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Περίληψη 

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση φαίνεται να «βάζει το µαχαίρι στο λαιµό» των κρατών, 

προσανατολίζοντάς τους στη λήψη απαραίτητων µέτρων για εξυγίανση των 

συστηµάτων υγείας και της εφαρµογής πολιτικών που θα δηµιουργούν δίχτυ ασφαλείας 

στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Τούτο θα µπορέσει να επιτευχθεί µέσα από την 

περικοπή της σπατάλης, την καλή καταγραφή χρήσιµων πληροφοριών σε πραγµατικό 

χρόνο, και τον συνολικό επαναπροσδιορισµό για την αντιµετώπιση των νοσηµάτων.   

Eνα καλό παράδειγµα περικοπής της σπατάλης και επαναπροσδιορισµού της 

αντιµετώπισης των νοσηµάτων ειδικά για τη χώρα µας όπως ανακοινώθηκε σε 

πανελλήνιο συνέδριο, είναι η εφαρµογή εθνικών κλινικών πρωτοκόλλων. 

  

Τα κλινικά πρωτόκολλα και οι οδηγίες µπορούν να αποδειχθούν αρκετά ωφέλιµα σε 

κάθε τοµέα ενός συστήµατος παροχής υγειονοµικής φροντίδας. Πιο συγκεκριµένα, 

στοχεύουν στη διευκόλυνση του κλινικού έργου µέσω της συστηµατοποίησης του 

τεράστιου όγκου των σύγχρονων και συνεχώς εξελισσόµενων και αυξανόµενων 

ιατρικών δεδοµένων συνεπικουρούµενα και από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών 

µέσων. Αποτέλεσµα αυτού είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. 

 

Διενεργώντας µια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τις καλές πρακτικές σε Μονάδες 

Εντατικής Νοσηλείας των Νεογνών που εφαρµόζονται παγκοσµίως, γίνεται αναφορά 

στις πρακτικές βελτίωσης της ποιότητας σε ΜΕΝΝ του Ην. Βασιλείου και της Ν. 

Αµερικής. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη του Ην. Βασιλείου, η ΜΕΝΝ είναι ένα υψηλά περίπλοκο 

σύστηµα το οποίο χρήζει από µόνο του την εφαρµογή αρχών βελτίωσης της ποιότητας. 

Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας η οποία τείνει συνεχώς να 

βελτιώνεται. Το προσωπικό που εργάζεται στη ΜΕΝΝ πρέπει να εκπαιδεύεται στις 

µεθοδολογίες της βελτίωσης της ποιότητας και στην ασφάλεια των νεογνών. Με τη 

χρήση των συλλογικών δικτύων µπορεί να επιτευχθεί η αλλαγή. Στην Ν.Αµερική το 

µοντέλο του κύκλου ποιότητας του Nolan, Plan-Do-Study-Act (PDSA) ακολούθησε και 

το Institute of Healthcare Improvement. Μετά το 1990 άρχισαν να εµφανίζονται 

διάφορα νεογνικά δίκτυα που συνδέθηκαν µε σηµαντικές βελτιώσεις στα νεογνικά 

αποτελέσµατα. Στις ΜΕΝΝ εκείνη την περίοδο αναπτύχθηκαν και πολλά συγκριτικά 

εργαλεία µέτρησης της απόδοσης για πιο ακριβή αποτελέσµατα. 

 

Ανταποκρινόµενο σε πρόταση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, το 
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Γ.Ν.Παπαγεωργίου συµµετέχει ενεργά στο δίκτυο Performance Assessment Tool for 

Quality Improvementin Hospitals (PATH) µε στόχο τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού 

δικτύου Νοσοκοµείων προώθησης της κουλτούρας αυτοβελτίωσης της ποιότητας των 

παρεχοµένων υπηρεσιών. Η Β΄Μονάδα Εντατικής νοσηλείας των νεογνών του Γ.Ν 

Παπαγεωργίου στα πλαίσια της επιτακτικής ανάγκης για ανάπτυξη στρατηγικής 

ελέγχου των λοιµώξεων προέβει σε προτυποποίηση των παρεµβατικών διαδικασιών 

της.  

 

Αν και έχει γίνει µεγάλη πρόοδος στην νεογνική φροντίδα µέσω των προγραµµάτων της 

συνεχιζόµενης βελτίωσης της ποιότητας, χρειάζεται ακόµα να διευκρινιστούν ορισµένα 

στοιχεία της µεθόδου. Σηµαντική είναι η επιβεβαίωση ότι το πρόγραµµα για 

συνεχιζόµενη βελτίωση της ποιότητας έχει γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι της φροντίδας 

στη B ΜΕΝΝ, µε τη συµµετοχή όλου του προσωπικού και όχι ένα project µε χρονικά 

περιθώρια. Επίσης, πρέπει να περιλαµβάνει όλους τους εµπλεκόµενους στη νεογνική 

φροντίδα, από τους γονείς µέχρι τη διοίκηση του νοσοκοµείου.                    

	 	



v 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
Αφιερώσεις………………………………………………………………………………………………………………………………… i 
Ευχαριστίες………………………………………………………………………………………………………………………………... ii 
Περίληψη…………………………………………………………………………………………………………………………………... iii 
Πίνακας περιεχοµένων…………………………………………………………………………………………………………………….. v 
Κατάλογος πινάκων……………………………………………………………………………………………………………………….. vi 
Κατάλογος διαγραµµάτων………………………………………………………………………………………………………………… vii 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ1ο..............................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                             1 
 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ………………………………………………………………………………………………….  1 
1.1 Εισαγωγή................................................................................................................................................................................................. 
1.2 Σύγχρονη πραγµατικόποτητα- γενικά χαρακτηριστικά……………………………………………………………………………….. 

1 
2 

1.2 Ανάλυση SWOT του τοµέα της υγείας………………………………………………………………………………………………... 4 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο............................................................................................................................................................................................. 7 
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ……………………………………………………………... 7 
2.1 Η ποιότητα στο χώρο της υγείας-συνοπτικήαναδροµή………………………………………………………………………………... 8 
2.2 Η έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας……………………………………………………………………………………....... 12 
2.3 Παράγοντες για την επιτυχία ενός προγράµµατος βελτίωσης της ποιότητας…………………………………………………………. 13 
2.4 Η µέτρηση της ποιότητας……………………………………………………………………………………………………………… 14 
2.5 Το κόστος της ποιότητας………………………………………………………………………………………………………………. 16 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο............................................................................................................................................................................................. 17 
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (2008-2012)............................                                                                                         17 
3.1 Η Έννοια των «Καλών Πρακτικών»…………………………………………………………………………………………………...                                                                                                                   17 
3.2 Συστήµατα Καλών Πρακτικών στη Δηµόσια Υγεία…………………………………………………………………………………...                                                                               18 
3.3 Οργάνωση και Περιεχόµενο Συστηµάτων Καλών Πρακτικών στη Δηµόσια Υγεία………………………………………………….. 21 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο……………………………………………………………………………………………………………………………. 23 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΝΝ ΔΙΕΘΝΩΣ.............................................................................. 23 
4.1 Προτεινόµενη µεθοδολογία βελτίωσης της ποιότητας σε ΜΕΝΝ της Ευρώπης: Μελέτη περίπτωσης του Ηνωµένου Βασιλείου 
(Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust)…………………………………………………………………….. 

 
23 

4.1.1 Η µεθοδολογία της βελτίωσης της ποιότητας……………………………………………………………………………………….. 23 
4.1.2 Ανάλυση δεδοµένων-ερµηνεία ευρυµάτων…………………………………………………………………………………………. 25 
4.1.3 Συµπεράσµατα µελέτης………………………………………………………………………………………………………………                                                                                 26 
4.2 Προτεινόµενη µεθοδολογία βελτίωσης της ποιότητας σε ΜΕΝΝ της Αµερικής: Μελέτη περίπτωσης του  Maternal–Infant Care 
Research Centre, Department of Paediatrics, Mount Sinai Hospital, Toronto, Ontario,Canada ................................................................       

