγηση, την τεκμηρίωση και την αναφορά λαθών, ατυχημάτων, των εικαζόμενων 

ανεπιθύμητων συμβάντων, των βιολογικών αποκλίσεων των προϊόντων και των 

παραπόνων. 

 Οι ανεπιθύμητες ενέργειες τεκμηριώνονται κατά τρόπο που να συνάδει με τις 

θεσμικές απαιτήσεις και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 

 Τεκμηρίωση κάθε ανεπιθύμητου συμβάντος που λαμβάνει χώρα επανεξετάζεται 

από τον εκάστοτε υπεύθυνο. 
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 Η γραπτή περιγραφή μιας ανεπιθύμητης ενέργειας τίθεται στη διάθεση του 

ιατρού του δότη ή / και του δέκτη και στα τμήματα συλλογής και επεξεργασίας, 

ανάλογα με την περίπτωση. 

 Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρονται στις αρμόδιες ρυθμιστικές υπηρεσίες. 

 Αποκλίσεις από τις Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας, τεκμηριώνονται. 

o  Προγραμματισμένες αποκλίσεις απαιτούν προέγκριση από τον εκάστοτε 

υπεύθυνο. 

o  Απρογραμμάτιστες αποκλίσεις και συναφείς διορθωτικές ενέργειες 

επανεξετάζονται από τον εκάστοτε υπεύθυνο. 

 Υπάρχει καθορισμένο πρόγραμμα βελτίωσης των διαδικασιών που 

περιλαμβάνει πολιτικές και διαδικασίες για την αναγνώριση και τη διερεύνηση 

της αιτίας όλων των θεμάτων που απαιτούν διορθωτικές ενέργειες. 

o  Προβλέπεται παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ώστε να 

προσδιορίζεται αν οι διορθωτικές ενέργειες ήταν αποτελεσματικές. 

 Υπάρχουν διαδικασίες που τεκμηριώνουν και παρακολουθούν αναφορές για 

αστοχίες προϊόντων, ανησυχίες ή παράπονα. 

 

Έλεγχοι, επικυρώσεις, αναλύσεις αποτελεσμάτων και μέτρηση επιδόσεων 

Η Διαχείριση Ποιότητας περιλαμβάνει τη συνεχή αξιολόγηση της σταθερότητας, της 

επαναληψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των κρίσιμων διεργασιών, 

προκειμένου να βελτιώνεται συνεχώς η απόδοση του συστήματος και άρα οι υπηρεσίες 

στους ασθενείς. Τα ευρήματα της αξιολόγησης συγκρίνονται συνεχώς με τις 

προκαθορισμένες προδιαγραφές οι οποίες, όταν δεν πληρούνται, απαιτείται η εφαρμογή 

διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών με ταυτόχρονη παρακολούθηση για τον 

προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των αλλαγών που έγιναν. Αυτό σημαίνει ότι το 

πρόγραμμα λειτουργεί συνεχώς σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες και παράγει 

σταθερά αποτελέσματα. Για να διασφαλιστεί αυτό απαιτείται διερεύνηση και ανάλυση 

όλων των επιμέρους τμημάτων των διεργασιών που εκτελούνται. 

Η JACIE προσδιορίζει τον έλεγχο ως «Τεκμηριωμένη, συστηματική αξιολόγηση που 

πραγματοποιείται για να καθορίσει κατά πόσον εγκεκριμένες πολιτικές ή διαδικασίες 

έχουν εφαρμοστεί ορθά και ακολουθούνται». Επίσης, προσδιορίζει τον έλεγχο 

ποιότητας ως «Μία τεκμηριωμένη, ανεξάρτητη επιθεώρηση και ανασκόπηση της 
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διαδικασίας διαχείρισης ποιότητας μιας εγκατάστασης, για την επαλήθευση, με εξέταση 

και αξιολόγηση αντικειμενικών στοιχείων, το βαθμό συμμόρφωσης με τις πτυχές του 

προγράμματος ποιότητας που είναι υπό αναθεώρηση ". 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει, διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα για 

τη διεξαγωγή και την αναθεώρηση των ελέγχων των δραστηριοτήτων του συνόλου των 

διεργασιών, προκειμένου να επαληθευθεί η συμμόρφωσή τους με τις προσδιορισμένες 

από το Πρόγραμμα πολιτικές και διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό: 

 Διεξάγονται έλεγχοι σε τακτική βάση από υπεύθυνο άτομο με εμπειρία στη 

διαπίστωση προβλημάτων. 

 Τα αποτελέσματα των ελέγχων χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των 

προβλημάτων, τον εντοπισμό των τάσεων, και για να προσδιοριστούν 

δυνατότητες βελτίωσης. 

 Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν την τεκμηρίωση της σωστής επιλογής των δοτών και 

την απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας συλλογής. 

 Το κλινικό πρόγραμμα ελέγχει περιοδικά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις 

φόρμες Transplant Essential Data Forms του CIBMTR ή Minimum Essential 

Data-A Forms του EBMT (βλέπε Παράρτημα), και μεταξύ άλλων κατ’ ελάχιστο 

την έκβαση των ασθενών, ελέγχους και δοκιμές στο δότη, και θνησιμότητας 

σχετιζόμενης με τη θεραπεία, την Ημέρα 100 από τη χορήγηση του 

μοσχεύματος στον ασθενή. 

 Συλλογή και ανάλυση των δεδομένων που σχετίζονται με τον ελέγχους στο 

κλινικό πρόγραμμα ανασκοπούνται, αναφέρονται και τεκμηριώνονται, σε 

ετήσια βάση. 

Οι υποχρεωτικοί έλεγχοι που απαιτούνται από τη JACIE αφορούν τις παρακάτω 

διαδικασίες: 

 Ακρίβεια των δεδομένων στις φόρμες Med-Α 

 Έλεγχο και δοκιμές στους δότες 

 Έλεγχο των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων και δόσεων σε σχέση με τις οδηγίες 

και τα πρωτόκολλα 

 Διαχείριση κυτταρικών προϊόντων με θετικές μικροβιακές καλλιέργειες 

 Έγχυση μοσχεύματος, νοσηρότητα / θνητότητα 

 Εφαρμογή Πολιτικών και Διαδικασιών 
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Επικύρωση είναι η διαδικασία που ελέγχει εάν ο εξοπλισμός και οι διεργασίες 

ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια. Μια διαδικασία επικυρώνεται για να αξιολογηθεί η 

απόδοση ενός συστήματος, σε σχέση με την αποτελεσματικότητά του, με βάση την 

προβλεπόμενη χρήση. 

Η JACIE προσδιορίζει την επικύρωση ως ‘Επιβεβαίωση μέσω εξέτασης και παροχής 

αντικειμενικών αποδείξεων ότι συγκεκριμένες απαιτήσεις μπορούν να πληρούνται με 

συνέπεια. Μία διαδικασία επικυρώνεται με την επιβεβαίωση, από αντικειμενικά 

στοιχεία, ότι η διαδικασία παράγει σταθερά ένα κυτταρικό προϊόν θεραπείας που 

πληροί προκαθορισμένες προδιαγραφές ". 

Η επαλήθευση είναι τμήμα της διαδικασίας επικύρωσης και αφορά συνηθέστερα στον 

εξοπλισμό. Η JACIE προσδιορίζει την επαλήθευση ως ‘η επιβεβαίωση της ακρίβειας 

ενός πράγματος ή ότι έχουν τηρηθεί συγκεκριμένες απαιτήσεις.’ 

Έτσι ενώ η επικύρωση είναι όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 

υποχρέωση απόδειξης ότι οποιαδήποτε διαδικασία, εξοπλισμός, υλικό, δραστηριότητα 

οδηγεί πραγματικά στα αναμενόμενα αποτελέσματα, η επαλήθευση σχετίζεται πλέον 

άμεσα με την απόδειξη ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί σωστά και σύμφωνα με τις 

προσδιορισμένες από τη Διαχείριση Ποιότητας προδιαγραφές. 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει διαδικασίες για την επικύρωση ή / και 

την επαλήθευση κρίσιμων διαδικασιών όπως η συλλογή, η σήμανση και η 

ιχνηλασιμότητα, τεχνικές επεξεργασίας, διαδικασίες κρυοσυντήρησης, συνθήκες 

αποθήκευσης και διανομής μοσχεύματος. Αλλαγές στη διαδικασία επαληθεύονται και 

επικυρώνονται, για να εξασφαλίζεται ότι δεν δημιουργούν δυσμενείς επιπτώσεις σε 

οποιοδήποτε σημείο τη λειτουργίας. Το σύνολο των επικυρώσεων τεκμηριώνονται και 

αναθεωρούνται από τον εκάστοτε υπεύθυνο. 

Η ανάλυση αποτελεσμάτων παρουσιάζει τα αποτελέσματα των διαδικασιών και είναι 

ένα μέσο για την αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πρακτικών. Σύμφωνα με τη JACIE 

είναι: ‘η διεργασία με την οποία τα αποτελέσματα της θεραπευτικής διαδικασίας 

αξιολογούνται επίσημα’. 

Η ανάλυση αποτελεσμάτων περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της υγειονομικής περίθαλψης και για τον εντοπισμό των πιο 

ελπιδοφόρων θεραπειών και προσεγγίσεων μεταμόσχευσης, παρέχοντας τα διαθέσιμα 
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ιατρικά στοιχεία και πόρους υγειονομικής περίθαλψης. Η ανάλυση αποτελεσμάτων 

επιτρέπει στην ομάδα μεταμόσχευσης να κατανοήσει τις επιπτώσεις των πρακτικών που 

εφαρμόζει και να βελτιώσει την ποιότητα. Το κρίσιμο της διαδικασίας οφείλεται στο 

γεγονός ότι θεραπείες μεταμόσχευσης εμπεριέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου, ότι υπάρχει 

σημαντική διακύμανση στις εφαρμοζόμενες πρακτικές και επιπρόσθετα είναι 

δαπανηρές στην εφαρμογή τους. 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει διαδικασίες για την τεκμηρίωση και 

την επανεξέταση της ανάλυσης των αποτελεσμάτων και της αποτελεσματικότητας του 

προϊόντος, ανάλογα με την περίπτωση, με την ελάχιστη υποχρέωση, για τα προϊόντα 

HPC, την τεκμηρίωση και την επανεξέταση του χρόνου για την εγκατάσταση του 

μοσχεύματος, μετά τη χορήγηση του προϊόντος, και για άλλα προϊόντα κυτταρικής 

θεραπείας, προσδιορισμό κριτηρίων για την αποτελεσματικότητα και την κλινική 

έκβαση και την επανεξέταση των αποτελεσμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Η υποχρεωτική ανάλυση αποτελεσμάτων στο κλινικό πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

 Το χρόνο εγκατάστασης του μοσχεύματος. 

 Τη νοσηρότητα – θνησιμότητα την ημέρα 100 μετά τη μεταμόσχευση. 

 Τη νοσηρότητα – θνησιμότητας σε χρόνο άνω του έτους μετά τη μεταμόσχευση. 

 Τα αποτελέσματα στο λήπτη από την έγχυση προϊόντος με θετική μικροβιακή 

καλλιέργεια. 

Η διαδικασία για την ανάλυση αποτελεσμάτων πρέπει να ακολουθεί τη διαδικασία του 

κύκλου ποιότητας PDCA, δηλαδή τον προγραμματισμό (Planning) (τι πρόκειται να 

αναλυθεί), τη διεκπεραίωση (Doing) (την ίδια την ανάλυση), τον έλεγχο (Checking) 

(ότι η ανάλυση έγινε με ορθό τρόπο) και τη δράση (Acting) (για τη βελτίωση, με βάση 

τα ευρήματα της ανάλυσης). 

Μέτρηση επίδοσης σημαίνει τη μέτρηση με τη χρήση εργαλείων, όπως οι έλεγχοι, οι 

αναλύσεις αιτίου – αποτελέσματος, η χαρτογράφηση των διαδικασιών, για διαπιστωθεί 

η απόδοση σε σχέση με τα προκαθορισμένα πρότυπα. 

Το Κλινικό Πρόγραμμα αναπτύσσει και ιεραρχεί μετρήσεις επίδοσης οι οποίες 

περιλαμβάνουν, την επιβίωση, τη θνησιμότητα τη σχετιζόμενη με τη θεραπεία, τα 

ειδικά ποσοστά επιπλοκών, και άλλα κλινικά αποτελέσματα, καθώς και την τήρηση 

επιλεγμένων πολιτικών και διαδικασιών, όπως την εκπαίδευση του προσωπικού, τις 
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αξιολογήσεις ικανότητας, δοκιμές επάρκειας, διαχείριση δεδομένων και αρχείων, 

καθώς και την επανεξέταση όλων των σφαλμάτων, των ανεπιθύμητες ενεργειών και 

των καταγγελιών. 

Το σύνολο των προαναφερθέντων διαδικασιών έχει ως αποτέλεσμα τη συλλογή και 

ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών, που προκύπτουν από τη λειτουργία του 

συστήματος. Το σύνολο των πληροφοριών χρησιμοποιείται για την βελτίωση της 

απόδοσης του συστήματος. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας προσδιορίζει με 

σαφήνεια ένα σχέδιο βελτίωσης των διεργασιών και του ίδιου του Συστήματος. Το 

σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τον εντοπισμό και τη διερεύνηση των αιτίων όλων των 

θεμάτων που απαιτούν διορθωτικές ενέργειες και την παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των διορθωτικών αυτών ενεργειών. Πρέπει, 

τέλος, να σημειωθεί ότι εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών περιλαμβάνει δράσεις 

για την άμεση αντιμετώπιση του εντοπισμένου προβλήματος και πρόσθετα για την 

αποτροπή επανεμφάνισής του, με πλέον μακροπρόθεσμες δράσεις. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Απαιτήσεις του συστήματος - Εκπαίδευση 

Στην περιγραφή της οργάνωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αναφέρθηκαν 

οι απαιτήσεις του συστήματος για τα προσόντα του ιατρικού προσωπικού που 

εμπλέκεται στη διαδικασία του κλινικού προγράμματος της μεταμόσχευσης και δόθηκε 

έμφαση στο σαφή προσδιορισμό, από το σύστημα, του ρόλου των ατόμων που 

κατέχουν θέση ευθύνης σε αυτό και από τα οποία, εν πολλοίς, προσδιορίζεται και 

ελέγχεται η εφαρμογή του.  