 
27 

4.2.1 Οι αρχές της συνεχιζόµενης βελτίωσης της ποιότητας (CQI) στις ΜΕΝΝ της Αµερικής-Μεθοδολογία.................................. 27 
4.2.2 Αποτελέσµατα της συνεχοζόµενης βελτίωσης της ποιότητας στη ΜΕΝΝ βάσει διαφόρων νεογνικών δικτύων............................... 29 
4.2.3 Συµπεράσµατα µελέτης........................................................................................................................................................................ 33 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο……………………………………………………………………………………………………………………………. 35 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (Β΄ΜΕΝΝ) ΤΟΥ Γ.Ν ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ……..... 35 
5.1 Η βελτίωση της ποιότητας στο Γ.Ν Παπαγεωργίου………………………………………………………………………………....... 35 
5.2 Η περίπτωση της Β΄ Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Β΄ ΜΕΝΝ) του Γενικού Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου…………… 37 
5.2.1 Γενικά στοιχεία - Swot ανάλυση της Β΄ ΜΕΝΝ.................................................................................................................................. 37 
5.3 Έρευνα: Η ποιότητα των υπηρεσιών της Β΄ ΜΕΝΝ µέσα από τα µάτια των γονιών............................................................................ 40 
5.3.1. Σχετικά µε την έρευνα-µεθοδολογία………………………………………………………………………………………………... 42 
5.3.2 Αποτελέσµατα έρευνας ανά ενότητα………………………………………………………………………………………………... 43 
5.3.3 Συµπεράσµατα έρευνας- οµαδοποίηση γονέων……………………………………………………………………………………...                                                                                           46 
5.4 Εφαρµογή πρωτοκόλλων για την βελτίωση της ποιότητας στη Β΄ ΜΕΝΝ…………………………………………………………… 48 
5.4.1 Φλεβοκέντηση νεογνού……………………………………………………………………………………………………………… 50 
5.4.2 Καθετηριασµός οµφαλικής φλέβας………………………………………………………………………………………………….. 54 
5.4.3 Ολική Αφαιµαξοµετάγγιση………………………………………………………………………………………………………….. 59 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο……………………………………………………………………………………………………………………………. 65 
6.1 Συµπεράσµατα- προτάσεις…………………………………………………………………………………………………………….. 65 
6.2 Μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες για καλές πρακτικές στις ΜΕΝΝ............................................................................................ 66 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ……………………………………………………………………………………………………………... 
Ελληνική βιβλιογραφία……………………………………………………………………………………………………………………. 
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία………………………………………………………………………………………………………………... 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

69 
69 
69 
79 



vi 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

 

Πίνακας 1. Δαπάνες Υγείας στην Ελλάδα…………………………………………..  3 

Πίνακας 2. Ο κύκλος ποιότητας .…………………………………………………... 10 

Πίνακας 3. Επτά βασικά εργαλεία µέτρησης της ποιότητας………………………..  15 

Πίνακας 4. Συστατικά στοιχεία ενός συστήµατος «Καλών Πρακτικών στη 

Δηµόσια Υγεία………………………………………………………………………  

  

22 

Πίνακας 5. Αποτελέσµατα πρωτοβουλιών συνεχιζόµενης βελτίωσης της ποιότητας 

διαφόρων νεογνικών δικτύων……………………………………………………….  

  

29 

Πίνακας 6:Δείκτες αποδοτικότητας Γ.Ν. Παπαγεωργίου ετών 2013-2015………… 36 

Πίνακας 7. Ποσοστά ικανοποίησης ασθενών Γ.Ν. Παπαγεωργίου ετών  

2013-2015…………………………………………………………………………...  

  

36 

Πίνακας 8. Δείκτες αποδοτικότητας Β΄ ΜΕΝΝ 2013-2015………………………... 38 

Πίνακας 9. Τα πρώτα στατιστικά στοιχεία της έρευνας για την Β΄ ΜΕΝΝ………...  43 

Πίνακας 10. Αξιολόγηση ιατρικής ενηµέρωσης…………………………………….  44 

Πίνακας 11. Αξιολόγηση νοσηλευτικής ενηµέρωσης……………………………….  44 

Πίνακας 12. Αξιολόγηση διαπροσωπικών σχέσεων(γιατροί&νοσηλευτές)………... 45 

Πίνακας 13. Αξιολόγηση φροντίδας-αξιοπιστίας…………………………………... 45 

Πίνακας 14. Αξιολόγηση εµπιστοσύνης-ασφάλειας………………………………... 45 

Πίνακας 15. Αξιολόγηση καθαριότητας-υγιεινής-Περιβάλλοντος.............................  45 

Πίνακας 16. Αξιολόγηση επαφής µε λοιπό επιστηµονικό προσωπικό.......................    46 

Πίνακας 17. Αξιολόγηση διαδικασίας εξιτηρίου…………………………………… 46 

 

	

 

 

	
	
	 	



vii 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

Διάγραµµα 1. Εισαγωγές και νεογνική θνησιµότητα στη ΜΕΝΝ την περίοδο 

 2004-2014.....................................................................................................................  38  

	 	



- 1 - 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ 

1.1 Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση της ποιότητας στην υγεία αρχικά περιοριζόταν στον έλεγχο των ιατρικών 

λαθών δίχως να περιλαµβάνει και τις υπόλοιπες διαδικασίες της λειτουργίας των 

νοσοκοµείων, µε αποτέλεσµα την περιορισµένη βελτίωση και την έλλειψη µηχανισµών 

επιδιόρθωσης λαθών. Η προσπάθεια ελέγχου έχει τώρα πια επεκταθεί σε έναν ευρύτερο 

έλεγχο του κλινικού έργου. Κατά τη διαδικασία αυτή αναπτύσσεται και εφαρµόζεται ο 

κλινικός έλεγχος µε βάση την ανάπτυξη πρωτοκόλλων, προτύπων και καλών 

πρακτικών που αποτελούν και το κριτήριο της αξιολόγησης. Πιο συγκεκριµένα, η 

καταγραφή των διαδικασιών και η εφαρµογή πρωτοκόλλων έχουν αξία όταν πηγάζουν 

από διεθνή συλλογικά δίκτυα, υλοποιούνται στην καθηµερινή πράξη και όταν 

καταγράφονται τα αποτελέσµατα. Τα τελευταία χρόνια η σηµασία της ποιότητας στην 

υγεία έχει αυξηθεί και αναπτύσσονται προγράµµατα για τη βελτίωση και τη διασφάλισή 

της.  

 

Σκοπός του συγκεκριµένης εργασίας είναι η παρουσίαση του εννοιολογικού πλαισίου 

της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας της Ελλάδας καθώς και πως αυτή προσεγγίζεται 

από τη Β ΜΕΝΝ του Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου έναντι των ΜΕΝΝ διεθνώς. Αρχικά θα γίνει 

µια σύντοµη αναφορά του σύγχρονου τοµέα της υγείας της Ελλάδας. Ακόµη, µέσω 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα παρουσιαστούν η σηµασία της ποιότητας στην υγεία 

καθώς και η έννοια των καλών πρακτικών στην Δηµόσια Υγεία της Ελλάδας. Στη 

συνέχεια, και πιο συγκεκριµένα θα µελετηθεί η εφαρµογή των καλών πρακτικών της Β΄ 

ΜΕΝΝ του Γ.Ν Παπαγεωργίου, αφού πρώτα παρουσιαστούν οι προσπάθειες για 

συνεχιζόµενη βελτίωση της ποιότητας σε ΜΕΝΝ του Ην. Βασιλείου και της Αµερικής. 

 Εν κατακλείδι, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα, οι µελλοντικές προκλήσεις και 

ευκαιρίες για καλές πρακτικές στις ΜΕΝΝ.  

  

1.2 Σύγχρονη πραγµατικότητα-γενικά χαρακτηριστικά 

Ο Τοµέας της Υγείας χαρακτηρίζεται από διαχρονικά αυξητική τάση τόσο της δαπάνης 

υγείας όσο και της φαρµακευτικής δαπάνης. Αιτίες αυτού του φαινοµένου αποτελούν η 

αύξηση και η γήρανση του πληθυσµού, καθώς και η δυνατότητα αντιµετώπισης µε την 

ανάπτυξη καινοτόµων ουσιών– ασθενειών που στο παρελθόν δεν ήταν δυνατόν να 

αντιµετωπιστούν.  
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Ωστόσο, οι δηµογραφικές αλλαγές, συµπεριλαµβανοµένης της γήρανσης του 

πληθυσµού, µεταβάλλουν την τυπολογία των ασθενειών και συνιστούν απειλή για τη 

βιωσιµότητα των συστηµάτων υγείας της ΕΕ. Η µεταρρύθµιση του συστήµατος υγείας 

και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης αναµένεται να αποτελέσει βασική δηµοσιονοµική 

πολιτική πρόκληση τόσο στις προηγµένες, όσο και στις αναδυόµενες οικονοµίες τα 

εποµενα χρόνια.  

 

Σε εθνικό επίπεδο, ο Τοµέας επηρεάζεται από τις µακροοικονοµικές εξελίξεις και τους 

παράγοντες που καθορίζουν µε τη σειρά τους τη ζήτηση για ιδιωτικές και µη υπηρεσίες 

υγείας (πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας), αλλά και την αγορά φαρµάκου. 

Οικονοµικοί παράγοντες, όπως το εισόδηµα, οι τιµές υπηρεσιών, το επίπεδο ασφάλισης 

κλπ επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας.  