Η απαίτηση του συστήματος για τα ελάχιστα προσόντα, την εκπαίδευση και την 

αξιολόγηση γενικεύεται στο σύνολο του προσωπικού, που εργάζεται και στις τρεις 

διεργασίες, συλλογής και επεξεργασίας μοσχεύματος και κλινικού προγράμματος 

μεταμόσχευσης του συστήματος. Θεωρείται κρίσιμο το σύνολο του προσωπικού να έχει 

τη γνώση, την εμπειρία και να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την εκτέλεση των 

καθηκόντων που απαιτούνται από αυτό. 
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Έτσι το Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει  

 ένα σύστημα για να τεκμηριώνει τα ακόλουθα για το σύνολο του ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού: 

o Αρχικά προσόντα και  κατάρτιση 

o Ετήσια επανεξέταση των επιδόσεων 

o Πρόβλεψη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

 και μια διαδικασία για την κατάρτιση του προσωπικού και την αξιολόγηση της 

ικανότητάς του 

Επιπρόσθετα, για το προσωπικό που εργάζεται στα τμήματα συλλογής και 

επεξεργασίας: 

 Περιγραφή της θέσης εργασίας 

 Τεκμηρίωση των ακόλουθων: 

o Εξειδικευμένη κατεύθυνση 

o Επάρκεια για κάθε διαδικασία που επιτελούν 

o Ετήσιο έλεγχο επάρκειας 

Με τον όρο αρχικά προσόντα εννοούνται τα βασικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για 

κάθε θέση και αναφέρονται λεπτομερώς στην περιγραφή της εκάστοτε θέσης. Το 

σχέδιο προβλέπει την τεκμηρίωση της ελάχιστης εκπαίδευσης και των σχετικών αδειών 

άσκησης επαγγέλματος και περιορισμό στο πεδίο εφαρμογής των αδειών και εντός των 

παραμέτρων κατάρτισης, για το σύνολο του προσωπικού, με γραπτή περιγραφή των 

αρμοδιοτήτων και της επιτήρησης εφαρμογής τους, για κάθε θέση. 

Το σχέδιο προβλέπει πρόσθετη πρακτική και θεωρητική κατάρτιση,  πριν την ανάληψη 

συγκεκριμένων καθηκόντων και την τεκμηρίωση, από τον κατά περίπτωση υπεύθυνο, 

της ικανότητας για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εργασιών, από ένα μέλος του 

προσωπικού. Διαδικασίες για την πρόσθετη εκπαίδευση του προσωπικού και την 

αξιολόγηση της επάρκειάς του περιγράφονται σε Τυποποιημένες Λειτουργικές 

Διαδικασίες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται διαδικασίες για την ένταξη νέων 

εργαζόμενων στο σύστημα, καθώς και διαδικασίες επανεκπαίδευσης σε περίπτωση 

αναθεώρησης ή μεταβολής σε συγκεκριμένη λειτουργία του συστήματος. Είναι 

προφανές ότι η απαιτούμενη πρόσθετη κατάρτιση, για την εργασία στο κλινικό 
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πρόγραμμα σχετίζεται με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της μεταμόσχευσης 

αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. 

Ειδικότερα για το νοσηλευτικό προσωπικό του κλινικού προγράμματος, το σύστημα 

προβλέπει να είναι εκπαιδευμένο και έμπειρο στη διαχείριση ασθενών που έλαβαν HPC 

μοσχεύματα. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει: 

 Τη φροντίδα αιματολογικού – ογκολογικού ασθενούς 

 Τη χορήγηση θεραπειών υψηλής δόσης, αυξητικών παραγόντων και 

ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων 

 Τη διαχείριση λοιμωδών επιπλοκών που σχετίζονται με μειωμένους αμυντικούς 

μηχανισμούς 

 Τη χορήγηση προϊόντων αίματος και  

 Ένα ικανοποιητικό βαθμό εντατικής νοσηλευτικής φροντίδας. 

Σε αντιστοιχία με το σύνολο των διεργασιών του συστήματος, εφαρμόζονται και στη 

νοσηλεία Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας που αφορούν στα αντικείμενα: 

 πρόληψη και έλεγχο των λοιμώξεων 

 χορήγηση προπαρασκευαστικών σχημάτων 

 μεταμόσχευση HPC 

 φροντίδα κεντρικού φλεβικού καθετήρα 

 μετάγγιση προϊόντων αίματος 

 διαδικασία αξιολόγησης επάρκειας νοσηλευτή μεταμόσχευσης 

Είναι προφανές ότι το σύστημα προβλέπει το ελάχιστο των προσόντων και τις βασικές 

ικανότητες, που πρέπει να διαθέτουν οι νοσηλευτές που εμπλέκονται στις διαδικασίες 

της μεταμόσχευσης HPC. Η εκπαίδευση των νοσηλευτών πραγματοποιείται σε 

μαθήματα, κλινικά εργαστήρια και σεμινάρια εντός και εκτός του αιματολογικού 

κέντρου, και με τη διαδικασία της εκπαίδευσης ‘πάνω στη δουλειά’ (on-the-job 

training). Η πρόσθετη απαιτούμενη εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού 

τεκμηριώνεται από διεργασίες όπως η ένταξη νέων εργαζομένων και η συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση που προβλέπονται για το σύνολο του προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση το 

νοσηλευτικό προσωπικό που εξυπηρετεί το κλινικό πρόγραμμα των μεταμοσχεύσεων 

είναι προσανατολισμένο στις ειδικές ανάγκες των ασθενών που υποβάλλονται σε 

μεταμόσχευση. 
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Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας προσδιορίζει την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης 

για το σύνολο του προσωπικού. Παρά την ευελιξία του συστήματος για τις μορφές και 

την ‘ποσότητα’ αυτής της εκπαίδευσης, θεωρεί απαραίτητη την εφαρμογή ενός 

συγκεκριμένου σχεδίου που περιγράφει και τεκμηριώνει σε ετήσια βάση τις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες, στις οποίες μετέχει το σύνολο του προσωπικού. Σε ένα 

πεδίο, όπως αυτό των μεταμοσχεύσεων, με ταχείς εξελικτικούς ρυθμούς και συνεχείς 

μεταβολές στις εφαρμοζόμενες πρακτικές, η ενημέρωση και εξοικείωση του 

προσωπικού με τα νέα, σε κάθε στιγμή, δεδομένα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 

τη λειτουργία ενός συστήματος, που προσβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών που παρέχει. 

 

Λειτουργικός Ρόλος  

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει, όπως προβλέπει το πρότυπο, 

οργανογράμματα και διαγράμματα ροής που περιγράφουν με σαφήνεια την ιεραρχία, 

τις υπευθυνότητες και τη ροή πληροφοριών, οδηγιών και ελέγχων του συστήματος. Όλα 

τα παραπάνω λειτουργικά εργαλεία βασίζονται στην επικοινωνία του συνόλου των 

εμπλεκομένων στο σύστημα, σε οριζόντιο και κάθετο ιεραρχικό επίπεδο. Από την 

ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων του προσωπικού, εξαρτάται σε 

σημαντικό βαθμό η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος. 

Το πρότυπο απαιτεί και στο σύστημα εφαρμόζεται η εξής φράση: ‘Το σύνολο του 

προσωπικού πρέπει να ακολουθεί τις Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας, τις 

σχετικές με τη θέση του.’ Η διατύπωση είναι απλή, σαφής και περιγράφει τη δέσμευση 

του συνόλου του προσωπικού στην εφαρμογή των SOP’s. Το σύστημα βεβαίως 

διαθέτει μία σειρά διαδικασιών και ελέγχων για την εφαρμογή των SOP’s. Εύκολα 

όμως γίνεται κατανοητό ότι αν οι πόροι ελέγχου του συστήματος εξαντληθούν στην 

προσπάθεια σταθεροποίησής του, λόγω της μη εφαρμογής από το προσωπικό των 

προσδιορισμένων λειτουργιών, τότε ο επιθυμητός ρόλος τους στη προσπάθεια 

βελτίωσης του συστήματος θα μηδενιστεί.  

Σε πολυάριθμα σημεία των οδηγιών για την εφαρμογή του προτύπου FACT – JACIE 

επισημαίνεται το κρίσιμο της συμμετοχής του προσωπικού στην επιτυχή εφαρμογή του 

προτύπου.: 
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 Στη συμπλήρωση εντύπων και φορμών που προβλέπονται σε συγκεκριμένες 

διεργασίες. 

 Στη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τις διεργασίες 

των ελέγχων και της ανάλυσης των επιδόσεων του συστήματος. 

 Στον εντοπισμό λαθών, στην αναφορά ατυχημάτων, ανεπιθύμητων αντιδράσεων 

και λοιπών αποκλίσεων του συστήματος. 

 Στη διαχείριση δεδομένων που προβλέπονται για αρχειοθέτηση ή επεξεργασία 

στο πλαίσιο εσωτερικών ή εξωτερικών του συστήματος διεργασιών. 

 Στην εφαρμογή των απαιτήσεων ασφαλείας του συστήματος που προβλέπονται 

για τους ασθενείς, αλλά και για το ίδιο το προσωπικό. 

 Και τέλος στη συμμετοχή στην ανάπτυξη του σχεδίου βελτίωσης του ίδιου του 

συστήματος. 

Συμπερασματικά, μπορεί να αναφερθεί ότι το πρότυπο FACT – JACIE όπως 

εφαρμόζεται στη ‘Στοργή’ βασίζεται σε μία συμπαγή δομή, με σαφώς προσδιορισμένες 

θέσεις ευθύνης, λεπτομερώς καταγεγραμμένες λειτουργίες και διαδικασίες και 

ανεπτυγμένο δίκτυο διεργασιών ελέγχου ασφάλειας και επιδόσεων του συστήματος. 

Όπως ισχύει όμως σε όλα τα αντίστοιχα συστήματα η ενεργός συμμετοχή του 

προσωπικού είναι αυτή που μπορεί να μεταβάλλει το σύστημα από ένα σύστημα 

διαχείρισης σε ένα σύστημα βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει. 
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ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Βασικά συστατικά επιτυχούς εφαρμογής ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας 

αποτελούν η γνώση, η εφαρμογή και η εξοικείωση του προσωπικού, με το σύστημα που 

καλείται να υπηρετήσει. Ο βαθμός ικανοποίησης των τελικών αποδεκτών των 

παρεχομένων υπηρεσιών αποτελεί τον ασφαλέστερο δείκτη επιτυχούς εφαρμογής του 

συστήματος. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η μελέτη που πραγματοποιήθηκε 

στο προσωπικό και τους ασθενείς της ‘Στοργής’ με την χρήση ερωτηματολογίων με 

σκοπό να εκτιμηθούν οι προαναφερθείσες παράμετροι.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι το σύνολο της διαδικασίας κοινοποιήθηκε 

και έλαβε την προβλεπόμενη, κατά την κείμενη νομοθεσία, έγκριση του επιστημονικού 

συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. ‘Γ. Παπανικολάου’ και πραγματοποιήθηκε με τη σύμφωνη 

γνώμη του Συντονιστή Διευθυντή του Αιματολογικού Κέντρου ‘Στοργή’. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Συντάχθηκαν δύο ερωτηματολόγια απευθυνόμενα στους εργαζόμενους και τους 

ασθενείς της ‘Στοργής’ αντίστοιχα. Και στα δύο ερωτηματολόγια διατηρήθηκε κοινή 

δομή με τρία τμήματα. Το πρώτο περιελάμβανε ατομικά στοιχεία των ερωτώμενων, το 

δεύτερο τμήμα στοιχεία εργασίας ή νοσηλείας αντίστοιχα και το τρίτο αποτέλεσε το 

κύριο τμήμα του αντίστοιχου ερωτηματολογίου. Στο τμήμα αυτό επιλέχθηκε οι 

ερωτήσεις να έχουν τη μορφή κλειστού τύπου με κλίμακα πενταβάθμιας ποιοτικής 

απάντησης (Cohen και συν. 2013, Robson & McCartan. 2016), για την βέλτιστη 

αποτύπωση των απόψεων των ερωτώμενων, την ορθότερη ανάλυση των 

αποτελεσμάτων και για ειδικούς, για κάθε ομάδα ερωτώμενων, λόγους που θα 

αναλυθούν στη συνέχεια. 

Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης ενός εκάστου ερωτηματολογίου υπολογίστηκε στα πέντε 

λεπτά της ώρας, ενώ η συνολική διαδικασία διανομής αυτών και περισυλλογής των 

απαντήσεων πραγματοποιήθηκε σε τρεις εργάσιμες ημέρες. 
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Παρατηρήσεις στη σύνταξη του ερωτηματολογίου των εργαζόμενων 

Στο τμήμα των στοιχείων των εργαζομένων και στην αναφορά ‘ειδικότητα’ η απάντηση 

‘άλλη’ αθροίζει μια σημαντικά ανομοιογενή ομάδα, που συμπεριλαμβάνει 

εργαζόμενους με βασική μόρφωση που αποτελούν βοηθητικό προσωπικό έως και 

εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης (π.χ. βιολόγους), που όμως δεν εντάσσονται στις 

τρεις κύριες κατηγορίες, ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού που 

στελεχώνουν μία κλινική. Η δημιουργία επιπλέον επαγγελματικών κατηγοριών θα 

έπληττε την ανωνυμία της διαδικασίας. Για τον ίδιο λόγο επιλέχθηκε, αναφορικά με τη 

θέση ευθύνης, η θετική ή αρνητική απάντηση, δεδομένου ότι περαιτέρω διαφοροποίηση 

(π.χ. διευθυντής, προϊστάμενος κ.λπ.), θα καταδείκνυε τον απαντούντα το 

ερωτηματολόγιο. 

Στο τμήμα των στοιχείων της εργασίας, το τμήμα εργασίας στην κλινική αξιολογείται 

ως κρίσιμο, δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε ορισμένα, και όχι το σύνολο των 

τμημάτων της κλινικής, λειτουργούν εντός του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ο 

δε χρόνος εργασίας στην κλινική αποτελεί σαφή περιορισμό για την συμπερίληψη ή μη 

του ερωτηματολογίου στα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. 