 

Η αναγνώριση των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό στον Τοµέα της Υγείας, 

αναφορικά µε το φάσµα των επαγγελµάτων, που καλούνται να στελεχώσουν 

επιχειρήσεις και οργανισµούς, στο χρονικό ορίζοντα µέχρι το 2020, και των 

απαιτήσεών τους σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, βασίζεται στην εκτίµηση της 

πορείας σηµαντικών προσδιοριστικών παραγόντων, που αναµένεται να επηρεάσουν την 

εξέλιξη του Τοµέα και κατ’ επέκταση τις ποιοτικές µεταβολές στην απασχόληση σε 

αυτόν. Οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται στις εξελίξεις στη διεθνή και την εγχώρια 

οικονοµία, στις δηµογραφικές και κοινωνικές τάσεις που επηρεάζουν τον Τοµέα, στην 

καινοτοµία, έρευνα και τεχνολογία, καθώς και στην εναρµόνιση του ρυθµιστικού και 

θεσµικού πλαισίου σχετικά µε τον Τοµέα (Κυριαζής Χ, Ιούλιος 2013).  

 

Τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί σηµαντικά οι µελέτες που αφορούν τις επιπτώσεις 

της οικονοµικής κρίσης στο σύστηµα υγείας και ειδικότερα στο επίπεδο υγείας των 

πολιτών της Ελλάδας. Το ελληνικό σύστηµα υγείας παρουσίαζε σηµαντικά 

δηµοσιονοµικά και διαρθρωτικά προβλήµατα πολύ πριν την οικονοµική κρίση. Ο 

ιδρυτικός νόµος του ΕΣΥ (Ν. 1397/1983) αποτέλεσε ίσως τη σοβαρότερη προσπάθεια 

µεταρρύθµισης στο χώρο της υγείας. Όµως σηµαντικές νοµοθετικές ρυθµίσεις που 

εµπεριέχονταν στο νόµο δεν εφαρµόστηκαν ποτέ ή εφαρµόστηκαν αρκετά 

περιορισµένα. Δεν επιτεύχθηκε ενοποίηση των ασφαλιστικών Ταµείων, δεν υπήρξε 

ουσιαστική αποκέντρωση του συστήµατος.  Η τρέχουσα περίοδος είναι µία ιδιαίτερα 

δύσκολη περίοδος για το σύστηµα υγείας το οποίο ευρίσκεται αντιµέτωπο µε σοβαρά 

δοµικά, κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα (Χλέτσος Μ, 2015). Η διοίκηση- 
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διαχείριση των Νοσοκοµείων καταλήγει να είναι αναποτελεσµατική, ενώ το 

παραγόµενο προϊόν των υπηρεσιών µε τη µορφή της παρεχόµενης φροντίδας δεν 

ικανοποιεί τους καταναλωτές-χρήστες. Η έντονη κρίση που µαστίζει τον Νοσοκοµειακό 

Τοµέα εµποδίζει την ορθολογική ανάπτυξη και εξέλιξη του γενικότερου Συστήµατος 

υγείας, αφού η Νοσοκοµειακή περίθαλψη αποτελεί ουσιαστικό συστατικό του στοιχείο 

(Τσιότρας Γ. (2002)). 

 

Η συνολική δαπάνη υγείας στην Ευρωζώνη, για το 2010, καλύπτει ποσοστό 9,7% του 

ΑΕΠ των χωρών αυτών και η δηµόσια δαπάνη υγείας αντιστοιχεί στο 7,4 % του ΑΕΠ. 

(IMS Health). Η συνολική χρηµατοδότηση για δαπάνες υγείας ως προς το Ακαθόριστο 

Εγχώριο Προϊόν στην Ελλάδα, για το διάστηµα 2009 - 2014, σύµφωνα µε το 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών 2010 (Εuropean System of Account 2010-ESA) 

εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:  
Πίνακας 1. Δαπάνες Υγείας στην Ελλάδα 

	

(Πηγή: ESA-2010)  
	

Η ανάγκη προστασίας της Δηµόσιας Υγείας µέσα στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο και κάτω 

από το πρίσµα της σηµερινής προσφυγικής κρίσης, θα πρέπει ν' αναδειχθεί σε µια 

ισχυρή διαπραγµατευτική προτεραιότητα για τη χώρα µας. Παράλληλα όµως, θα πρέπει 

να λειτουργήσει και ως µια καταλυτική πρωτοβουλία για τη συγκρότηση ενός 

πανευρωπαϊκού σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την προστασία της υγείας των 

Ευρωπαίων πολιτών, των προσφύγων και των µεταναστών (Παπανικολάου Χ, Δεκ 

2015).  

 

Ο Τοµέας της Υγείας παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες, σε σύγκριση µε τους λοιπούς 

τοµείς της οικονοµίας. Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι η αβεβαιότητα 

που επικρατεί τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Συνολική δηµόσια δαπάνη 
 (% συνολικής δαπάνης) 

70% 68% 68,3% 68% 63,5% 59,7% 

Συνολική ιδιωτική δαπάνη 
 (% συνολικής δαπάνης) 

30% 32% 31,5% 31,7% 35,6% 39% 

Συνολική δαπάνη (% ΑΕΠ) 9,76% 9,85% 9,47% 8,95% 8,75% 8,29% 
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προσφοράς. Η αβεβαιότητα αυτή σε συνδυασµό µε τον κίνδυνο ασθένειας που 

αντιµετωπίζει κάθε άτοµο έχουν οδηγήσει στην αναζήτηση ασφάλειας στον Τοµέα της 

Υγείας, σε βαθµό πολύ µεγαλύτερο από άλλους τοµείς της οικονοµίας. Ένα ακόµη 

χαρακτηριστικό του Τοµέα της Υγείας είναι η διαχρονικά αυξητική τάση τόσο της 

δαπάνης υγείας όσο και της φαρµακευτικής δαπάνης. Αιτίες αυτού του φαινοµένου 

αποτελούν η αύξηση και η γήρανση του πληθυσµού, καθώς και η δυνατότητα 

αντιµετώπισης –µε την ανάπτυξη καινοτόµων ουσιών– ασθενειών που στο παρελθόν 

δεν ήταν δυνατόν να αντιµετωπιστούν. Επιπρόσθετα, η φαρµακευτική περίθαλψη, 

λειτουργώντας είτε ως συµπληρωµατική είτε ως υποκατάστατο της ιατρικής και 

νοσοκοµειακής φροντίδας, όχι µόνο έχει συµβάλλει στη µείωση της θνησιµότητας και 

την αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης τόσο µέσω της πρόληψης όσο και µε την 

αντιµετώπιση παθήσεων, αλλά έχει βελτιώσει σηµαντικά και την ποιότητα ζωής των 

χρόνιων, κυρίως, ασθενών. Ωστόσο, η αύξηση της φαρµακευτικής δαπάνης συχνά 

οδηγεί σε µείωση των συνολικών δαπανών υγείας, καθώς υποκαθιστά άλλες µορφές 

περίθαλψης (π.χ. νοσοκοµειακή).  

 

Επιπλέον, χαρακτηριστικό της φαρµακευτικής αγοράς αποτελεί το αυστηρό ρυθµιστικό 

πλαίσιο, τόσο κατά τη διάρκεια ανάπτυξης ενός νέου φαρµακευτικού προϊόντος (µε 

αυστηρούς ελέγχους για ασφάλεια, ποιότητα, δραστικότητα κ.ά.) όσο και κατά τη 

διάθεση του προϊόντος αυτού στην αγορά (παρακολούθηση και έλεγχοι, 

φαρµακοεπαγρύπνηση, κριτήρια οικονοµικής αποδοτικότητας κ.λπ.). Σκοπός του 

ρυθµιστικού πλαισίου είναι η προστασία των ασθενών, η προστασία της 

φαρµακευτικής επιχείρησης και η συγκράτηση της φαρµακευτικής δαπάνης. 

 

1.3 Ανάλυση SWOT του τοµέα της υγείας 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά του Τοµέα τηςΥγείας στην Ελλάδα, σε 

συνδυασµό και µε τις διεθνείς τάσεις και προοπτικές του, διαµορφώνεται η ανάλυση 

SWOT (ισχυρά σηµεία, αδυναµίες, ευκαιρίες, κίνδυνοι) αυτού για τον προσδιορισµό 

των παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξή του. 

 

Τα βασικά σηµεία της SWOT ανάλυσης ενός σύγχρονου δηµόσιου νοσοκοµείου 

παρουσιάζονται ως εξής: 

 

Α. Strengths (Δυνάµεις) 
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Κύρος, φήµη, κόστος 

Είναι γεγονός, ότι ένα δηµόσιο νοσοκοµείο έχει µεγάλη ζήτηση και φήµη σε όλη την 

Ελληνική επικράτεια, καθώς το κύριο χαρακτηριστικό των δηµοσίων νοσοκοµείων 

είναι η προσφορά υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες. Επίσης, το ελάχιστο κόστος που 

έχει ένα δηµόσιο νοσοκοµείο για έναν πολίτη σε συνδυασµό µε την τρέχουσα 

οικονοµική συγκυρία οδηγεί όλο και περισσότερους πολίτες να καταφεύγουν σε 

δηµόσια νοσοκοµεία σε σχέση µε τα ιδιωτικά νοσοκοµεία. 