Τέλος, υπήρξε προβληματισμός για την σκοπιμότητα να απαντηθούν οι ερωτήσεις 5,6 

και 7, που αφορούν σε μεταβολές μετά το χρόνο ένταξης τμημάτων της κλινικής στο 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, από εργαζόμενους στα λοιπά τμήματα της κλινικής. 

Αποφασίστηκε να διατηρηθεί η ομοιομορφία του ερωτηματολογίου, με στόχο να 

διερευνηθούν, μέσω των συγκεκριμένων ερωτημάτων, πιθανές παράπλευρες 

επιπτώσεις, στα μη διαπιστευμένα τμήματα, εξαρτημένες από τη διαδικασία 

διαπίστευσης. 

Θα αποτελούσε παράληψη να μην επισημανθούν δύο σημαντικοί περιορισμοί που 

πηγάζουν αμφότεροι από την πραγματοποίηση μίας μελέτης σε περιορισμένο 

εργασιακό περιβάλλον, με τον ερευνόντα να είναι και ο ίδιος εργαζόμενος σε αυτό. Ο 

πρώτος περιορισμός αφορά στις συζητήσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει η 

σκοπιμότητα της παρούσας μελέτης εντός του εργασιακού χώρου με αποτέλεσμα τις 

‘κατευθυνόμενες’ προς οιαδήποτε κατεύθυνση απαντήσεις. Η σύνταξη ενός 

ερωτηματολογίου που στόχευε σε ‘γρήγορες – αυτόματες’ απαντήσεις και ο 

περιορισμένος συνολικός χρόνος της διαδικασίας κινήθηκαν στην κατεύθυνση 

αναίρεσης αυτού του περιορισμού (Kelley και συν. 2003). Ο δεύτερος περιορισμός, ο 
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οποίος δεν κατέστη δυνατό να αναιρεθεί, είναι η επίδραση στις απαντήσεις της 

διαπροσωπικής η / και εργασιακής σχέσης των ερωτώμενων με το μελετητή. 

Παρατηρήσεις στη σύνταξη του ερωτηματολογίου των ασθενών 

Πρέπει αρχικά να επισημανθεί ότι το ερωτηματολόγιο των ασθενών σχεδιάστηκε να 

διανεμηθεί και στους νοσηλευόμενους στο αιματολογικό κέντρο και στους 

προσερχόμενους στα εξωτερικά ιατρεία αυτού. Η φυσική κατάσταση των πρώτων και ο 

περιορισμός του χρόνου στους έτερους απαιτούσε τη σύνταξη ενός συνοπτικού και 

σαφούς ερωτηματολογίου. 

Τα ατομικά στοιχεία των νοσηλευόμενων τέθηκαν ως προαιρετικά προκειμένου να 

καταδειχθεί ότι η στόχευση της μελέτης αφορούσε στην κλινική και όχι στους 

ερωτώμενους ασθενείς. 

Ο χρόνος νοσηλείας αποτελεί στοιχείο για τη μη συμπερίληψη στη μελέτη ασθενών που 

έχουν προσέλθει αποκλειστικά στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής. 

Η ερώτηση 5 του κύριου τμήματος του ερωτηματολογίου τέθηκε προκειμένου να 

διερευνηθεί η αίσθηση, την οποία δημιούργησε το αιματολογικό κέντρο στον ασθενή 

σε σχέση με άλλες δομές παροχής υγείας, και σε καμία περίπτωση δεν στόχευε να 

κατατάξει την κλινική σε κάποια υποθετική λίστα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να 

αξιολογηθεί συγκριτικά με τμήματα ή κλινικές, με διαφορετικά αντικείμενα και 

χαρακτηριστικά λειτουργίας. 

Σημαντικός περιορισμός σχετιζόμενος με το ερωτηματολόγιο των ασθενών είναι η 

συναισθηματική φόρτιση των ερωτώμενων - νοσηλευόμενων στην κλινική. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον εν λόγω περιορισμό επιλέχθηκε να επιχειρηθεί να ληφθούν 

απαντήσεις και να αξιολογηθούν εκ των υστέρων, κατά την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στοιχεία δείγματος του προσωπικού 

Στην μελέτη του προσωπικού του αιματολογικού κέντρου συμμετείχαν 73 άτομα. Το 

ποσοστό συμμετοχής του προσωπικού στην παρούσα έρευνα ανέρχεται, με βάση το 

δυναμικό της κλινικής (100 άτομα) σε 73% και αξιολογείται ως υψηλό. Το 88% του 

προσωπικού αποτελείται από γυναίκες ενώ μόλις το 12% από άνδρες (Γράφημα 3.1). 

Το ποσοστό των γυναικών αυξάνεται στο 93% στο νοσηλευτικό και το λοιπό 

προσωπικό, ενώ μειώνεται στο 75% στο ιατρικό προσωπικό (Γράφημα 3.2). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ποσοστό των γυναικών στο σύνολο του 

προσωπικού αντανακλάται απόλυτα στη παρουσία των γυναικών σε θέση ευθύνης, η 

οποία επίσης ανέρχεται στο 88% (Γράφημα 3.3). 
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Γράφημα 3.1: Φύλο εργαζομένων στο Αιματολογικό Κέντρο ‘Στοργή’ 
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Γράφημα 3.2: Φύλο εργαζομένων ανά ειδικότητα 
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Γράφημα 3.3: Φύλο εργαζομένων σε θέσεις ευθύνης 

Στο Γράφημα 3.4 απεικονίζεται η ηλικιακή κατανομή του προσωπικού του 

αιματολογικού κέντρου. Το 87.5% των ατόμων ηλικίας κάτω των 30 ετών (7 από τα 8 

άτομα) ανήκουν στο ιατρικό προσωπικό και αντιπροσωπεύουν ειδικευόμενους ιατρούς 

του τμήματος, ενώ το 61% των ατόμων ηλικίας 41-50 ετών ανήκουν στο νοσηλευτικό 

προσωπικό. Η ηλικιακή κατανομή του προσωπικού ανά ειδικότητα απεικονίζεται στο 

Γράφημα 3.5. Ενώ στις υπόλοιπες ειδικότητες παρουσιάζεται μία σχετική ισοκατανομή 

στις ηλικιακές ομάδες, στο νοσηλευτικό προσωπικό σχεδόν δύο στα τρία άτομα (63%) 

ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 41-50 ετών, με το ‘τρίτο’ άτομο να ανήκει στην 

αμέσως νεότερη κατηγορία, των 31-40. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την έλλειψη 

ανανέωσης του νοσηλευτικού προσωπικού, που υπερβαίνει βέβαια το πλαίσιο 

λειτουργίας του αιματολογικού κέντρου, και αποδίδεται σε εξωγενείς παράγοντες. 
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Γράφημα 3.4: Ηλικία εργαζομένων (Έτη) 
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Γράφημα 3.5: Ηλικία εργαζομένων (Έτη) ανά ειδικότητα 

Από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα το 33% (24/73 άτομα) ανήκε στο ιατρικό 

προσωπικό, το 41% (30/73 άτομα) στο νοσηλευτικό προσωπικό, το 5% (4/73 άτομα) 

στο διοικητικό προσωπικό και το 21% (15/73 άτομα) σε επικουρικές ειδικότητες 

(Γράφημα 3.6). Η παρούσα κατανομή είναι αντιπροσωπευτική της σύνθεσης του 

δυναμικού του αιματολογικού κέντρου το οποίο περιλαμβάνει 35 ιατρούς, 41 

νοσηλευτές, 6 διοικητικούς υπαλλήλους και 18 επικουρικές ειδικότητες. 
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Γράφημα 3.6: Ειδικότητα εργαζομένων 

Σε ότι αφορά τη σύνθεση του προσωπικού οφείλουμε να κάνουμε ορισμένες 

επισημάνσεις. Το αυξημένο ποσοστό ατόμων με επικουρικές ειδικότητες οφείλεται στη 

λειτουργία, εντός του κέντρου, εργαστηριακών δομών με εξειδικευμένο επιστημονικό 

και τεχνικό προσωπικό. Το περιορισμένο διοικητικό προσωπικό δεν αποτελεί 

υποχρεωτικά στοιχείο έλλειψης. Δύναται να αντανακλά και μία άρτια οργανωμένα 

διοικητική μονάδα. Τέλος αξιοσημείωτη είναι η σχετική ισοκατανομή ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού, γεγονός το οποίο ήταν εν πολλοίς αναμενόμενο, αφού τα 
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σχετικά ποσοστά, τουλάχιστον για τα διαπιστευμένα τμήματα του αιματολογικού 

κέντρου είναι συνδεδεμένα με τους αριθμούς των νοσηλευομένων και τηρούνται 

απαρέγκλιτα. 

Το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζόμενων στη ‘Στοργή’ που μετείχαν στην παρούσα 

μελέτη, είναι ιδιαίτερα υψηλό (Γράφημα 3.7). Το 7% (5/73 άτομα) ολοκλήρωσε τη 

μέση εκπαίδευση, το 10% (7/73 άτομα) παρακολούθησε ανώτερη, μεταλυκειακή 

εκπαίδευση, ενώ το υψηλότατο 83% (61/73 άτομα) έχει σπουδές ανώτατης βαθμίδας, 

με το 34% εξ αυτών (25/73 άτομα) να είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στους 

εργαζόμενους με ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνονται 6 άτομα με τουλάχιστον ένα 

μεταπτυχιακό δίπλωμα και 6 άτομα που έχουν εκπονήσει διδακτορικές διατριβές. Το 

ιδιαίτερα υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο καταδεικνύει τη δυνατότητα υψηλής ποιότητας 

παρεχομένων υπηρεσιών στους κατά περίπτωση τομείς, στους οποίους υπηρετούν οι 

εργαζόμενοι. 
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Γράφημα 3.7: Εκπαίδευση εργαζομένων 

Τέλος στην έρευνα μετείχαν 16 άτομα (ποσοστό 22% των ερωτηθέντων) που κατέχουν 

θέση ευθύνης και κατανέμονται με ικανοποιητική αναλογία στις διάφορες ειδικότητες, 

7 ιατροί, 5 νοσηλευτές, 2 διοικητικοί υπάλληλοι και 2 εργαζόμενοι σε επικουρικές 

ειδικότητες (Γράφημα 3.8). 

Η κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα εργαζομένων, στα διάφορα τμήματα του 

αιματολογικού κέντρου παρουσιάζεται στο Γράφημα 3.9. Οι ειδικευόμενοι ιατροί (12 

άτομα ή 16% του συνόλου των ερωτηθέντων) αντιμετωπίζονται ως διακριτή κατηγορία, 

αφενός λόγω του περιορισμένου χρόνου παραμονής τους στο αιματολογικό κέντρο και 

αφετέρου λόγω της προγραμματισμένης κατανομής του χρόνου εξειδίκευσής τους στο 

σύνολο των τμημάτων της ‘Στοργής’. 
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Γράφημα 3.8: Θέση ευθύνης εργαζομένων 

Το 44% του συνόλου των ερωτηθέντων, το οποίο ανέρχεται στο 52% του μόνιμου 

προσωπικού, εργάζεται στην αιματολογική κλινική συμπεριλαμβανομένων των 

εξωτερικών ιατρείων και των εργαστηρίων αυτής, με επιμέρους ποσοστά 23%, 8% και 

12% αντίστοιχα. Το 40% του συνόλου των ερωτηθέντων, το οποίο ανέρχεται στο 48% 

του μόνιμου προσωπικού, εργάζεται στη Μ.Μ.Μ.Ο., συμπεριλαμβανομένων των 

εξωτερικών ιατρείων και των εργαστηρίων αυτής, με επιμέρους ποσοστά 26%, 5% και 

8% αντίστοιχα. 
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Γράφημα 3.9: Τμήμα εργασίας εργαζομένων (ΑΙΜ. ΚΛ.:Αιματολογική Κλινική, ΕΙ: Εξωτερικά 
Ιατρεία, ΕΡΓ: Εργαστήρια, ΜΜΜΟ: Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών, ΕΙΔ.: 
Ειδικευόμενοι) 

Ο μέσος χρόνος εργασίας του προσωπικού που συμμετείχε στην έρευνα, στα κατά 

περίπτωση τμήματα του αιματολογικού κέντρου παρουσιάζεται στο Γράφημα 3.10. Ο 

μέσος χρόνος εργασίας στην αιματολογική κλινική συμπεριλαμβανομένων των 

εξωτερικών ιατρείων και των εργαστηρίων της ανέρχεται στα 9,71 έτη, με τους 

επιμέρους χρόνους εργασίας στην κλινική, τα εξωτερικά ιατρεία και τα εργαστήρια να 
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υπολογίζονται στα 12,44, 5,92 και 10,78 έτη αντίστοιχα. Ο μέσος χρόνος εργασίας στη 

Μ.Μ.Μ.Ο. συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών ιατρείων και των εργαστηρίων της 

ανέρχεται στα 8,57 έτη, με τους επιμέρους χρόνους εργασίας στην μονάδα - 

αποθεραπεία, τα εξωτερικά ιατρεία και τα εργαστήρια να υπολογίζονται στα 7,87, 

12,25 και 5,58 έτη αντίστοιχα. Πρέπει να επισημανθεί ότι μετακινήσεις προσωπικού 

μεταξύ των τμημάτων είναι σπάνιες (δεδομένα δεν εμφανίζονται) και μάλιστα μεταξύ 

τμημάτων της Μ.Μ.Μ.Ο και της αιματολογικής κλινικής. 20 εργαζόμενοι, με εξαίρεση 

τους ειδικευόμενους ιατρούς, έχουν υπηρετήσει σε διαφορετικό τμήμα του 

αιματολογικού κέντρου από αυτό που εργάζονται σήμερα. Από την ανάλυση των 

δεδομένων προκύπτει ότι οι περισσότερες μετακινήσεις πραγματοποιήθηκαν 

προγραμματισμένα και αφορούσαν χρόνους εξειδίκευσης, ανάληψη θέσεων ευθύνης 

κ.λπ. Η προσθήκη του χρόνου που έχει εργαστεί κάποιο άτομο σε άλλο τμήμα του 

αιματολογικού κέντρου ανεβάζει το μέσο χρόνο εργασίας στην αιματολογική κλινική 

στα 13 έτη με τους επιμέρους χρόνους εργασίας στην κλινική, τα εξωτερικά ιατρεία και 