 

Εξειδικευµένες υπηρεσίες και επιτυχηµένες χειρουργικές επεµβάσεις 

Είναι γεγονός, ότι ένα σύγχρονο δηµόσιο νοσοκοµείο παρέχει ένα ευρύ εύρος 

εξειδικευµένων υπηρεσιών και το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε επιτυχηµένες 

χειρουργικές επεµβάσεις, προκαλούν µια αυξηµένη ζήτηση, η οποία προέρχεται από 

όλα τα µέρη της Ελλάδος και όχι µόνο από την ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησής 

του. 

 

Β. Weaknesses (Αδυναµίες) 

 

Αδυναµία στην κάλυψη ζήτησης, λόγω περιορισµένου αριθµού κλινών 

Σαν αδυναµία µπορούµε να αναφέρουµε τα προβλήµατα, που είναι πιθανόν να 

δηµιουργηθούν σε ένα δηµόσιο νοσοκοµείο, εξαιτίας της αυξηµένης ζήτησής του. Πιο 

συγκεκριµένα, είναι πολύ πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις αυξηµένης ζήτησης να 

παρατηρηθούν πρόβληµατα αδυναµίας κάλυψής της, λόγω του περιορισµένου αριθµού 

διαθέσιµων κλινών, που υπάρχουν σε όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία. (Τσακώνας, 2003; 

Γεωργόπουλος, 2006).	

 

Ανάγκη πλήρωσης οργανικών θέσεων 

Είναι γεγονός, ότι η προσπάθεια περικοπών δηµοσίων υπάλληλων επηρέασε και τον 

τοµέα της υγείας µε πολλά στελέχη δηµοσίων νοσοκοµείων, κυρίως από 

υποστηρικτικές και διοικητικές υπηρεσίες, οδήγησαν στην ύπαρξη κενών θέσεων σε 

σηµεία ζωτικής σηµασίας για την εύρυθµη λειτουργία κάθε δηµόσιου νοσοκοµείου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρωση των θέσεων αυτών, ώστε να µην υπάρχουν 

προβλήµατα λειτουργία των δηµόσιων νοσοκοµείων 

 

Γ. Opportunities (Ευκαιρίες) 
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Ευρύτερη πολιτική συναίνεση για την ενδυνάµωση του τοµέα της υγείας 

Η γενικότερη πολιτική αντίληψη σε εθνικό επίπεδο φαίνεται να είναι προς την 

κατεύθυνση της αναβάθµισης του συστήµατος υγείας, παρά την δύσκολη περίοδο 

οικονοµικής ύφεσης που διανύουµε. Για αυτόν το λόγο ακριβώς εικάζουµε ότι υπάρχει 

η πολιτική βούληση για την υπέρβαση οποιουδήποτε κωλύµατος και για τον 

αναχρονισµό του συστήµατος υγείας, αµέσως µόλις βελτιωθεί η οικονοµική κατάσταση 

της Ελλάδος και εξέλθει από την ύφεση και την επιτήρηση του Διεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου. 

 

Δ. Threats (Απειλές) 

 

Γραφειοκρατία 

Η κωλυσιεργία στην υλοποίηση δηµοσίων επενδύσεων, αρκετές φορές συνδέεται µε 

φαινόµενα αυξηµένης γραφειοκρατίας. Στην προκειµένη περίπτωση υπάρχει ο 

κίνδυνος, ώστε αυτή να εµφανιστεί τόσο µέσα στο περιβάλλον των δηµόσιων 

νοσοκοµείων, όσο και στα ανώτερα διοικητικά επίπεδα, οπότε το συγκεκριµένο γεγονός 

είναι πιθανόν να οδηγήσει σε καθυστέρηση των σχεδίων δράσης µε αρνητικές 

συνέπειες στη συνεκτικότητα της παρέµβασης της κυβέρνησης. 

 

Μεγάλα ελλείµµατα 

Μια σηµαντική απειλή για τα δηµόσια νοσοκοµεία είναι τα µεγάλα ελλείµµατα, τα 

οποία αντιµετωπίζουν τα περισσότερα δηµόσια νοσοκοµεία, εξαιτίας της τρέχουσας 

οικονοµικής κρίσης και του κουρέµατος των ασφαλιστικών ταµείων, είναι µια βασική 

απειλή που αντιµετωπίζουν τα δηµόσια νοσοκοµεία, αναφορικά µε την επιβίωσή τους 

(Γεωργόπουλος Ν, 2006).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

 

Μέχρι τα τέλη του 1970, η διασφάλιση ποιότητας στην υγεία είχε περισσότερο 

ακαδηµαϊκό χαρακτήρα, σε αντίθεση µε το βιοµηχανικό τοµέα όπου οι στατιστικές 

µέθοδοι εφαρµόζονταν από τη δεκαετία του 1930. Ο Avedis Donabedian, σε µια 

ανασκόπηση µελετών της περιόδου 1954−1984, κατέγραψε τις προηγούµενες 

προσπάθειες και διαµόρφωσε το πλαίσιο διασφάλισης ποιοτητας στο τρίπτυχο “sound 

structures, good processes and suitable outcomes” (σωστές δοµές, καλές διαδικασίες 

και κατάλληλα αποτελέσµατα).  

 

Η έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας περιλαµβάνει την αποτελεσµατικότητα, 

την αποδοτικότητα και την τεχνική αρτιότητα, καθώς επίσης την ασφάλεια, την 

προσβασιµότητα και την ανάπτυξη των υπηρεσιών µε επίκεντρο τον ασθενή, στο 

πλαίσιο µιας συνεχιζόµενης φροντίδας. Αφορά στη συνολική λειτουργία ενός 

τµήµατος, µε αφετηρία τα ζητήµατα στελέχωσης, διοίκησης και οργάνωσης έως την 

κλινική πρακτική.  

 

Η ποιότητα µπορεί να µετρηθεί. Σύµφωνα µε τη συστηµική θεωρία του Donabedian, 

στις υπηρεσίες υγείας µπορούν να διακριθούν τρία συστατικά στοιχεία: η δοµή 

(ανθρώπινοι πόροι και εγκαταστάσεις-υποδοµές), οι διαδικασίες (οργάνωση, λειτουργία 

του οργανισµού και παροχή υπηρεσιών υγείας) και τα αποτελέσµατα (των δράσεων και 

των υπηρεσιών). Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν ποσοτικά χαρακτηριστικά που µπορούν 

να µετρηθούν, όπως η εκπαίδευση και τα χρόνια εµπειρίας των ιατρών, οι χρόνοι 

αναµονής των ασθενών, η ακρίβεια των µηχανηµάτων, ο βαθµός ικανοποίησης των 

ασθενών, τα ποσοστά επιτυχίας των θεραπειών κ.ά., αρκεί να εντοπιστούν τα κρίσιµα 

σηµεία ενδιαφέροντος στις υπηρεσίες υγείας και στη συνέχεια µπορούν να οριστούν 

πρότυπα καλής πρακτικής, δείκτες αξιολόγησης και δράσεις συµµόρφωσης. Η 

καταγραφή των διαδικασιών και η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της κλινικής 

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

συµπεράσµατα για την επίλυση καθηµερινών προβληµάτων. Τέλος, η τήρηση κοινής 

µεθοδολογίας από τα τµήµατα επιτρέπει πιο αξιόπιστες συγκρίσεις των αποτελεσµάτων 

τους και παρέχει χρήσιµο υλικό για µελέτες.  
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2.1 Η ποιότητα στο χώρο της υγείας-συνοπτική αναδροµή 

 

Η αξιολόγηση και η βελτίωση της ποιότητας απασχολούσαν τους ανθρώπους από την 

αρχαιότητα, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τον Όρκο του Ιπποκράτη (5ος αιώνας 

π.Χ.), ενός κώδικα καλής πρακτικής, ηθικής και δεοντολογίας (Madhok R, 2002). 

Η Αγγλίδα Florence Nightingale, η οποία θεµελίωσε τη σύγχρονη Νοσηλευτική, ήταν 

πρωτοπόρος στην αξιοποίηση επιδηµιολογικών στοιχείων (στοιχεία θνητότητας των 

τραυµατιών κατά τη διάρκεια του Πολέµου της Κριµαίας) για τη βελτίωση της 

περίθαλψης, στα τέλη του 19ου αιώνα, αν και συνάντησε αντιστάσεις στο περιβάλλον 

της. (Nightingale F and Goldie Sm (1987)). 

 

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο Ernest Avery Codman, γενικός χειρουργός στο 

Νοσοκοµείο της Μασαχουσέτης, έδωσε έµφαση στο «τελικό αποτέλεσµα» της 

περίθαλψης. Επανεξέταζε τους ασθενείς του ένα έτος µετά το χειρουρ- γείο για να 

αξιολογήσει το όφελος και τις ανεπιθύµητες ενέργειες της θεραπείας. Ήταν ο πρώτος 

που εισήγαγε την πρακτική της παρακολούθησης των ασθενών µετά από τις 

θεραπευτικές παρεµβάσεις (follow-up).(Neuhauser D. (2002)). Στη συνέχεια, ο A. 

Flexner πρότεινε την καθιέρωση προτύπων λειτουργίας των ιατρικών σχολών, καθώς 

ήταν αντιληπτό ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης των ιατρών έχει αντίκτυπο στην 

παρεχόµενη φροντίδα (Beck Ah. (2004)). 

 

Παράλληλα, το 1918, θεσπίστηκε το Πρόγραµµα Νοσοκοµειακής Τυποποίησης 

(Hospital Standardization Program) από το Αµερικανικό Κολέγιο Χειρουργών, 

πρόδροµος της Επιτροπής Διαπίστευσης των Νοσοκοµείων (Joint Commission on 

Accreditation of Hospitals), που ιδρύθηκε το 1952, ως ένας µη κερδοσκοπικός 

οργανισµός για την αξιολόγηση της λειτουργίας των νοσοκοµείων (Roberts Js et al. 

(1987)).  Τη δεκαετία 1960−1970, στην Αµερική, θεωρείται ότι καθιερώθηκε η 

συστηµατική αξιολόγηση µέσω ενός πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας, και µάλιστα 

µε υποχρεωτικό χαρακτήρα, καθώς ήταν απαραίτητη η πιστοποίηση των οργανισµών 

από την Joint Commission on Accreditation of Health Organizations για τον έλεγχο της 

χρήσης των υπηρεσιών υγείας, µε δείκτες τις νέες εισαγωγές και τη διάρκεια νοσηλείας. 

Ήταν ένα γραφειοκρατικό σύστηµα για τον έλεγχο του κόστους των αποζηµιώσεων 

Medicare, που περιόρισε σηµαντικά την αυτονοµία των ιατρών. Έως τα τέλη του 1970 

έγινε η µετάβαση από την επιθεώρηση µεµονωµένων περιπτώσεων στη στατιστική 
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ανάλυση µοντέλων παροχής φροντίδας, µε σηµαντική καθυστέρηση σε σχέση µε το 

βιοµηχανικό τοµέα που ήδη εφαρµοζόταν από το 1930. Μέχρι τότε, η διασφάλιση της 

ποιότητας στην υγεία είχε περισσότερο ακαδηµαϊκό-ερευνητικό χαρακτήρα. Ο Avedis 

Donabedian, σε µια ανασκόπηση µελετών της περιόδου 1954−1984, κατέγραψε τις 

προηγούµενες προσπάθειες και διαµόρφωσε το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας στο 

τρίπτυχο “sound structures, good processes and suitable outcomes” (σωστές δοµές, 

καλές διαδικασίες και κατάλληλα αποτελέσµατα (Donabedian A (1988); Donabedian A 

(1992)). 

 

Αν και η έννοια της διασφάλισης ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας έχει συνδεθεί µε 

τεχνικά θέµατα, όπως η λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, γίνεται 

αντιληπτό ότι η έννοια της ποιότητας είναι ευρύτερη και αφορά στη συνολική 

λειτουργία ενός τµήµατος, µε αφετηρία τα ζητήµατα στελέχωσης, διοίκησης και 

οργάνωσης έως την κλινική πρακτική, µε επίκεντρο τις ανάγκες του ασθενούς 

(Hartmann G, (2006)).  

 

Συνεπώς, η βελτιστοποίηση µόνο ορισµένων κρίσιµων σηµείων της λειτουργίας ενός 

τµήµατος δεν είναι πλέον αρκετή για να εξασφαλιστεί ότι κάθε ασθενής θα λάβει τη 

βέλτιστη διαθέσιµη αντιµετώπιση για την περίπτωσή του. Η έννοια της διασφάλισης 

ποιότητας (quality assurance) περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την ανάπτυξη των στόχων 

ποιότητας, τον καθορισµό των προτύπων ποιότητας, την παρακολούθηση µε τη χρήση 

δεικτών και τη δράση µε τη συµµετοχή όλων. 

 

Αφορά, δηλαδή, στις αναγκαίες, οργανωµένες και συστηµατοποιηµένες ενέργειες που 

απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι ένα προϊόν ή µια υπηρεσία ικανοποιεί δεδοµένες 

απαιτήσεις ποιότητας (π.χ. ISO 9000:1994). Συνεπώς, έχει ευρεία εφαρµογή, 

καλύπτοντας όλες τις διαδικασίες στη λειτουργία ενός οργανισµού και αφορά σε κάθε 

εµπλεκόµενο µέλος του προσωπικού. Οι έλεγχοι στο πλαίσιο της διασφάλισης της 

ποιότητας είναι προϋπόθεση για την πιστοποίηση των υπηρεσιών.  

 

Με το σχεδιασµό που γίνεται στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας παρέχεται η 

δυνατότητα κατανοµής και αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων, παράλληλα µε την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου σε σχέση µε προκαθορισµένους 

στόχους. Επί πλέον, µε την καταγραφή των διαδικασιών περιορίζονται οι διακυµάνσεις, 

γίνονται προβλέψιµα τα αποτελέσµατα και µπορούν να αναδειχθούν σηµεία που 
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χρειάζονται βελτίωση. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η διασφάλιση της ποιότητας για να 

τεθεί ο στόχος της διαρκούς βελτίωσης ποιότητας.  

 

Ο όρος «διαρκής βελτίωση ποιότητας» (quality improvement) αναφέρεται στη 

διαδικασία µείωσης της διακύµανσης των αποτελεσµάτων ή των αποκλίσεων από τα 

πρότυπα, µε σκοπό την καλύτερη συνολική απόδοση. Αφορά στη βελτίωση των 

διαδικασιών που ελέγχουν το τελικό αποτέλεσµα και κλειδί αποτελεί η επισήµανση της 

απόκλισης και η διορθωτική ενέργεια. Οι δράσεις περιστρέφονται γύρω από τον ασθενή 

ως επίκεντρο κάθε βελτίωσης. Ένα µοντέλο διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας 

περιγράφεται σχηµατικά µε τον κύκλο ποιότητας (εικ.2), (Al-Assaf et al. (2004)).   

                         
Πίνακας 2. Ο κύκλος ποιότητας 

	
 

Τα πρώτα βήµατα του κύκλου (σχεδιασµός, καθορισµός προτύπων ποιότητας, 

ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού) εντάσσονται στο πλαίσιο της 

διασφάλισης ποιότητας. Ακολουθεί ο ποιοτικός έλεγχος, ενώ τα επόµενα βήµατα 

εντάσσονται στη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας, για την εξασφάλιση χαµηλού 

εύρους διακύµανσης και εποµένως ελεγχόµενων αποτελεσµάτων. Ο µηχανισµός που 

περιγράφεται σχηµατικά αρχίζει µε την εντόπιση των ευκαιριών για βελτίωση και την 

επιλογή τους κατά σειρά προτεραιότητας. Ακολουθεί η δηµιουργία µιας 

πολυσυλλεκτικής οµάδας ατόµων που θα έχουν την ευθύνη της υλοποίησης, 

καθορίζοντας τα µέσα και το επιθυµητό αποτέλεσµα. Αφού µελετηθεί η περίπτωση και 

επιλεγεί µια λύση, εφαρµόζεται, επαναξιολογείται και ενσωµατώνεται, εφ’ όσον 

παρέχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, ενώ συνεχίζεται ο µηχανισµός διαρκούς 

βελτίωσης.  

 

Οι στρατηγικοί στόχοι για τα συστήµατα υγείας, στο πλαίσιο της διοίκησης ποιότητας, 
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είναι:(Committee on quality of health America (2001); Arah Oa et al. (2003) 

αποτελεσµατικότητα (effectiveness), αποδοτικότητα (efficiency) και τεχνική ικανότητα 

(technical competence). Η ποιότητα µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα από κατάλληλες 

και ορθές διαδικασίες στο πνεύµα και στην εξοικονόµηση πόρων (BinnsGs, (1991); 

Jensen J (1991)). 

 

Η σπατάλη και η άσκοπη επανάληψη θα πρέπει να εξαλειφθούν, καθώς αυξάνονται οι 

απαιτήσεις για ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας σε ένα περιβάλλον περιορισµένων 

διαθέσιµων πόρων. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται τεκµηριωµένοι στόχοι και 

κατάλληλη εκπαίδευση των επαγγελµατιών υγείας, που καλούνται κάθε φορά να 

παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες και να ανταποκριθούν στις καθηµερινές προκλήσεις, τις 

ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών και της κοινότητας.  

• Ασφάλεια (safety). Όσον αφορά στις απαιτήσεις ασφάλειας, εκτός από τον 

προφανή και µη αποδεκτό κίνδυνο ατυχηµάτων, τη σωµατική και την ψυχική 

βλάβη των ατόµων και τις δικαστικές αντιδικίες, η έλλειψη ασφάλειας είναι 

αντιπαραγωγική καθώς χρόνος (και χρήµα) αφιερώνεται για την αντιµετώπιση 

των συνεπειών (παράπονα, µηνύσεις, αντιµετώπιση σωµατικών βλαβών). 