τα εργαστήρια να ανέρχονται στα 12,44, 13,58 και 13 έτη αντίστοιχα, και το μέσο 

χρόνο εργασίας στη Μ.Μ.Μ.Ο στα 11,8 έτη με τους επιμέρους χρόνους εργασίας στην 

μονάδα - αποθεραπεία, τα εξωτερικά ιατρεία και τα εργαστήρια να ανέρχονται στα 

11,32, 18,5 και 5,58 έτη αντίστοιχα (Γράφημα 3.11). Ο μέσος χρόνος εργασίας των 

ειδικευόμενων ιατρών περιορίζεται στα 1,2 έτη στο τμήμα που υπηρετούν και στα 2,41 

έτη συνολικά σε τμήματα της ΄Στοργής’ γεγονός που δικαιολογεί και την 

προαναφερθείσα διακριτή κατηγορία στην οποία εντάχθηκαν.  
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Γράφημα 3.10: Μέσος χρόνος εργασίας (σε έτη) του προσωπικού στο αντίστοιχο τμήμα (ΑΙΜ. 
ΚΛ.:Αιματολογική Κλινική, ΕΙ: Εξωτερικά Ιατρεία, ΕΡΓ: Εργαστήρια, ΜΜΜΟ: Μονάδα 
Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών, ΕΙΔ.: Ειδικευόμενοι, ┬,┴: τυπικό σφάλμα) 
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Γράφημα 3.11: Μέσος χρόνος εργασίας (σε έτη) του προσωπικού στο αιματολογικό κέντρο, ανά 
τμήμα (ΑΙΜ. ΚΛ.:Αιματολογική Κλινική, ΕΙ: Εξωτερικά Ιατρεία, ΕΡΓ: Εργαστήρια, ΜΜΜΟ: 
Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών, ΕΙΔ.: Ειδικευόμενοι, ┬,┴: τυπικό σφάλμα) 

Η πολυετής παραμονή ιδιαίτερα σε θέσεις που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση, έχει μία 

σειρά θετικών επιπτώσεων και αποτελεί αναμφισβήτητα καλή πρακτική στην 

οργάνωση και διαχείριση του προσωπικού ενός οργανισμού. Το σταθερό εργασιακό 

περιβάλλον, η σταδιακή προσαρμογή σε προωθούμενες βελτιώσεις και η σωρευμένη 

εμπειρία, που μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των βελτιώσεων αυτών είναι 

ορισμένες από τις θετικές αυτές επιπτώσεις, στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας 

(Dubois & Singh, 2009). 

Από το σύνολο του μόνιμου προσωπικού που μετείχε στην έρευνα το 52% (32/61 

άτομα) έχει εργαστεί, στο παρελθόν σε κλινικές εκτός του αιματολογικού κέντρου, με 

το 48% να μην έχει την αντίστοιχη εμπειρία. Ο μέσος χρόνος προϋπηρεσίας σε κλινικές 

εκτός της ‘Στοργής’ για το προσωπικό που την διαθέτει ανέρχεται στα 5,62 έτη. 

Συγκρινόμενος με το μέσο χρόνο εργασίας που υπολογίστηκε για τα διάφορα τμήματα 

του αιματολογικού κέντρου αποδεικνύεται υποδιπλάσιος. Από τα τελευταία στοιχεία 

προκύπτει ότι το αιματολογικό κέντρο διαθέτει ένα βασικό ‘κορμό’ εργαζόμενων, οι 

οποίοι υπηρετούν σε αυτό σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους και εμπλουτίζεται 

σταδιακά από εργαζόμενους άλλων κλινικών, οι οποίοι παραμένουν επί μακρόν και 

εντάσσονται σε αυτό το βασικό κορμό. Αυτή η διαδικασία στελέχωσης διασφαλίζει την 

απαιτούμενη συνέχεια και αποτελεί κρίσιμο εργαλείο σε οιαδήποτε προσπάθεια 

βελτίωσης παρεχομένων υπηρεσιών (Dubois & Singh. 2009). 
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Απαντήσεις του προσωπικού 

Στο ερώτημα ‘Γνωρίζετε τη σημαίνει ο όρος 'καλές πρακτικές';’ οι απαντήσεις των 

εργαζόμενων παρουσιάζονται στο Γράφημα 3.12. Από το δείγμα δεν εξαιρέθηκαν 

εγγραφές. Το 79,5% των ερωτηθέντων (58/73 άτομα) απαντάει ότι γνωρίζει τι 

περιγράφει ο όρος ‘καλές πρακτικές’. Ένα επιπλέον 16,5% (12/73 άτομα) απαντάει 

μάλλον θετικά στην ερώτηση. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στο 

αιματολογικό κέντρο (96%) φαίνεται να είναι εξοικειωμένη με τις ‘καλές πρακτικές’. 
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Γράφημα 3.12: Γνώση καλών πρακτικών του προσωπικού. 

 

Στο ερώτημα ‘Θεωρείτε ότι εφαρμόζεται 'καλές πρακτικές' στην εργασία σας;’ οι 

απαντήσεις των εργαζόμενων παρουσιάζονται στο Γράφημα 3.13. Από το δείγμα δεν 

εξαιρέθηκαν εγγραφές. Το 52% των ερωτηθέντων (38/73 άτομα) απαντάει ότι 

εφαρμόζει ‘καλές πρακτικές’ στην καθημερινή του εργασία. Ένα επιπλέον 38,5% 

(28/73 άτομα) απαντάει μάλλον θετικά στην ερώτηση. Το υπόλοιπο 9,5% απαντάει 

αρνητικά ή μάλλον αρνητικά στην ερώτηση με ποσοστά 4% και 5,5% αντίστοιχα. 

Εξετάζοντας τις απαντήσεις των ατόμων που εργάζονται σε διαπιστευμένα τμήματα του 

κέντρου, τα ποσοστά των θετικών και μάλλον θετικών απαντήσεων ανεβαίνουν στο 

72,5% και 24%, αντίστοιχα, ενώ στα άτομα που εργάζονται σε μη διαπιστευμένα 

τμήματα, περιορίζονται στο 40,5% και 40,5% αντίστοιχα (Γράφημα 3.14). Σε κάθε 

περίπτωση, η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων (90,5%) υποστηρίζει ότι εφαρμόζει 

ή μάλλον εφαρμόζει ‘καλές πρακτικές’. Από την συγκριτική ανάλυση των πρώτων δύο 

ερωτημάτων ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 15 εργαζόμενοι (20,5%) που 

απαντούν θετικά στο πρώτο ερώτημα, απαντούν μάλλον θετικά στο δεύτερο, 
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διατηρώντας κάποιο βαθμό αμφιβολίας, γεγονός που καθιστά την απάντηση στο 

δεύτερο ερώτημα πλέον αξιόπιστη. 
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Γράφημα 3.13: Εφαρμογή καλών πρακτικών από το προσωπικό. 
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Γράφημα 3.14: Εφαρμογή καλών πρακτικών από το προσωπικό, στα διαπιστευμένα (ΔΤ) και τα μη 
διαπιστευμένα (ΜΔΤ) τμήματα του αιματολογικού κέντρου. 

 

Στο ερώτημα ‘Πως αξιολογείτε την απόδοσή σας στην εργασία σας;’ οι απαντήσεις των 

εργαζόμενων παρουσιάζονται στο Γράφημα 3.15. Από το δείγμα δεν εξαιρέθηκαν 

εγγραφές. Το 67% των ερωτηθέντων (49/73 άτομα) αξιολογεί την απόδοση στην 

εργασία του υψηλή, το 20,5% (15/73 άτομα) την αξιολογεί ως πολύ υψηλή, ενώ το 11% 

τη χαρακτηρίζει μέτρια. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το προσωπικό που εργάζεται σε 

διαπιστευμένα τμήματα είναι 86%, 7% και 7%, ενώ για το προσωπικό που εργάζεται σε 

μη διαπιστευμένα τμήματα μεταβάλλονται σε 53%, 34,5% και 12,5% (Γράφημα 3.16). 

Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, 9 στα 10 άτομα που εργάζονται στο αιματολογικό 
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κέντρο αξιολογούν την απόδοσή τους από υψηλή έως πολύ υψηλή. Δεδομένου του εν 

πολλοίς αναμενόμενου αυτού αποτελέσματος, πρέπει να διευκρινιστεί η σκοπιμότητα 

της παρούσας ερώτησης. Η αυτοαξιολόγηση, που επιχειρήθηκε σε ατομικό επίπεδο με 

την ερώτηση αυτή, αποτελεί βασικό εργαλείο βελτίωσης της απόδοσης (Dahlgaard και 

συν. 2011), και ως τέτοιο οφείλει να εντάσσεται σε διερευνητικές της απόδοσης 

μελέτες, ώστε να καθίσταται σαφές ότι κάθε αξιολόγηση εκκινά από τον εκάστοτε 

αξιολογούντα. 
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Γράφημα 3.15: Αυτοαξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων. 
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Γράφημα 3.16: Αυτοαξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων, στα διαπιστευμένα (ΔΤ) και τα μη 
διαπιστευμένα (ΜΔΤ) τμήματα του αιματολογικού κέντρου. 

 

Στο ερώτημα ‘Πως αξιολογείτε το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών στο τμήμα που 

εργάζεστε;’ οι απαντήσεις των εργαζόμενων παρουσιάζονται στο (Γράφημα 3.17). Από 

το δείγμα δεν εξαιρέθηκαν εγγραφές. Το 76,5% των ερωτηθέντων (56/73 άτομα) 
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αξιολογεί τις παρεχόμενες από το τμήμα του υπηρεσίες υψηλές, το 11% (8/73 άτομα) 

τις αξιολογεί ως πολύ υψηλές, ενώ το 12,5% τις χαρακτηρίζει μέτριες. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά για το προσωπικό που εργάζεται σε διαπιστευμένα τμήματα είναι 82,5%, 3,5% 

και 14%, ενώ για το προσωπικό που εργάζεται σε μη διαπιστευμένα τμήματα 

μεταβάλλονται σε 75%, 19% και 6% αντίστοιχα (Γράφημα 3.18).  
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Γράφημα 3.17: Επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών στο εκάστοτε τμήμα. 

Από τα παραπάνω ποσοστά εξάγεται ότι το 86% του προσωπικού που εργάζεται σε 

διαπιστευμένα τμήματα, το 94% του προσωπικού που εργάζεται σε μη διαπιστευμένα 

τμήματα και στο σύνολο το 87,5% των εργαζομένων αξιολογεί τις υπηρεσίες που 

παρέχει το αιματολογικό κέντρο από υψηλές έως πολύ υψηλές. Τα ποσοστά είναι πολύ 

υψηλά αν ληφθεί υπ’ όψιν η αναλογικότητα του δείγματος σε διαφορετικές ειδικότητες, 

σε άτομα με ή χωρίς θέση ευθύνης και σε διάφορα τμήματα του αιματολογικού κέντρου 

με σημαντικές λειτουργικές ιδιαιτερότητες. 
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Γράφημα 3.18: Επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών στο εκάστοτε τμήμα (ΔΤ:διαπιστευμένα τμήματα, 
ΜΔΤ: μη διαπιστευμένα τμήματα του αιματολογικού κέντρου). 
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Από τη συγκεκριμένη απάντηση εξάγεται η εμπιστοσύνη του προσωπικού για το έργο 

που παράγεται στο αιματολογικό κέντρο, και έμμεσα η ατομική δέσμευση του κάθε 

εργαζόμενου για την υποστήριξη του έργου αυτού. Η ένταξη των εργαζομένων στους 

στόχους που τίθενται από τις εκάστοτε διευθύνσεις αποτελεί απαραίτητο συστατικό για 

την επίτευξη αυτών των στόχων (Scarnati & Scarnati 2002). 

Αναφορικά με τις απαντήσεις στα ερωτήματα 5., 6., και 7. που διερευνούν μεταβολές 

το 2013, πρώτο έτος εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στη 

Μ.Μ.Μ.Ο., εφαρμόστηκαν περιορισμοί στο δείγμα για την ορθότερη αποτύπωση των 

αποτελεσμάτων. Εξαιρέθηκαν οι εγγραφές με χρόνο εργασίας μικρότερο του έτους στο 

αιματολογικό κέντρο και προϋπηρεσία μικρότερη των 3 ετών σε άλλη κλινική (3 

άτομα), ενώ εντάχθηκαν σε χωριστή κατηγορία, πέραν των ειδικευομένων ιατρών, 

εργαζόμενοι με χρόνο εργασίας μικρότερο των τριών ετών στο αιματολογικό κέντρο 

και προϋπηρεσία άνω των τριών ετών σε άλλη κλινική (7 άτομα). 

Στο ερώτημα ‘Πόσο διαφοροποιήθηκαν οι καθημερινές σας ενέργειες μετά το 2013;’ οι 

απαντήσεις των εργαζόμενων στα διαπιστευμένα τμήματα του κέντρου παρουσιάζονται 

στο Γράφημα 3.19. Το 12,5% των ερωτηθέντων (3/24 άτομα) απαντάει ότι 

διαφοροποιήθηκαν πάρα πολύ, το 29% (7/24 άτομα) ότι διαφοροποιήθηκαν πολύ, το 

21% (5/24 άτομα) ότι διαφοροποιήθηκαν λίγο, το ίδιο ποσοστό θεωρεί ότι 

διαφοροποιήθηκαν ελάχιστα, ενώ 16,5% (4/24 άτομα) δεν αναφέρει καμία μεταβολή 

στις καθημερινές του ενέργειες μετά το 2013. 
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Γράφημα 3.19: Βαθμός μεταβολής καθημερινών ενεργειών μετά το 2013 (ΔΤ:διαπιστευμένα 
τμήματα, ΜΔΤ: μη διαπιστευμένα τμήματα του αιματολογικού κέντρου). 
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Τα αντίστοιχα ποσοστά των απαντήσεων του προσωπικού που εργάζεται σε μη 

διαπιστευμένα τμήματα είναι 10,5% (3/28 άτομα), 35,5% (10/28 άτομα),  28,5% (8/28 

άτομα), 14% (4/28 άτομα) και 10,5% (3/28 άτομα) (Γράφημα 3.19). Από τα παραπάνω 

προκύπτει ότι το 42% του προσωπικού των διαπιστευμένων τμημάτων και το 46% του 

προσωπικού των υπολοίπων τμημάτων αναφέρει σημαντική μεταβολή στις καθημερινές 

του ενέργειες, μετά το ελεγχόμενο έτος. Κατά τη διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε 

ανά ειδικότητα, θέση ευθύνης και τμήμα εργασίας (δεδομένα δεν εμφανίζονται) δεν 

προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά παράμετρο, στα προαναφερθέντα 

ποσοστά. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ποσοστό 86% (6/7 άτομα) και 82% (9/11 άτομα), 

δηλαδή διπλάσιο από τα γενικά ποσοστά, προσωπικό με προϋπηρεσία μικρότερη των 

τριών ετών στη ΄Στοργή’ και ειδικευόμενοι ιατροί, αντίστοιχα, αναφέρουν ότι 

μεταβλήθηκε σε σημαντικό βαθμό η καθημερινότητά τους μετά το ελεγχόμενο έτος, 

επιβεβαιώνοντας έτσι την ορθότητα της εξαίρεσής τους από τη συγκεκριμένη μέτρηση. 

Δεδομένου ότι η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας εισάγει νέες 

διαδικασίες και πρακτικές σε ένα οργανισμό, αναμενόμενο ήταν το ποσοστό των 

εργαζόμενων σε διαπιστευμένα τμήματα, που θα δήλωνε σημαντικές μεταβολές στην 

καθημερινή του εργασία, να ήταν πολύ υψηλότερο. Το αποτέλεσμα συνεκτιμάται με τα 

αποτελέσματα των δύο επόμενων απαντήσεων. 

Στο ερώτημα ‘Πόσο μεταβλήθηκε το εργασιακό σας περιβάλλον μετά το 2013;’ οι 

απαντήσεις των εργαζόμενων στα διαπιστευμένα τμήματα του κέντρου παρουσιάζονται 

στο Γράφημα 3.20. Το 12,5% των ερωτηθέντων (3/24 άτομα) απαντάει ότι 

μεταβλήθηκε πάρα πολύ, το 25% (6/24 άτομα) ότι μεταβλήθηκε πολύ, το 37,5% (9/24 

άτομα) ότι μεταβλήθηκε λίγο, το 8,5% (2/24 άτομα) θεωρεί ότι μεταβλήθηκε ελάχιστα, 

ενώ 16,5% (4/24 άτομα) δεν αναφέρει καμία μεταβολή στο εργασιακό του περιβάλλον 

μετά το 2013. Τα αντίστοιχα ποσοστά των απαντήσεων του προσωπικού που εργάζεται 

σε μη διαπιστευμένα τμήματα είναι 7% (2/28 άτομα), 32% (9/28 άτομα), 35,5% (10/28 

άτομα), 14% (4/28 άτομα) και 10,5% (3/28 άτομα) (Γράφημα 3.20). Από τα παραπάνω 

προκύπτει ότι το 37,5% του προσωπικού των διαπιστευμένων τμημάτων και το 39% 

του προσωπικού των υπολοίπων τμημάτων αναφέρει σημαντική μεταβολή στο 

εργασιακό του περιβάλλον, μετά το ελεγχόμενο έτος. Κατά τη διερεύνηση που 

πραγματοποιήθηκε ανά ειδικότητα, θέση ευθύνης και τμήμα εργασίας (δεδομένα δεν 

εμφανίζονται) δεν προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά παράμετρο, στα 

προαναφερθέντα ποσοστά. Πρέπει και σε αυτό το ερώτημα να σημειωθεί ότι σε 

ποσοστό 86% (6/7 άτομα) και 82% (9/11 άτομα), δηλαδή διπλάσιο από τα γενικά 
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ποσοστά, προσωπικό με προϋπηρεσία μικρότερη των τριών ετών στη ΄Στοργή’ και 

ειδικευόμενοι ιατροί, αντίστοιχα, αναφέρουν ότι μεταβλήθηκε σε σημαντικό βαθμό το 

εργασιακό τους περιβάλλον, μετά το ελεγχόμενο έτος, απάντηση σαφώς αναμενόμενη. 
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Γράφημα 3.20: Βαθμός μεταβολής εργασιακού περιβάλλοντος μετά το 2013 (ΔΤ:διαπιστευμένα 
τμήματα, ΜΔΤ: μη διαπιστευμένα τμήματα του αιματολογικού κέντρου). 

 

Η ερώτηση για το εργασιακό περιβάλλον τέθηκε για να διερευνηθούν μεταβολές στις 

υποδομές, τη στελέχωση και την οργάνωση των τμημάτων που εντάχθηκαν στο Σ.Δ.Π. 

Και στη συγκεκριμένη ερώτηση το ποσοστό των εργαζόμενων σε διαπιστευμένα 

τμήματα, που δήλωσε σημαντικές μεταβολές στο εργασιακό του περιβάλλον 

αναμενόταν πολύ υψηλότερο. 

Στο ερώτημα ‘Πόσο επιβαρύνθηκε η καθημερινή σας εργασία μετά το 2013;’ οι 

απαντήσεις των εργαζόμενων στα διαπιστευμένα τμήματα του κέντρου παρουσιάζονται 

στο Γράφημα 3.21. Το 21% των ερωτηθέντων (5/24 άτομα) απαντάει ότι επιβαρύνθηκε 

πάρα πολύ, το 25% (6/24 άτομα) ότι επιβαρύνθηκε πολύ, το 41,5% (10/24 άτομα) ότι 

επιβαρύνθηκε λίγο, το 8,5% (2/24 άτομα) θεωρεί ότι επιβαρύνθηκε ελάχιστα, ενώ το 

4% (1/24 άτομα) αναφέρει ότι δεν επιβαρύνθηκε καθόλου η καθημερινή του εργασία 

μετά το 2013. Τα αντίστοιχα ποσοστά των απαντήσεων του προσωπικού που εργάζεται 

σε μη διαπιστευμένα τμήματα είναι 28,5% (8/28 άτομα), 39,5% (11/28 άτομα),  21,5% 

(6/28 άτομα), 7% (2/28 άτομα) και 3,5% (1/28 άτομα) (Γράφημα 3.21). Από τα 

παραπάνω προκύπτει ότι το 46% του προσωπικού των διαπιστευμένων τμημάτων και 

το 68% του προσωπικού των υπολοίπων τμημάτων αναφέρει σημαντική επιβάρυνση 

στην καθημερινή του εργασία, μετά το ελεγχόμενο έτος. Κατά τη διερεύνηση που 

πραγματοποιήθηκε ανά ειδικότητα, θέση ευθύνης και τμήμα εργασίας (δεδομένα δεν 
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εμφανίζονται) σημαντική διαφοροποίηση από τα προαναφερθέντα ποσοστά προκύπτει 

για το ιατρικό προσωπικό των διαπιστευμένων τμημάτων που δηλώνει σημαντική 

επιβάρυνση στην εργασία του σε ποσοστό 60% και για το νοσηλευτικό προσωπικό των 

μη διαπιστευμένων τμημάτων στο οποίο το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 90%! Το 

προσωπικό με προϋπηρεσία μικρότερη των τριών ετών στη ΄Στοργή’ και ειδικευόμενοι 

ιατροί δηλώνουν σε ποσοστό 100% (7/7 άτομα) και 91% (10/11 άτομα) αντίστοιχα, ότι 

επιβαρύνθηκε πολύ ή πάρα πολύ η καθημερινή τους εργασία μετά το 2013. 

Το συγκεκριμένο ερώτημα τέθηκε για να διερευνηθεί το κατά πόσο το προσωπικό των 

διαπιστευμένων τμημάτων θεώρησε ότι επιβαρύνθηκε εργασιακά από την εφαρμογή 

του Σ.Δ.Π. Πράγματι σχεδόν ένα στα δύο άτομα δηλώνει σημαντική επιβάρυνση. 

Ταυτόχρονα όμως σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό (σχεδόν δύο στα τρία άτομα) 

δηλώνουν σημαντική επιβάρυνση στα τμήματα που δεν εντάχθηκαν στο Σ.Δ.Π. Από το 

αποτέλεσμα προκύπτει ότι η δηλωθείσα επιβάρυνση προέρχεται πιθανά από εξωγενείς 

του Σ.Δ.Π. παράγοντες και πάντως δεν μπορεί να αποδοθεί σε αυτό. 
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Γράφημα 3.21: Βαθμός επιβάρυνσης καθημερινής εργασίας μετά το 2013 (ΔΤ:διαπιστευμένα 
τμήματα, ΜΔΤ: μη διαπιστευμένα τμήματα του αιματολογικού κέντρου). 

 

Επισκοπώντας τις απαντήσεις στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις προκύπτει ότι μεταβολές 

στην καθημερινότητα, μεταβολές στο εργασιακό περιβάλλον και επιβαρύνσεις στην 

εργασία καταγράφονται σε μεγαλύτερο βαθμό στα τμήματα που δεν είναι ενταγμένα 

στο Σ.Δ.Π. Η μοναδική εξήγηση για τα αποτελέσματα αυτά σε ότι αφορά τα ενταγμένα 

στο Σ.Δ.Π. τμήματα είναι οι μεταβολές που χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν να 

εισήχθηκαν ομαλά και σταδιακά, με χρονική αφετηρία  προγενέστερη του έτους 

διαπίστευσης. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη μίας ‘διευθυντικής ομάδας’ με 
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μακρόχρονο σχεδιασμό, προσηλωμένης σε στόχους, που στην προκειμένη περίπτωση 

αθροίζονται στη διαρκή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας από το 

αιματολογικό κέντρο.  

Αναφορικά με τα μη ενταγμένα στο Σ.Δ.Π. τμήματα, οι αυξημένες μεταβολές που 

καταγράφηκαν, πέραν εξωτερικών του αιματολογικού κέντρου παραγόντων,  μπορεί 

ενδεχόμενα να οφείλονται και στην πίεση για προσαρμογή στις συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν μετά την διαπίστευση των λοιπών τμημάτων, δεδομένης της ενιαίας 

οργανωτικά και πρακτικά λειτουργίας του αιματολογικού κέντρου. 

Τέλος, από τις απαντήσεις στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις του προσωπικού που 

εντάχθηκε στο αιματολογικό κέντρο την τελευταία τριετία, έχοντας προϋπηρεσία σε 

άλλες κλινικές, και των ειδικευομένων ιατρών, έμμεσα προκύπτει ότι εισήλθαν σε 

εργασιακό περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.  

Στο τελευταίο ερώτημα ‘Θεωρείται ότι χρειάζεστε περαιτέρω εκπαίδευση για να 

εξυπηρετήσετε ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας;’ οι απαντήσεις των εργαζόμενων 

παρουσιάζονται στο Γράφημα 3.22. Από το δείγμα δεν εξαιρέθηκαν εγγραφές. Το 45% 

(33/73 άτομα) και το 30% (22/73 άτομα) των ερωτηθέντων, θεωρεί ότι χρειάζεται η 

μάλλον χρειάζεται, αντίστοιχα, περαιτέρω εκπαίδευση, ενώ το 22% (16/73 άτομα) 

μοιράζεται εξίσου στις απαντήσεις ‘μάλλον όχι’ και ‘όχι’. Τα αντίστοιχα ποσοστά για 

το προσωπικό που εργάζεται σε διαπιστευμένα τμήματα είναι 31%, 38%, 10,5% 

και17%, ενώ για το προσωπικό που εργάζεται σε μη διαπιστευμένα τμήματα 

μεταβάλλονται σε 44%, 31%, 12,5% και 9,5% αντίστοιχα (Γράφημα 3.23). 
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Γράφημα 3.22: Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης προσωπικού.  
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Γράφημα 3.23: Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης προσωπικού, στα διαπιστευμένα (ΔΤ) και τα μη 
διαπιστευμένα (ΜΔΤ) τμήματα του αιματολογικού κέντρου. 

 

Από τα παραπάνω ποσοστά εξάγεται ότι το 69% του προσωπικού που εργάζεται σε 

διαπιστευμένα τμήματα, το 75% του προσωπικού που εργάζεται σε μη διαπιστευμένα 

τμήματα και στο σύνολο το 75% των εργαζομένων θεωρεί ότι χρειάζεται περαιτέρω 

εκπαίδευση για να εξυπηρετήσει ένα  σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Διερευνώντας 

τα αντίστοιχα ποσοστά στις επιμέρους ειδικότητες, στο ιατρικό προσωπικό μειώνεται 

στο 62,5%, ενώ στο νοσηλευτικό προσωπικό ανέρχεται στο 86,5%. 

Σε κάθε περίπτωση από τις απαντήσεις προκύπτει ότι τρία από τα τέσσερα άτομα, 

ανεξάρτητα από το εάν το τμήμα εργασίας τους λειτουργεί ήδη εντός του Σ.Δ.Π. 

θεωρούν ότι χρειάζονται περαιτέρω εκπαίδευση. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 

προηγούμενες απαντήσεις, ότι πρόκειται για προσωπικό που γνωρίζει και εφαρμόζει 

καλές πρακτικές, και υπηρετεί σε τμήματα που παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

υγείας, η διάθεση για περαιτέρω εκπαίδευση δεν μπορεί παρά να ενταχθεί στη γενική 

κατεύθυνση προς συνεχή βελτίωση, την οποία φαίνεται να στοχεύει και να επιτυγχάνει 

το αιματολογικό κέντρο. 
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Στοιχεία δείγματος των νοσηλευομένων 

Τα ερωτηματολόγιο των νοσηλευομένων απευθύνθηκε σε 61 ασθενείς. Η φυσική 

κατάσταση 9 ασθενών δεν επέτρεψε τη συμμετοχή τους στη μελέτη. 6 ασθενείς (9,8%) 

αρνήθηκαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Το ποσοστό συμμετοχής των ασθενών 

στην παρούσα μελέτη (90,2%) κρίνεται απολύτως ικανοποιητικό. Το δείγμα των 

ασθενών ανέρχεται στα 55 άτομα. Εξ αυτών τα 26 άτομα (47%) νοσηλευόντουσαν στο 

αιματολογικό κέντρο, κατά το χρόνο της μελέτης, ενώ τα υπόλοιπα 29 (53%) είχαν 

νοσηλευτεί στο εγγύς παρελθόν (κατά δήλωσή τους, προσερχόμενα στα εξωτερικά 

ιατρεία του κέντρου) (Γράφημα 3.24). Το 60% των ερωτηθέντων (33/55 άτομα) ήταν 

άνδρες και το 40% (22/55 άτομα) γυναίκες (Γράφημα 3.25). 
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Γράφημα 3.24: Σύνθεση δείγματος ασθενών 
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Γράφημα 3.25: Φύλο ασθενών 
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Στο Γράφημα 3.26 απεικονίζεται η ηλικιακή κατανομή του δείγματος των ασθενών που 

μετείχαν στη μελέτη, ενώ στο Γράφημα 3.27 απεικονίζεται το μορφωτικό τους επίπεδο. 