Ταυτόχρονα, διακυβεύεται η φήµη του οργανισµού και χάνεται η εµπιστοσύνη.  

• Προσβασιµότητα των υπηρεσιών (accessibility) και ανάπτυξή τους µε επίκεντρο 

τον ασθενή (patient-centered healthcare). Η έννοια της προσβασιµότητας των 

υπηρεσιών περιλαµβάνει την οικονοµική, την πνευµατική και την κοινωνικο-

πολιτισµική διάσταση. Το σύστηµα υγείας οφείλει να βρίσκεται κοντά στο 

χρήστη, χωρίς διακρίσεις. Καθώς ο ασθενής έρχεται στο επίκεντρο των 

υπηρεσιών υγείας, η φροντίδα που του παρέχεται θα πρέπει να σέβεται την 

προσωπικότητά του και να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες, στις 

προτιµήσεις, στις ανάγκες και στις αξίες του.  

• Συνέχεια της φροντίδας (continuity). Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας 

προϋποθέτει µια συνεχή διαδικασία αξιολόγησης, βελτίωσης και διαρκούς 

ελέγχου, ακόµη και µετά το πέρας της θεραπείας ενός ασθενούς. Επίσης, η 

συνέχεια των υπηρεσιών αφορά στη µετάβαση του ασθενούς από το ένα τµήµα 

στο επόµενο, ανεξάρτητα από το χρόνο ή τον τόπο. Σε κατακερµατισµένα και 

αποσυνδεδεµένα συστήµατα υγείας δεν µπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι 

ποιότητας.  
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• Διαπροσωπικές σχέσεις (interpersonal relations). Οι καλές διαπροσωπικές 

σχέσεις και η συνεργασία του προσωπικού είναι σηµαντικές για το συντονισµό 

των δράσεων. Μέσα από µια καλή οµάδα µπορεί να επι-τευχθεί η ποιότητα. 

 

Τέλος, δεν µπορεί να παραλειφθεί ότι πάντα είναι προτιµότερο να εργάζεται κάποιος ή 

να προσφέρονται υπηρεσίες σε ένα αισθητικά αποδεκτό περιβάλλον. Όπου υπάρχει 

φροντίδα για την άνεση και την ευεξία των ανθρώπων, εκεί υπάρχει ποιότητα.(Al-Assaf 

Af et al. (2004)). 

 

2.2 Η έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας  

 

Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας σηµαίνει την παροχή της καλύτερης διαθέσιµης 

περίθαλψης στον ασθενή, δηλαδή να πραγµατοποιείται αυτό που χρειάζεται, στον 

κατάλληλο χρόνο, µε το σωστό τρόπο, στο άτοµο που το έχει ανάγκη, εξασφαλίζοντας 

το βέλτιστο αποτέλεσµα (Department of Health,( 2003)). Από διοικητική σκοπιά, 

σηµαίνει την παροχή αποτελεσµατικής φροντίδας µε οικονοµικό τρόπο και ορθολογική 

κατανοµή των περιορισµένων διαθέσιµων πόρων. Από την πλευρά των ασθενών 

σηµαίνει δυνατότητα επιλογής και πρόσβασης στις επιθυµητές και κατάλληλες 

υπηρεσίες στο συντοµότερο χρόνο. Είναι εµφανές ότι η έννοια της ποιότητας έχει 

διαφορετικές αποχρώσεις για τους άµεσα ενδιαφερόµενους (εσωτερικοί, εξωτερικοί 

«πελάτες»).  

 

Ένας άλλος ορισµός για την ποιότητα αναφέρει ότι αυτή επιτυγχάνεται όταν οι 

διαδικασίες και οι δράσεις ενός οργανισµού είναι σχεδιασµένες κατά τέτοιον τρόπο 

ώστε να ανταποκρίνονται, διαρκώς, αρχικά στις ανάγκες και ακολούθως στις 

απαιτήσεις των εσωτερικών και των εξωτερικών πελατών (Al-Assaf Af (1996)).  

Αρκετές φορές, οι προσδοκίες των ασθενών είναι µεγαλύτερες από τις ανάγκες τους και 

ένας αποτελεσµατικός τρόπος να προσεγγίσουν οι επαγγελµατίες υγείας τις προσδοκίες 

των ασθενών είναι η ανάπτυξη αρµονικής σχέσης µαζί τους και οι περιοδικές έρευνες 

(ερωτηµατολόγια ικανοποίησης των ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας). Ακόµη, ένας 

ορισµός για την ποιότητα που έχει διατυπωθεί είναι και ο εξής: Να επιτυγχάνεται το 

σωστό άµεσα και στη συνέχεια να βελτιώνεται διαρκώς. (Al-Assaf A et al. (2004)).  
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2.3 Παράγοντες για την επιτυχία ενός προγράµµατος βελτίωσης της ποιότητας  

 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι ποιότητας, οι ακόλουθοι παράγοντες θεωρούνται 

σηµαντικοί:(Al-Assaf Af et al. (2004))  

• Ηγεσία. Με ένα χαρισµατικό ηγέτη µπορεί να επιτευχθεί η συνεχιζόµενη 

βελτίωση ποιότητας σε έναν οργανισµό. Αυτός ο οποίος θα συντονίζει τις 

διαδικασίες πρέπει να είναι άνθρωπος µε όραµα, πειθώ, ικανότητες και επικοι- 

νωνιακό ταλέντο που θα υποστηρίζει ένα συµµετοχικό τρόπο διοίκησης.   

• Δέσµευση στο στόχο. Εκφράζεται µε ενεργό συµµετοχή. Ειδικά, ένας ηγέτης θα 

πρέπει να είναι παρών στη λήψη αποφάσεων, ενώ παράλληλα να εκχωρεί 

αρµοδιότητες µε τη σύσταση οµάδων, τη δράση των οποίων θα υποστηρίζει και 

θα επιβλέπει.   

• Επικέντρωση στους ασθενείς, στους χρήστες των υπηρεσιών και στους 

προµηθευτές. Καθώς ο λόγος ύπαρξης ενός οργανισµού είναι οι «πελάτες» του, 

χρειάζεται προσεκτική ανάγνωση των αναγκών και των προσδοκιών τους, ώστε 

να ανευρεθούν τρόποι να ικανοποιηθούν. Διαρκείς βελτιώσεις των διαδικασιών, 

µε στόχο καλύτερα αποτελέσµατα. Τα επιθυµητά αποτελέσµατα που 

κινητοποιούν τους µηχανισµούς ποιότητας επιλέγονται σύµφωνα µε τις 

προτεραιότητες του οργανισµού και εναρµονίζονται µε τα διεθνώς αποδεκτά 

επιστηµονικά πρότυπα. Με την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης, επιτυγχάνονται 

οι στόχοι.  

• Ενδυνάµωση των εργαζοµένων. Είναι οι εσωτερικοί «πελάτες» και η βάση του 

συστήµατος. Θα πρέπει να εκπαιδεύονται συστηµατικά για να παρέχουν τις 

καλύτερες υπηρεσίες στους «εξωτερικούς πελάτες». Αρκεί να τους παρέχονται 

τα εργαλεία, οι τεχνικές και η υποστήριξη ώστε να είναι σε θέση να λαµβάνουν 

αποφάσεις και να συµµετέχουν στις διαδικασίες βελτί- ωσης ποιότητας. Η 

ηγεσία θα πρέπει να αφουγκράζεται τις ανάγκες των εργαζοµένων, τις 

αδυναµίες και τα δυνατά σηµεία τους.  

• Προληπτικές βελτιώσεις. Είναι προτιµότερο για έναν οργανισµό να αποφύγει το 

µοντέλο της «διαχείρισης κρίσεων» (risk management), στο οποίο οι δράσεις 

για την όποια βελτίωση κινητοποιούνται από κάποιο λάθος ή κάποια κρίση. Μια 

τέτοια πρακτική προάγει την αδράνεια αντί της διάθεσης για καινοτοµία. Το 

κλειδί της υπεροχής είναι η διάθεση να αναζητηθούν οι ευκαιρίες για περαιτέρω 
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βελτίωση.  

• Τεκµηριωµένη λήψη αποφάσεων. Η σωστή διαχείριση της πληροφορίας και η 

αξιοποίηση επιστηµονικών εργαλείων αποτελούν τη βάση για τη λήψη 

αποφάσεων προς αποφυγή σφαλµάτων και αυθαιρεσιών.  

• Πολυσυλλεκτική, οµαδική εργασία. Παρέχει το πλεονέκτηµα της συνέργειας 

των ατόµων, ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι πολύ περισσότερο από το 

απλό άθροισµα των επί µέρους στοιχείων.  