Από τις παραπάνω καταγραφές είναι πρόδηλο ότι στο δείγμα περιλαμβάνονται άτομα 

όλων των ηλικιών και ποικίλου μορφωτικού επιπέδου. 
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Γράφημα 3.26: Ηλικία ασθενών (Έτη) 
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Γράφημα 3.27: Εκπαίδευση ασθενών (ΔΑ: δεν απάντησαν) 

 

Οι ασθενείς που μετείχαν στην παρούσα μελέτη δήλωσαν πλήθος επαγγελματικών 

ιδιοτήτων και το 40% (22/55 άτομα) τόπο κατοικίας τη Θεσσαλονίκη, με το υπόλοιπο 

60% (33/55 άτομα) να διαμένει στη Μακεδονία (πλην Θεσσαλονίκης), τη Θράκη, τη 

Θεσσαλία, τη νησιωτική Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης) και την Κύπρο. 

Από το δεδομένο αυτό προκύπτει το γεγονός ότι το αιματολογικό κέντρο εξυπηρετεί, 

για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει, ένα ευρύτατο γεωγραφικό χώρο. 
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Από τη διερεύνηση του ιστορικού νοσηλείας, που δήλωσαν οι ασθενείς του δείγματος 

και αφορούσε σε νοσηλεία στο αιματολογικό κέντρο, προκύπτει πολύ μεγάλο εύρος 

χρόνου νοσηλείας με τον ελάχιστο να υπερβαίνει τη μία εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν 

χρόνοι συνεχόμενης νοσηλείας αρκετών μηνών ή διακοπτόμενης, για ποικίλα 

διαστήματα, έως και δύο ετών. Το ερώτημα τέθηκε, όπως προαναφέρθηκε για να 

αποτελέσει περιορισμό για την συμπερίληψη ή μη των ασθενών στη μελέτη. Από τις 

απαντήσεις βεβαίως που συλλέχθηκαν δεν προκύπτει αιτία εξαίρεσης για κάποιον 

ασθενή. 

Από το ιστορικό νοσηλείας προέκυψε επίσης το γεγονός ότι το 38% των ερωτηθέντων 

ασθενών (21/55 άτομα) νοσηλεύονταν ή νοσηλεύτηκαν στο παρελθόν μόνο στη 

Μ.Μ.Μ.Ο., το 36,5% (20/55 άτομα) μόνο στην αιματολογική κλινική και το υπόλοιπο 

25,5% (14/55 άτομα) έχει φιλοξενηθεί κατά διαστήματα και στις δύο κλινικές του 

αιματολογικού κέντρου (Γράφημα 3.28). Η εν λόγω διάκριση χρησιμοποιήθηκε, κατά 

περίπτωση, στην ανάλυση των απαντήσεων των ασθενών στο κύριο τμήμα του 

αντίστοιχου ερωτηματολογίου. Τέλος το 74,5% των ασθενών (41/55 άτομα) δηλώνει 

ότι έχει νοσηλευτεί, στο παρελθόν, σε κλινική εκτός του αιματολογικού κέντρου, για το 

ίδιο ή άλλο παθολογικό πρόβλημα, ενώ το 25,5% (14/55 άτομα) δηλώνει ‘όχι’ στο 

συγκεκριμένο ερώτημα. Δύο από τους ασθενείς της πρώτης κατηγορίας δεν απάντησαν 

στο ερώτημα 5, ενώ οι εκ παραδρομής απαντήσεις που δόθηκαν στο ίδιο ερώτημα από 

τέσσερις ασθενείς της δεύτερης κατηγορίας, δεν λήφθηκαν υπ’ όψιν στην παρούσα 

μελέτη. 
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Γράφημα 3.28: Νοσηλεία ασθενών στο αντίστοιχο τμήμα (ΑΙΜ. ΚΛ.:Αιματολογική Κλινική, 
ΜΜΜΟ: Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών). 
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Απαντήσεις των νοσηλευομένων 

Στο ερώτημα ‘Πως αξιολογείται την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα;’ οι απαντήσεις των 

ασθενών παρουσιάζονται στο Γράφημα 3.29. Το 89% των ερωτηθέντων (49/55 άτομα) 

την αξιολογεί ως ‘πολύ καλή’ και ένα επιπλέον 9% (5/55 άτομα) ως καλή. Το 

εντυπωσιακό 98% των ασθενών έχει θετική γνώμη για τις ιατρικές υπηρεσίες που 

παρέχονται από το αιματολογικό κέντρο. 
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Γράφημα 3.29: Αξιολόγηση ιατρικής φροντίδας 
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Γράφημα 3.30: Αξιολόγηση νοσηλευτικής φροντίδας 

Η ίδια θετική γνώμη καταγράφεται και για τις νοσηλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται 

στη ‘Στοργή’. Στο ερώτημα ‘Πως αξιολογείται την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα;’ 

οι απαντήσεις των ασθενών παρουσιάζονται στο Γράφημα 3.30. Το 91% των 

ερωτηθέντων (50/55 άτομα) την αξιολογεί ως ‘πολύ καλή’ και ένα επιπλέον 7% (4/55 

άτομα) ως καλή. 
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Από τα αποτελέσματα των απαντήσεων των ασθενών στις δύο πρώτες ερωτήσεις 

προκύπτει σχεδόν απόλυτη ταύτιση της ιατρικής με τη νοσηλευτική φροντίδα, από την 

πλευρά των ασθενών. Αυτό θεωρείται αναμενόμενο, από τη στιγμή που ο ασθενής είναι 

αποδέκτης της υγειονομικής παροχής σε σύνολο και λιγότερο της άσκησης των 

επιμέρους σαφώς διακριτών ειδικοτήτων. Μη αναμενόμενα ήταν τα υψηλότατα 

ποσοστά ικανοποίησης που καταγράφηκαν, δεδομένων των μεγάλων χρονικών 

διαστημάτων νοσηλείας που καταγράφηκαν και της επακόλουθης κόπωσης των 

ασθενών πασχόντων, συχνά, από χρόνια νοσήματα. Η πιθανότητα εξάρτησης των 

ασθενών από το υγειονομικό προσωπικό αίρεται από την ανωνυμία του 

ερωτηματολογίου και από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο τμήμα των ερωτηθέντων δεν 

νοσηλεύονταν στο αιματολογικό κέντρο, κατά το χρόνο της μελέτης, αλλά απαντούσε 

για παρελθόντα χρόνο. 

Στο ερώτημα ‘Πως αξιολογείται τους χρόνους ανταπόκρισης στις ανάγκες σας 

(εισιτήριο – εξιτήριο, αποτελέσματα εξετάσεων, χορήγηση θεραπειών κ.α.);’ οι 

απαντήσεις των ασθενών παρουσιάζονται στο Γράφημα 3.31. 
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Γράφημα 3.31: Αξιολόγηση χρόνων ανταπόκρισης (ΣΥΝΟΛΟ: Σύνολο δείγματος, ΑΙΜ. 
ΚΛ.:Αιματολογική Κλινική, ΜΜΜΟ: Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών). 

 

Το 63,5% των ασθενών (35/55 άτομα) θεωρεί τους χρόνους ανταπόκρισης γρήγορους, 

και το 29% (16/55 άτομα) πολύ γρήγορους με το υπόλοιπο 7,5% (4/55 άτομα) να τους 

αξιολογεί μέτριους. Τα γενικά ποσοστά σχεδόν ταυτίζονται με τα ποσοστά των 

απαντήσεων των ασθενών που έχουν νοσηλευτεί τόσο στην αιματολογική κλινική όσο 

και στη Μ.Μ.Μ.Ο. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί 

μόνο στη Μ.Μ.Μ.Ο. είναι 43%, 47,5% και 9,5%, ενώ για τους ασθενείς που έχουν 
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νοσηλευτεί μόνο στην αιματολογική κλινική είναι 85%, 10% και 5% (Γράφημα 3.31). 

Οι χρόνοι ανταπόκρισης αντανακλούν ουσιαστικά το οργανωτικό επίπεδο των 

μονάδων. 9 στους 10 ασθενείς αξιολογούν την οργάνωση του αιματολογικού κέντρου 

θετικά. 

Η ίδια θετική αξιολόγηση προκύπτει και από τις απαντήσεις των ασθενών στο ερώτημα 

‘Πως αξιολογείται τις παρεχόμενες ‘ξενοδοχειακές’ υπηρεσίες (χώροι – υποδομές, 

καθαριότητα, σίτιση κ.α.);’ οι οποίες παρουσιάζονται στο Γράφημα 3.32. Το 42% των 

ασθενών (23/55 άτομα) τις αξιολογεί ως πολύ καλές, το 40% (22/55 άτομα), ως καλές 

και το υπόλοιπο 18% (10/55 άτομα) μέτριες. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους ασθενείς 

που έχουν νοσηλευτεί μόνο στη Μ.Μ.Μ.Ο. είναι 52,5%, 28,5% και 19%, για τους 

ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί μόνο στην αιματολογική κλινική είναι 30%, 65% και 

5%, ενώ  των ασθενών που έχουν νοσηλευτεί τόσο στην αιματολογική κλινική όσο και 

στη Μ.Μ.Μ.Ο. είναι 43%, 21,5% και 35,5%, αντίστοιχα (Γράφημα 3.32). Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι δεν καταγράφεται αρνητική αξιολόγηση ούτε για την 

οργάνωση ούτε για τις λοιπές, πέραν των υγειονομικών υπηρεσίες, του αιματολογικού 

κέντρου. 
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Γράφημα 3.32: Αξιολόγηση ‘ξενοδοχειακών’ υπηρεσιών (ΣΥΝΟΛΟ: Σύνολο δείγματος, ΑΙΜ. 
ΚΛ.:Αιματολογική Κλινική, ΜΜΜΟ: Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών). 

Επισκοπώντας το σύνολο της αξιολόγησης του αιματολογικού κέντρου από τους 

ασθενείς, διαπιστώνεται ότι οι όποιες διαφορές προκύπτουν στις απαντήσεις μεταξύ 

των ασθενών που έχουν νοσηλευτεί μόνο στη Μ.Μ.Μ.Ο. (η οποία υπενθυμίζεται ότι 

λειτουργεί με Σ.Δ.Π.) και αυτών που έχουν νοσηλευτεί μόνο στην αιματολογική 

κλινική, αφορούν σε διαφοροποίηση μεταξύ θετικών και πολύ θετικών γνωμών, 

καταδεικνύοντας τη συνολικά θετική γνώμη των ασθενών, για τις υπηρεσίες που 

παρέχει η εν λόγω υγειονομική μονάδα. 
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Στο τελευταίο, πέμπτο ερώτημα, επιχειρήθηκε, με τις διευκρινήσεις που 

προαναφέρθηκαν, να εξαχθεί έμμεσα η γνώμη των ασθενών για το αιματολογικό 

κέντρο σε μία συγκριτική αξιολόγησή του, με βάση εμπειρίες που οι ασθενείς διέθεταν 

από άλλες υγειονομικές μονάδες.  
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Γράφημα 3.33: Συγκριτική αξιολόγηση ιατρικής φροντίδας 

 

Το αιματολογικό κέντρο αξιολογήθηκε στις ιατρικές του υπηρεσίες ως πολύ καλύτερο 

σε ποσοστό 56,5% (22/39 άτομα), ως καλύτερο σε ποσοστό 28% (11/39 άτομα), ως ίδιο 

σε ποσοστό 13% (5/39 άτομα) και ως χειρότερο σε ποσοστό 2,5% (1/39) (Γράφημα 

3.33). Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις νοσηλευτικές υπηρεσίες του ήταν 66,5% (26/39 

άτομα), 18% (7/39 άτομα), 13% (5/39 άτομα) και 2,5% (1/39 άτομα) (Γράφημα 3.34). 
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Γράφημα 3.34: Συγκριτική αξιολόγηση νοσηλευτικής φροντίδας 
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Στους χρόνους λειτουργίας αξιολογήθηκε ως πολύ πιο γρήγορο σε ποσοστό 25,5% 

(10/39 άτομα), ως πιο γρήγορο σε ποσοστό 49% (19/39 άτομα), ως ίδιο σε ποσοστό 

23% (9/39 άτομα) και ως πιο αργό σε ποσοστό 2,5% (1/39 άτομα) (Γράφημα 3.35). 

Τέλος οι ξενοδοχειακές του υπηρεσίες χαρακτηρίσθηκαν από τους ασθενείς ‘πολύ 

καλύτερες’ σε ποσοστό 30,5% (12/39 άτομα), ‘καλύτερες’ σε ποσοστό 56,5% (22/39 

άτομα) και ίδιες σε ποσοστό 13% (5/39 άτομα) (Γράφημα 3.36).  
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Γράφημα 3.35: Συγκριτική αξιολόγηση χρόνων ανταπόκρισης 
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Γράφημα 3.36: Συγκριτική αξιολόγηση ‘ξενοδοχειακών’ υπηρεσιών 

Παρότι κατά τη συγκριτική αξιολόγηση οι θετικές και πολύ θετικές γνώμες 

περιορίζονται ελαφρώς, η συνολικά θετική εικόνα παραμένει υψηλή και κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι, όπως προαναφέρθηκε, το δείγμα 

των ασθενών εμφανίζει μία ικανοποιητική διαστρωμάτωση στο μορφωτικό και 

οικονομικό του επίπεδο, και πλέον του μισού μία ευρύτατη γεωγραφική διασπορά του 

τόπου διαμονής. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Πρότυπο FACT – JACIE 

Σε επισήμανση στην πρώτη σελίδα του εγχειριδίου της περιγραφής του προτύπου 

δηλώνεται ότι ‘αυτά τα πρότυπα δεν έχουν σκοπό να εγκαταστήσουν βέλτιστες 

πρακτικές’. Έτσι με ιδιαίτερη προσοχή αποφεύγεται ο όρος βέλτιστες ή και καλές 

πρακτικές στο σύνολο των οδηγιών του προτύπου. Αυτό επιλέχθηκε σαφώς γιατί πλέον 

ο όρος αναφέρεται σε τεκμηριωμένες πρακτικές οι οποίες αποτελούν ζητούμενο στην 

εφαρμογή πρακτικών και διεργασιών που εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς, κύρια 

των υπηρεσιών υγείας. Εντούτοις το σύνολο των διεργασιών που περιγράφηκαν και 

αφορούν τη διαχείριση ποιότητας, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, την 

τεκμηρίωση του συστήματος και τους συνεχείς ελέγχους δεν μπορεί παρά να μην 

αναγνωριστούν ως καλές πρακτικές με την ευρεία έννοια με την οποία συνηθίζεται να 

χρησιμοποιείται ο όρος.  