• Συνεχιζόµενη εκπαίδευση και επιβράβευση. Η επένδυση στο ανθρώπινο 

δυναµικό είναι η πλέον επιτυχής και εξασφαλίζει την υγιή ανάπτυξη και τη 

συνεχιζόµενη βελτίωση. Επί πλέον, όταν οι εργαζόµενοι είναι ικανο- ποιηµένοι, 

µε υψηλό ηθικό, τότε δηµιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για 

αυξηµένη παραγωγικό- τητα και υπερβάσεις. 

  

2.4 Η µέτρηση της ποιότητας 

 

Η ποιότητα είναι απτή και µπορεί να µετρηθεί. Σύµφωνα µε τη συστηµική θεωρία του 

Donebedian, στις υπηρεσίες υγείας µπορούν να διακριθούν τρία συστατικά 

στοιχεία:(Donabedian A. (1966) 

Η δοµή (ανθρώπινοι πόροι και εγκαταστάσεις-υποδοµές)  

Οι διαδικασίες (οργάνωση, λειτουργία του οργανισµού και παροχή υπηρεσιών υγείας)  

Τα αποτελέσµατα (των δράσεων και των υπηρεσιών).  

Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν ποσοτικά χαρακτηριστικά που µπορούν να µετρηθούν, 

όπως η εκπαίδευση και τα έτη εµπειρίας των ιατρών, οι χρόνοι αναµονής των ασθενών, 

η ακρίβεια των µηχανηµάτων, ο βαθµός ικανοποίησης των ασθενών, τα ποσοστά 

επιτυχίας των θεραπειών κ.ά. Αρκεί να εντοπιστούν τα κρίσιµα σηµεία ενδιαφέροντος 

στις υπηρεσίες υγείας και στη συνέχεια µπορούν να οριστούν πρότυπα καλής 

πρακτικής, δείκτες αξιολόγησης και δράσεις συµµόρφωσης.  

 

Δείκτες ποιότητας  

Οι δείκτες είναι εργαλεία που δίνουν µια εικόνα για τη λειτουργία ενός τµήµατος και 

είναι χρήσιµοι για τη σύγκριση τόσο µεταξύ τµηµάτων όσο και σε σχέση µε 

προκαθορισµένα πρότυπα λειτουργίας. Ποσοτικοποιούν το αποτέλεσµα των ενεργειών 

µιας χρονικής περιόδου και µπορούν να βοηθήσουν στην προσπάθεια για διαρκή 

βελτίωση µέσα από την ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων και των αδυναµιών ενός 
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τµήµατος. Μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες:  

α. Δείκτες δοµής (εγκαταστάσεις και στελέχωση)  

β. Δείκτες διαδικασιών  
            γ. Δείκτες αποτελέσµατος  

Συχνά, ένας δείκτης αποτελέσµατος µπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες 

εκτός από την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών (π.χ. η επιβίωση εξαρτάται από 

τα χαρακτηριστικά του ασθενούς, όπως η ηλικία, η συννοσηρότητα, το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο).  

Κριτήρια επιλογής δεικτών  

Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή ενός δείκτη αξιολόγησης της λειτουργίας ενός 

υγειονοµικού οργανισµού είναι τα παρακάτω: (Anders A et al (1992);Γείτονα Μ και 

άλλοι (2004)) 

§ Η χρησιµότητα (usefulness)  

§ Η εγκυρότητα (validity)  

§ Η αξιοπιστία (reliability)   

§ Η δυνατότητα σύγκρισης (comparability)   

§ Η ανταποκρισιµότητα (responsiveness) 

§ Η ειδικότητα (specificity)   

§ Η ευαισθησία (sensitivity)   

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι ο συστηµατικός έλεγχος των ιατρικών 

διαδικασιών και των κλινικών αποτελεσµάτων µε τη χρήση δεικτών, καθώς και η 

σύγκρισή τους µε τα επιστηµονικώς αποδεκτά πρότυπα καλής πρακτικής, δεν είναι κάτι 

στατικό. Τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται, οι δείκτες και οι µηχανισµοί υπόκεινται σε 

επαναξιολόγηση και τροποποίηση, σύµφωνα µε την τρέχουσα επιστηµονική γνώση.  	

 
Πίνακας 3. Επτά βασικά εργαλεία µέτρησης της ποιότητας 
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2.5 Το κόστος της ποιότητας 

 

Είναι κατανοητό ότι για την αρχική εφαρµογή ενός προγράµµατος διασφάλισης 

ποιότητας, συνεχιζόµενης βελτίωσης και περιοδικών ελέγχων προστίθεται κόστος στη 

λειτουργία του οργανισµού. Βέβαια, η αύξηση του κόστους δεν συνεπάγεται αυτόµατα 

και βελτίωση της ποιότητας, ούτε όµως η ποιότητα ισοδυναµεί µε πρόσθετο κόστος για 

τον οργανισµό, τουλάχιστον όχι µακροπρόθεσµα (Suver Jd et al.(1992)). Εξ άλλου, ένα 

βασικό αίτηµα της διοίκησης ποιότητας είναι η αποδοτικότητα.  

Το κόστος της ποιότητας εστιάζεται σε τρία σηµεία:( Suver Jd et al.(1992)).Το κόστος 

της πρόληψης, της αποτίµησης και της αποτυχίας (εσωτερικής και εξωτερικής). Οι 

πόροι που χρειάζονται για την εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες µεθοδολογίες, για 

την εφαρµογή ελέγχων και µετρήσεων των αποτελεσµάτων και για την οργάνωση ενός 

συστήµατος καταγραφής των διαδικασιών αυξάνουν αρχικά το κόστος, ενώ η 

αναζήτηση λύσεων απαιτεί χρόνο, χρήµα και πρόσθετη εργασία. Εφ’ όσον 

ενσωµατωθούν οι καλές πρακτικές και εξασφαλιστεί µια αρµονική ροή των 

διαδικασιών, έχοντας όλοι συνειδητοποιήσει τι απαιτείται για τη βελτίωση της 

ποιότητας, τότε αυτοµατοποιούνται οι δράσεις και ελαχιστοποιείται το κόστος της 

προετοιµασίας.  

 

Παράλληλα, µε τη διοίκηση ποιότητας µειώνεται το κόστος της αποτυχίας. Η 

εσωτερική αποτυχία, δηλαδή το κόστος της σπατάλης, των καθυστερήσεων και των 

άσκοπων επαναλήψεων, εξαλείφεται µέσα από τη σοφή διαχείριση και την 

αποτελεσµατική ροή διαδικασιών. (Suver Jd et al.(1992)). Επίσης, καθώς µειώνονται τα 

σφάλµατα ή τουλάχιστον ελέγχονται οι καταστροφικές τους συνέπειες για τους 

ασθενείς, απαλλάσσεται ο οργανισµός από το εξωτερικό κόστος, που είναι το πλέον 

σοβαρό και αφορά σε περιπτώσεις κακής πρακτικής (malpractice) που καταλήγουν 

στην απώλεια της αξιοπιστίας του οργανισµού. (Suver Jd et al.(1992)).  

 

Στη φάση που πλέον έχουν συντονιστεί αρµονικά οι διαδικασίες, το κόστος µειώνεται 

όσο αυξάνει η ποιότητα και επανατροφοδοτείται ο κύκλος για τη συνεχιζόµενη 

βελτίωση ποιότητας (Suver Jd et al (1992)). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (2008 – 2012) 

 

3.1 Η Έννοια των «Καλών Πρακτικών»  

 

Η έννοια των «Καλών Πρακτικών» (Best Practice) στο χώρο της βιοµηχανίας, έχει ήδη 

διαδροµή ενός περίπου αιώνα. Το 1911 ο Taylor έλεγε ότι ανάµεσα στις διάφορες 

τεχνικές, µεθόδους, διαδικασίες ή τρόπους µε τους οποίους µπορεί να γίνει µια εργασία, 

υπάρχει πάντα µια τεχνική - µέθοδος, η οποία επιτυγχάνει τα καλύτερα και ταχύτερα 

αποτελέσµατα.  

 

Oι «Καλές Πρακτικές στη Δηµόσια Υγεία» συνίστανται στην αναζήτηση και εφαρµογή 

εκείνων των µεθόδων και διαδικασιών που εξασφαλίζουν το καλύτερο αποτέλεσµα, 

στον ελάχιστο χρόνο και µε τους ελάχιστους δυνατούς πόρους. Ο παραπάνω 

εισαγωγικός ορισµός προσδιορίζει τέσσερα χαρακτηριστικά σε µια «Καλή Πρακτική» 

Δηµόσιας Υγείας:  

• Την επιστηµονική εγκυρότητα της µεθόδου ή τεχνικής σε σύγκριση µε άλλες 

παρόµοιες.   

• Την καταλληλότητα της µεθόδου για το συγκεκριµένο σκοπό.  

• Την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου σε σύγκριση µε τις άλλες.  

• Την αποδοτικότητα σε σχέση µε τους χρησιµοποιούµενους πόρους και το 

διατιθέµενο χρόνο.   