Το αιματολογικό κέντρο ‘Στοργή’, πιστοποιώντας τις διεργασίες συλλογής, 

επεξεργασίας και μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, εισήλθε σε μία μεγάλη 

‘κοινότητα’ μεταμοσχευτικών κέντρων, που αρχικά σταθεροποίησαν τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες τους, συνεχίζουν όμως με αναθεωρήσεις των προτύπων, τακτικές εσωτερικές 

και εξωτερικές επιθεωρήσεις που επικαιροποιούν τα πρότυπα, και συνεχή επικοινωνία 

μεταξύ τους,  να προσπαθούν να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. 

Πρόκειται στην ουσία για μια διαδικασία ‘benchmarking’, στην οποία τα ελεγχόμενα 

κέντρα τροφοδοτούν με πληροφορίες το σύστημα ελέγχου, με το τελευταίο να τις 

αξιοποιεί προκειμένου να βελτιώσει την απόδοση του συστήματος και άρα τις 

παρεχόμενες από τα κέντρα υπηρεσίες, στον επόμενη, χρονικά προσδιορισμένη, 

επιθεώρηση της διαπίστευσης. 

 

Προσωπικό 

Είναι σαφές ότι η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας βαρύνει κύρια τα 

άτομα που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης. Από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, 

που απευθύνθηκε στο  προσωπικό, προκύπτει ότι η σταδιακή εφαρμογή τυποποιημένων 
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διαδικασιών λειτουργίας γίνεται ευκολότερα αποδεκτή, και αν συνδυαστεί με τη 

βελτίωση της ‘κουλτούρας’ για ποιότητα σε ένα χώρο εργασίας το αποτέλεσμα είναι 

λειτουργικό. Πρέπει να επισημανθεί η διάθεση για περαιτέρω εκπαίδευση του 

προσωπικού σε θέματα εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης. Αυτή είναι προφανές 

ότι δεν προκύπτει από άγνοια ή μη συμμόρφωση με τις εφαρμοζόμενες τυποποιημένες 

διαδικασίες, αλλά περισσότερο από την αναγκαιότητα κατανόησης του συνολικού 

αντικειμένου των προσφερόμενων υπηρεσιών, την εγκατάσταση δηλαδή της αίσθησης 

ότι κάθε μεμονωμένη ‘δουλειά’ αποτελεί απαραίτητο και αναπόσπαστο τμήμα της 

συνολικής προσπάθειας για βελτίωση και επιτυχή εφαρμογή του συστήματος 

διαχείρισης ποιότητας. 

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες 

Το σύστημα διαθέτει σημαντικό αριθμό σημείων ελέγχου και εργαλεία μέτρησης της 

αποτελεσματικότητάς του. Εντούτοις κανένα σύστημα διαχείρισης και βελτίωσης 

ποιότητας δεν μπορεί να παραβλέπει τη γνώμη των ασθενών, ανεξαρτήτως εάν ο 

βαθμός ικανοποίησης των ασθενών αντιμετωπιστεί ως δείκτης μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος με την καθιερωμένη έννοια του όρου, ή όχι. Από 

τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που απευθύνθηκε στους ασθενείς του 

αιματολογικού κέντρου προκύπτει ένας εντυπωσιακός βαθμός ικανοποίησης από τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πρόσθετη ευθύνη για τη 

σταθερή δέσμευση του συνόλου του προσωπικού στη διατήρηση και βελτίωση της 

πολιτικής ποιότητας του αιματολογικού κέντρου.  

Μία πλέον εκτεταμένη χρονικά και λεπτομερέστερη στις ερωτήσεις έρευνα, προτείνεται 

στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης του αιματολογικού κέντρου και 

πιθανότατα θα αναδείκνυε λειτουργικά, οργανωτικά ή άλλα προβλήματα που θα 

έχρηζαν επίλυσης και η οποία θα βελτίωνε περαιτέρω τις παρεχόμενες υπηρεσίες από 

το αιματολογικό κέντρο. Σε κάθε περίπτωση όμως η θετική εικόνα που αποτυπώνεται 

στις απαντήσεις των ασθενών στην παρούσα μελέτη δεν θεωρείται ότι μπορεί να 

ανατραπεί. 
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Γενικά συμπεράσματα και επισημάνσεις 

Η εφαρμογή προτύπων, όπως αυτά αθροίζονται σε συστήματα διαπίστευσης, αποτελεί 

την πλέον αξιόπιστη μέθοδο διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας για τις μονάδες 

και τους οργανισμούς υγείας. Το πρώτο και κρισιμότερο στάδιο για την εγκατάσταση 

συστημάτων διαχείρισης ποιότητας αποτελεί η δέσμευση της ηγεσίας σε μία 

στρατηγική ποιότητας. 

Τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας διαθέτουν λειτουργικές διεργασίες που 

εξασφαλίζουν τη λειτουργία τους. Εντούτοις για την αποδοτική εφαρμογή τους είναι 

απαραίτητη η συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκομένων στο σύστημα, όχι μόνο στο 

επίπεδο εφαρμογής των προκαθορισμένων διεργασιών, αλλά κυρίως στην αίσθηση ότι 

είναι απαραίτητοι για την ίδια την ύπαρξη του συστήματος. Η ικανοποίηση των 

εργαζομένων από τη συμμετοχή τους σε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, πρέπει να 

αποτελεί μέλημα των διαχειριστών του συστήματος. 

Η μετρήσεις αποδοτικότητας ενός συστήματος είναι το πρώτο στάδιο για τον 

προσδιορισμό του σχεδίου βελτίωσης ποιότητάς του. Το σύνολο των σχεδιαζόμενων 

πολιτικών για μία υγειονομική μονάδα ή για ολόκληρο το σύστημα υγείας οφείλει να 

βασίζεται σε τεκμηριωμένα, μετρήσιμα, και αξιολογήσιμα δεδομένα. 

Τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας δεν είναι εσωστρεφή συστήματα 

αυτοσυντήρησης. Στην ‘καρδιά’ της εφαρμογής τους πρέπει να τίθεται συνεχώς η 

βελτίωση της υγείας και η αίσθηση της ασφάλειας που αντικατοπτρίζονται κύρια και 

ισοδύναμα στο βαθμό ικανοποίησης των ασθενών. 

Τελικά διαπιστώνεται ότι η γνώση και τα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας στις 

υπηρεσίες υγείας δε χρειάζεται να εφευρεθούν· υπάρχουν. Αυτό που απομένει είναι 

απλώς να εφαρμοστούν. 
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Hospital UPN:CIC: HSCT Date:
yyyy - mm - dd

Patient UIC

Male FemaleDate of birth
yyyy - mm - dd

PRIMARY DISEASE DIAGNOSIS……………………………………………

(CIC):EBMT Code

Hospital: Unit:

Contact person:

Hospital Unique Patient Number/ Code: 

Initials: _

Date of the transplant:
yyyy - mm - dd

HSCT - Minimum Essential Data - A
SECOND REPORT - 100 DAYS AFTER HSCT

Disease

Email:

Centre Identification

Patient Data

Date of this report:
yyyy - mm - dd

(Compulsory, registrations will not be accepted without this item)

(first name(s) _family name(s))

Recovery

Sex

Absolute neutrophil count (ANC) 

No:

Yes:

recovery (Neutrophils ≥ 0.5 x 10 /L; first of 3 consecutive values after 7 days without any transfusion

yyyy - mm - dd

yyyy - mm - dd
Never below

No

Yes: 

Never below this level

Unknown

Unknown

Platelet reconstitution (Platelets ≥ 20 x 10 /L; first of 3 consecutive values after 7 days without transfusion) 

Date Platelets ≥ 20 x 10 /l
yyyy - mm - dd

Early graft loss (Engraftment followed by loss of graft within the first 100 days)

No

Yes

Unknown

9

containing neutrophils)

Date of last assessment:

Date of ANC recovery:

9

9

Date unknown: patient discharged before levels reached

Date unknown: out-patient 

Page 1 All_Day 100 Allo MED-A Form



Hospital UPN:CIC: HSCT Date:
yyyy - mm - dd

Patient UIC

Other, specify: ______________________

Chronological number of the cell infusion episode for this patient ____________

Acute Graft Versus Host Disease (Allografts only)

Acute GvHD (Allografts)

Date of onset
yyyy - mm - dd

Maximum Grade:

Skin 0 (none) 1

0 (none) I II III IV Present but grade unknown Not evaluated

Stage:

2 3 4
Liver 0 (none) 1 2 3 4
Lower GI tract 0 (none) 1 2 3 4
Upper GI tract 0 (none) 1

Other site affected No Yes

Additional Cell Infusions

Additional cell infusions 

No

Yes:

(excluding a new HSCT)

Is this cell infusion an allogeneic boost? No Yes:  - Skip Cell therapy table below

If the cell infusion is           a boost fill in the                          section below:Cell therapynot

First date of the cell therapy infusion
yyyy - mm - dd

Cell therapy

Planned/protocol

Prophylactic

Treatment of GvHD

Loss/decreased chimaerism

Number of infusions                                  _____________

Treatment PTLD, EBV lymphoma

Source of cell(s): Allo Auto

(check all that apply)

Type of cell(s): (check all that apply)

Lymphocyte Mesenchymal Fibroblasts Dendritic cells

NK cells Regulatory T-cells Gamma/delta cells Other, specify  _______________

(DLI)

Indication: (check all that apply)

Treatment for disease

Mixed chimaerism

Treatment viral infection

within 10 weeks

(count only infusions that are part of same regimen and given for the same indication)

An allo boost is an infusion of cells from the same donor without conditioning,with no evidence of 
graft rejection. 

Is this cell infusion an autologous boost? No Yes:  - Skip Cell therapy table below
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Hospital UPN:CIC: HSCT Date:
yyyy - mm - dd

Patient UIC

Additional disease treatment given

Additional Disease Treatment

Best response

 Date achieved :
yyyy - mm - dd

Maximum extent 

Last Contact Date for 100 day Assessment

Continued complete remission (CCR)

CR achieved:

Imatinib mesylate (Gleevec, Glivec)

Dasatinib (Sprycel)

Nilotinib (Tasigna)

Bortezomib (Velcade)

Lenalidomide (Revlimid)

Velafermin (FGF)

Kepivance (KGF, palifermin)

Thalidomide

Rituximab (Rituxan, mabthera)

No

Yes: Reason for this additional treatment

Prophylaxis / prevention

For relapse / progression or persistent disease

(planned before the transplant took place)

(not planned)

(excluding cell infusion)

Date started
yyyy - mm - dd

No

Yes:

Eculizumab (Soliris)

Other drug/chemotherapy, specify ………….............……. Intrathecal: No Yes

Chemo/drug

No Yes UnknownRadiotherapy

Best disease status (response) after HSCT 

(prior to any treatment modification in response to a post HSCT disease assessment)

This field is                                for Inherited disordersnot mandatory

Date assessed:
yyyy - mm - ddNot evaluated

Never in CR:

If patient has died before this date, enter date of death, otherwise enter Date of HSCT + 100 DAYS APPROX.

Day 100 assessment :
yyyy - mm - dd

Date of death:
yyyy - mm - dd

Not applicable

Not applicable

Chronic GvHD at day 100 (Allografts)

Date of diagnosis of cGvHD
yyyy - mm - dd

Chronic Graft Versus Host Disease present between HSCT and 100 days or date of death

(allografts only)

No

Yes:

(never)

Limited Extensive Unknown

during this period

Maximum NIH score 

Mild Moderate Severe

during this period

Not calculated
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Hospital UPN:CIC: HSCT Date:
yyyy - mm - dd

Patient UIC

No:

Yes:

Date assessed

Date first seen
yyyy - mm - dd

Disease assessment at 100 days (All diseases)

No Yes

(record the most recent status and date for each method, depending on the disease)

Was disease detected by                                               method when the patient was last assessed before day 100 or date of death?clinical/haematological

Last date assessed
yyyy - mm - dd

Not evaluated since HSCT was done

Relapse/Progression

No:

Date first seen
yyyy - mm - dd

Yes:

First Relapse or Progression after HSCT (detected by any method

Continuous progression since HSCT

Relapse of Leukaemias

If Yes or Continuous          diagnosis is acute or chronic leukaemia, fill in the section below:and

Method of detection of the first relapse or progression after HSCT

Fill in only for acute and chronic leukaemias

Relapse/progression detected by                                            method:clinical/haematological

Not evaluated

No:

Yes:

Date assessed

Date first seen
yyyy - mm - dd

Relapse/progression detected by                       method:cytogenetic

Not evaluated

No:

Yes:

Date assessed

Date first seen
yyyy - mm - dd

Relapse/progression detected by                    method:molecular

Not evaluated

Disease status when the patient was last seen before day 100 or date of death
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Hospital UPN:CIC: HSCT Date:
yyyy - mm - dd

Patient UIC

Survival Status last contact date at 100 day assessment

Survival Status at 100 days – All diseases

No Yes:

GVHD

Interstitial pneumonitis

Pulmonary toxicity

Infection:

bacterial

Fungal

parasitic

Unknown

viral

Relapse or Progression/Persistent disease

HSCT Related Cause

(check as many as appropriate):

Last date assessed
yyyy - mm - dd

Rejection/Poor graft function

History of severe Veno occlusive disorder (VOD)

Disease Assessment at 100 days - Leukaemias

Was disease detected by                                 method when the patient was last assessed before day 100 or date of death?cytogenetic/FISH

Fill in only for acute and chronic leukaemias

Was the presence of the disease considered relapse/progression since HSCT? No Yes:

Not evaluated since HSCT was done

No Yes:

Last date assessed
yyyy - mm - dd

Was disease detected by                      method when the patient was last assessed before day 100 or date of death?molecular

Fill in only for acute and chroni leukaemias

Was the presence of the disease considered relapse/progression since HSCT? No Yes:

Not evaluated since HSCT was done

Alive Dead

Main Cause of Death (check only one main cause)

Unknown

Other_______________________________________

Contributory Cause of Death

Haemorrhage

Central nervous system (CNS) toxicity

Gastrointestinal (GI) toxicity

Skin toxicity

Renal failure

Other, specify ………………................................

Multiple organ failure

Cardiac toxicity
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Hospital UPN:CIC: HSCT Date:
yyyy - mm - dd

Patient UIC

Male Female

Date of birth
yyyy - mm - dd

PRIMARY DISEASE DIAGNOSIS……………………………………………

(CIC):EBMT Code

Hospital: Unit:

Contact person:

CR achieved:

Never in CR:

Hospital Unique Patient Number/ Code: 

Initials: _

Date of the most recent transplant before this follow up:
yyyy - mm - dd

HSCT - Minimum Essential Data - A
FOLLOW UP REPORT - ANNUAL

Disease

Email:

Centre Identification

Patient Data

Date of this report:
yyyy - mm - dd

(Compulsory, registrations will not be accepted without this item)

(first name(s) _family name(s))

Date of Last Contact

Date achieved :
yyyy - mm - dd

Date assessed:
yyyy - mm - dd

Previously reported

Date of last follow up or death:
yyyy - mm - dd

Best response after HSCT (CLL & Myeloma only)

Best disease status (response) after transplant

(prior to any treatment modification in response to a post HSCT disease assessment)

Continued complete remission (CCR)

Sex

Patient following national / international study / trial:

Name of study / trial ......................................

No Yes Unknown
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Hospital UPN:CIC: HSCT Date:
yyyy - mm - dd

Patient UIC

Acute Graft Versus Host Disease (Allografts only)

Complications after Transplant (Allografts)

Date of onset
yyyy - mm - dd

Maximum Grade:

Chronic Graft Versus Host Disease present during this period

No

First episode since last HSCT

during this period

No Yes:

Date of diagnosis of cGvHD:
yyyy - mm - dd

Maximum extent

Limited Extensive

(currently absent)

Unknown

Mild Moderate Severe Not evaluated

(never)

If patient has had a previous allograft, fill in the following sections:

Yes:

Recurrence

Date first evidence of cGVHD
yyyy - mm - dd

Continuous since last reported episode

during this period:

during this periodMaximum NIH score 

Resolved since last report

Late graft failure

Skin 0 (none) 1

Stage:

2 3 4
Liver 0 (none) 1 2 3 4
Lower GI tract 0 (none) 1 2 3 4
Upper GI tract 0 (none) 1

Other site affected No Yes

0 (none) I II III IV Present but grade unknown Not evaluated

Page 2 All_AFU Allo MED-A Form



Hospital UPN:CIC: HSCT Date:
yyyy - mm - dd

Patient UIC

Was additional treatment given for the disease indication for transplant?

Additional Disease Treament including Cell Therapy

Imatinib mesylate (Gleevec, Glivec)

Dasatinib (Sprycel)

Nilotinib (Tasigna)

Bortezomib (Velcade)

Lenalidomide (Revlimid)

Velafermin (FGF)

Kepivance (KGF, palifermin)

Thalidomide

Rituximab (Rituxan, mabthera)

No

Yes:

(excluding a new HSCT)

Start date of the additional treatment since last report
yyyy - mm - dd

No

Yes:

Eculizumab (Soliris)

Other drug/chemotherapy, specify ………………........................

Chemo/drug

No Yes UnknownRadiotherapy

Relapse or Progression after HSCT

No:

Date first seen
yyyy - mm - dd

Yes:

First Relapse or Progression after HSCT (detected by any method)

Continuous progression since HSCT

No

Yes:

Did the disease treatment include additional cell infusions

Is this cell infusion an allogeneic boost?

An allo boost is an infusion of cells from the same donor without conditioning, with no evidence of graft rejection.

No Yes:

Is this cell infusion an autologous boost? No Yes:

If cell infusion is not a boost, please attach the Cell Infusion (CI) sheet on the last page, completing as many sections as
episodes of cell infusion that took place during this interval, then continue below

Additional disease treatment given excluding cell infusion?

No

Yes: Prophylaxis / preemptive/ preventive

For relapse / progression or persistent disease

(planned before the transplant took place)

(not planned)

Date started
yyyy - mm - dd

No Yes

Secondary Malignancy

No Yes:

Diagnosis: ....................................................................

Did a secondary malignancy, lymphoproliferative or myeloproliferative disorder occur?

Date of diagnosis:
yyyy - mm - dd

Is this secondary malignancy a donor cell leukaemia? No Yes Not Applicable

Intrathecal:

-Cell therapy

-Chemo / radiotherapy

Tick here if continuous from last follow up report
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Hospital UPN:CIC: HSCT Date:
yyyy - mm - dd

Patient UIC

No:

Yes:

Last disease assessment - Leukaemias

Date assessed

Date first seen

yyyy - mm - dd

Last disease status – All diseases

No Yes

(record the most recent status and date for each method, depending on the disease)

Was disease detected by                                               method when the patient was last assessed or date of death?clinical/haematological

Last date assessed

yyyy - mm - dd

Not evaluated since HSCT was done

Relapse of Leukaemias

If Yes or Continuous         diagnosis is acute or chronic leukaemia, fill in the section below:and

Method of detection of the first relapse or progression after HSCT

Fill in only for acute and chronic leukaemias

Relapse/progression detected by                                             method:clinical/haematological

Not evaluated

No:

Yes:

Date assessed

Date first seen

yyyy - mm - dd

Relapse/progression detected by                        method:cytogenetic

Not evaluated

No:

Yes:

Date assessed

Date first seen
yyyy - mm - dd

Relapse/progression detected by                     method:molecular

Not evaluated

Disease status when the patient was last assessed? (or date of death)

No Yes:

Was disease detected by                                  method when the patient was last assessed or date of death?cytogenetic/FISH

Last date assessed
yyyy - mm - dd

Not evaluated during this period

No Yes:

Was disease detected by                     method when the patient was last assessed or date of death?molecular

Last date assessed
yyyy - mm - dd

Fill in only for acute and chronic leukaemias

No YesWas the presence of the disease considered relapse/progression since HSCT?

No YesWas the presence of the disease considered relapse/progression since HSCT?

Fill in only for acute and chronic leukaemias

Not evaluated during this period
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Hospital UPN:CIC: HSCT Date:
yyyy - mm - dd

Patient UIC

Survival Status

GVHD

Interstitial pneumonitis

Pulmonary toxicity

Infection:

bacterial

Fungal

parasitic

Unknown

viral

Relapse or Progression/Persistent disease

HSCT Related Cause

(check as many as appropriate):

Rejection/Poor graft function

History of severe Veno occlusive disorder (VOD)

Alive Dead

Main Cause of Death (check only one main cause)

Unknown

Other_______________________________________

Contributory Cause of Death

Haemorrhage

Central nervous system (CNS) toxicity

Gastrointestinal (GI) toxicity

Skin toxicity

Renal failure

Other: _____________________________________________

Multiple organ failure

Cardiac toxicity

Pregnancy after HSCT

No

Yes:

Has patient or partner become pregnant after this transplant?

Did the pregnancy result in a live birth? No Yes: Unknown

Unknown

Check here if patient lost to follow up
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Hospital UPN:CIC: HSCT Date:
yyyy - mm - dd

Patient UIC

CELL INFUSION (CI) SHEET

HSCT - Minimum Essential Data - A
FOLLOW UP REPORT - ANNUAL

Date of first infusion:
yyyy - mm - dd

CELL INFUSION

Disease status before this CI

Cell infusion (CI) regimen (not HSCT or autologous stem cell re-infusion)

CR Not in CR Not evaluated

Planned/protocol Prophylactic

Treatment of aGvHDLoss/decreased chimaerism

Number of infusions                                  ..........................

Treatment PTLD, EBV lymphoma

Source of cell(s): Allo Auto

(check all that apply)

Type of cell(s): (check all that apply)

Lymphocyte Mesenchymal Fibroblasts Dendritic cells

NK cells Regulatory T-cells Gamma/delta cells Other, specify  _________________

(DLI)

Chronological number of CI for this patient _____________

Indication:

(check all that 
apply)

Treatment for disease

Mixed chimaerism

Treatment viral infection Other, specify: ______________________

within 10 weeks (count only infusions that are part of same regimen and given for the same indication)

Treatment of cGvHD

Acute Graft Versus Host Disease (after this infusion but before any further infusion / transplant):

Maximum Grade: 0 (none) 1 2 3 4 Present but grade unknown

Date of first infusion:
yyyy - mm - dd

CELL INFUSION

Disease status before this CI

Cell infusion (CI) regimen (not HSCT or autologous stem cell re-infusion)

CR Not in CR Not evaluated

Planned Prophylactic

Treatment of aGvHDLoss/decreased chimaerism

Number of infusions                                  ...........................

Treatment PTLD, EBV lymphoma

Source of cell(s): Allo Auto

(check all that apply)

(check all that apply)

Mesenchymal Fibroblasts Dendritic cells

Regulatory T-cells Gamma/delta cells Other, specify  _________________

Chronological number of CI for this patient _____________

Treatment for disease

Mixed chimaerism

Treatment viral infection Other, specify: ______________________

within 10 weeks (count only infusions that are part of same regimen and given for the same indication)

Treatment of cGvHD

Acute Graft Versus Host Disease (after this infusion but before any further infusion / transplant):

Maximum Grade: 0 (none) 1 2 3 4 Present but grade unknown

Type of cell(s):

Lymphocyte

NK cells

(DLI)

Indication:

(check all that 
apply)
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΣΤΟΡΓΗ” ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις ολογράφως ή επισημαίνοντας τα αντίστοιχα 
πλαίσια   , κατά περίπτωση:

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΝΔΡΑΣ       > 30       ΜΕΣΗ                ΙΑΤΡΙΚΗ                ΝΑΙ       

ΓΥΝΑΙΚΑ     31 – 40  ΑΝΩΤΕΡΗ        ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ   ΟΧΙ       

41 – 50  ΤΕΙ                     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ        

> 50       ΑΕΙ                     ΑΛΛΗ                    

MSc      PhD   

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Σε ποιο τμήμα της κλινικής εργάζεστε;
2. Πόσο χρόνο εργάζεστε στο συγκεκριμένο τμήμα;
3. Έχετε εργαστεί σε άλλο τμήμα της ίδιας κλινικής; ΝΑΙ      ΟΧΙ      Εάν ναι, για πόσο χρόνο;
4. Έχετε εργαστεί σε άλλες κλινικές;   ΝΑΙ      ΟΧΙ      Εάν ναι, για πόσο χρόνο;

Γ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1. Γνωρίζετε τη σημαίνει ο όρος 'καλές πρακτικές';

Όχι Μάλλον όχι Μάλλον ναι Ναι ΔΓ/ΔΑ

2. Θεωρείτε ότι εφαρμόζετε 'καλές πρακτικές' στην εργασία σας;
Όχι Μάλλον όχι Μάλλον ναι Ναι ΔΓ/ΔΑ

3. Πως αξιολογείτε την απόδοσή σας στην εργασία σας;
Πολύ χαμηλή Χαμηλή Μέτρια Υψηλή Πολύ υψηλή

4. Πως αξιολογείτε το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών στο τμήμα που εργάζεστε;
Πολύ χαμηλό Χαμηλό Μέτριο Υψηλό Πολύ υψηλό

5. Πόσο διαφοροποιήθηκαν οι καθημερινές σας ενέργειες μετά το 2013;
Πάρα πολύ Πολύ Λίγο Ελάχιστα Καθόλου

6. Πόσο μεταβλήθηκε το εργασιακό σας περιβάλλον μετά το 2013;
Πάρα πολύ Πολύ Λίγο Ελάχιστα Καθόλου

7. Πόσο επιβαρύνθηκε η καθημερινή σας εργασία μετά το 2013;
Πάρα πολύ Πολύ Λίγο Ελάχιστα Καθόλου

8. Θεωρείτε ότι χρειάζεστε περαιτέρω εκπαίδευση για να εξυπηρετήσετε ένα σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας;

Όχι Μάλλον όχι Μάλλον ναι Ναι ΔΓ/ΔΑ



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΣΤΟΡΓΗ” ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
1. Πόσο χρονικό διάστημα νοσηλεύεστε;
2. Έχετε νοσηλευτεί στο παρελθόν στην ίδια κλινική;

           Εάν ναι, στο ίδιο τμήμα;
3. Έχετε νοσηλευτεί στο παρελθόν, για το ίδιο ή άλλο παθολογικό πρόβλημα, σε άλλη κλινική;

Γ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΛΑΙΣΙΑ  
1. Πως αξιολογείτε την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα;

Πολύ κακή Κακή Μέτρια Καλή Πολύ καλή

2. Πως αξιολογείτε την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα;
Πολύ κακή Κακή Μέτρια Καλή Πολύ καλή

3. Πως αξιολογείτε τους χρόνους ανταπόκρισης στις ανάγκες σας (εισιτήριο – εξιτήριο, αποτελέσματα 
εξετάσεων, χορήγηση θεραπειών κ.α.);

Πολύ αργοί Αργοί Μέτριοι Γρήγοροι Πολύ γρήγοροι

4. Πως αξιολογείτε την παρεχόμενες 'ξενοδοχειακές' υπηρεσίες (χώροι–υποδομές, καθαριότητα, σίτιση 
κ.α.);

Πολύ κακές Κακές Μέτριες Καλές Πολύ καλές

5. Εάν απαντήσατε θετικά στο ερώτημα Β3, πως αξιολογείτε, με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες σας, 
το αιματολογικό κέντρο 'Στοργή':

α. Στις ιατρικές υπηρεσίες
Πολύ χειρότερο Χειρότερο Ίδιο Καλύτερο Πολύ καλύτερο

β. Στις νοσηλευτικές υπηρεσίες
Πολύ χειρότερο Χειρότερο Ίδιο Καλύτερο Πολύ καλύτερο

γ. Στους χρόνους λειτουργίας
Πολύ πιο αργό Πιο αργό Ίδιο Πιο γρήγορο Πολύ πιο γρήγορο

δ. Στις 'ξενοδοχειακές' υπηρεσίες
Πολύ χειρότερο Χειρότερο Ίδιο Καλύτερο Πολύ καλύτερο
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