 

Στο πεδίο των ιατρικών επιστηµών,η επιλογή της εγκυρότερης, καταλληλότερης, 

αποτελεσµατικότερης και αποδοτικότερης µεθόδου δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε 

εύκολη. Προϋποθέτει µια διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης της υπάρχουσας 

επιστηµονικής γνώσης και των συνεχώς παραγόµενων νέων επιστηµονικών δεδοµένων, 

ο όγκος των οποίων καθιστά την αξιολόγηση αυτή εξαιρετικά δυσχερή. Ο 

προβληµατισµός αυτός έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη µιας σειράς τεχνικών, που 

αποσκοπούν στην αναζήτηση της «καλύτερης κάθε φορά πρακτικής» µε την καλύτερη 

επιστηµονική τεκµηρίωση σε ότι αφορά στην αποτελεσµατικότητά της.  
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Η πρώτη συστηµατική απόπειρα αξιολόγησης της υπάρχουσας επιστηµονικής γνώσης 

στο χώρο της πρόληψης και προαγωγής της υγείας εκδηλώθηκε στον Καναδά το 1979, 

από το Task Force on the Periodic Health Examination και είχε σαν στόχο την επιλογή 

των «καλύτερων πρακτικών» σε ότι αφορά στις προληπτικές εξετάσεις. Δέκα χρόνια 

αργότερα, το 1989 µια αντίστοιχη εργασία στις Η.Π.Α., από το U.S. Preventive 

Services Task Force, έδωσε µια νέα ώθηση στον καθορισµό των «Καλών Πρακτικών» 

στο χώρο της πρόληψης και προαγωγής της υγείας. Οι δύο αυτές πρωτοβουλίες, σε 

συνδυασµό µε την ανάπτυξη της «Τεκµηριωµένης Ιατρικής», έδωσαν το έναυσµα για 

µια πλειάδα προσπαθειών που σηµατοδοτούν µια νέα δυναµική στο χώρο της Δηµόσιας 

Υγείας. Οι κύριες στρατηγικές Best Practice in Public Health είναι οι εξής:  

• Η Τεκµηριωµένη Δηµόσια Υγεία (Evidence based Public Health). 

• Οι κατευθυντήριες οδηγίες στη Δηµόσια Υγεία (Guidelines).  

• Τα συστήµατα «Καλών Πρακτικών» στη Δηµόσια Υγεία. 

 

3.2 Συστήµατα Καλών Πρακτικών στη Δηµόσια Υγεία  

 

Στο πεδίο της Δηµόσιας Υγείας, κάθε πρόβληµα εξετάζεται υπό το πρίσµα της 

επίδρασης σε πληθυσµιακό επίπεδο. Αυτό καθιστά τις µεθόδους παρέµβασης όχι απλώς 

«τεχνικές», αλλά «πολιτικές», που δεν µπορούν να υλοποιηθούν από ένα µεµονωµένο 

άτοµο ή επιστήµονα. Η ύπαρξη επιστηµονικής τεκµηρίωσης δεν είναι πάντα αρκετή για 

να οδηγήσει στην άµεση εφαρµογή της «καλύτερης πρακτικής», αφού η «καλύτερη 

πρακτική» µπορεί να είναι µια σύνθετη πολιτική. Εποµένως, σε πολλά προβλήµατα 

Δηµόσιας Υγείας, η ύπαρξη επιστηµονικής τεκµηρίωσης ή κατευθυντήριων οδηγιών 

µπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, ενώ να κριθεί 

ως πιο σηµαντικός ο τρόπος οργάνωσης των παρεµβάσεων στα διάφορα προβλήµατα 

Δηµόσιας Υγείας. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη ανάπτυξης πιο σύνθετων συστηµάτων 

«Καλών Πρακτικών στη Δηµόσια Υγεία», που εκτός από την επιστηµονική 

τεκµηρίωση συµπεριλαµβάνουν και τον καταλληλότερο τρόπο υλοποίησης των 

απαιτούµενων παρεµβάσεων και πολιτικών.  

Τα συστήµατα «Καλών Πρακτικών στη Δηµόσια Υγεία» που είναι σε ανάπτυξη τα 

τελευταία χρόνια, έχουν διπλή υπόσταση, καθώς αποτελούν ταυτόχρονα:  

 α) Στρατηγική ποιότητας και επιστηµονικής τεκµηρίωσης.  

 β) Στρατηγική οργάνωσης των παρεµβάσεων και πολιτικών. 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Τα σηµαντικότερα συστήµατα «Καλών Πρακτικών στη Δηµόσια Υγεία» είναι:  

1. Το «Best Practice in Health Promotion and Diseases Prevention» του Καναδά.  

2. Το Interactive Domain Model (IDM). 

3. Το Evidence Based Practice for Public Health στις Η.Π.Α. 

4. Το πρόγραµµα «Getting Evidence into Practice» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
1) «Best Practice in Health Promotion and Diseases Prevention»  

 
Tο πλέον οργανωµένο και περιεκτικό σύστηµα «Καλών Πρακτικών» στη Δηµόσια 

Υγεία είναι αυτή τη στιγµή του Καναδά. Το σύστηµα αποτελείται από 8 συστατικά 

τµήµατα, τα οποία είναι τα εξής:  

 

Παρακολούθηση της υγείας του πληθυσµού.   

Προσδιορισµός των καθοριστικών παραγόντων της υγείας 

Τεκµηρίωση των αποφάσεων   

Αύξηση των επενδύσεων σε δράσεις που προστατεύουν την υγεία.   

Εφαρµογή πολλαπλών στρατηγικών.   

Προώθηση της διατοµεακής συνεργασίας.   

Λειτουργία µηχανισµών που προάγουν τη συµµετοχή του κοινού.   

Επίδειξη, αξιολόγηση και κατανοµή ευθυνών σε σχέση µε τα αποτελέσµατα.   

 

Κάθε ένα από τα παραπάνω συστατικά µέρη έχει καθορισµένη δοµή και περιεχόµενο. 

Κάθε συστατικό τµήµα υποστηρίζεται από όλο το απαιτούµενο υλικό και πληροφορίες, 

µε άµεση δυνατότητα σύνδεσης (link). To όλο σύστηµα είναι οργανωµένο σε µια ενιαία 

βάση δεδοµένων του διαδικτύου, µε ελεύθερη πρόσβαση.  

 

2) «Interactive Domain Model» (IDM) 

 

Το «Interactive Domain Model» είναι ένας οδηγός «Καλών Πρακτικών» στην 

προαγωγή της υγείας, που έχει αναπτυχθεί µε τη συνεργασία διάφορων επιστηµονικών 

οργανώσεων. Ο κύριος προσανατολισµός του είναι οι µέθοδοι προαγωγής της υγείας. Η 

προσέγγιση του IDM πέραν της επιστηµονικής τεκµηρίωσης των δράσεων, επιχειρεί να 

συµπεριλάβει στην «Καλή Πρακτική» και ορισµένα άλλα κριτήρια, όπως:  
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Αξίες, αντιλήψεις, στόχους και ηθικές παραµέτρους που επηρεάζουν κάθε πρόβληµα.   

Κατανόηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.   

Πρακτικές σε διαφορετικά επίπεδα της Δηµόσιας Υγείας.   

Μοντέλα σχεδιασµού και αξιολόγησης της «Καλής Πρακτικής».   

 

3) «Evidence Based Practice for Public Health» (EBPPH)  

 

Το Evidence Based Practice for Public Health, αποτελεί ένα ενοποιηµένο σύστηµα που 

έχει οικοδοµηθεί µε βάση τη γενικότερη εµπειρία και πρακτική του Evidence Based 

Medicine, από το Πανεπιστήµιο της Μασαχουσέτης στις Η.Π.Α., το οποίο 

συµπεριλαµβάνει:   

• Κατευθυντήριες οδηγίες για τη Δηµόσια Υγεία.   

• Συστηµατικές ανασκοπήσεις   

• Εργαλεία αναζήτησης βιβλιογραφίας  

• Αρχείο καλών πρακτικών 

 

Οι «Καλές Πρακτικές» που περιλαµβάνει είναι προγράµµατα, παρεµβάσεις και 

πολιτικές που έχουν εφαρµοστεί στην πράξη και έχουν αξιολογηθεί ως επιτυχείς και 

κατάλληλες για να υιοθετηθούν και σε άλλα πεδία. Η βάση δεδοµένων «Καλών 

Πρακτικών» χωρίζεται σε δύο µέρη: Το πρώτο µέρος αναφέρεται σε γενικά 

προγράµµατα Δηµόσιας Υγείας, ενώ το δεύτερο µέρος είναι επικεντρωµένο σε 

προγράµµατα που αφορούν στα παιδιά. Η δοµή της βάσης είναι προσαρµοσµένη στις 

ανάγκες και τα δεδοµένα των Η.Π.Α. και ειδικά το τµήµα των «Καλών Πρακτικών» 

παρουσιάζει µικρότερη χρηστικότητα για άλλες εφαρµογές.  

 

4) «Getting Evidence into Practice»  

 

Η ανάγκη ανάπτυξης «Καλών Πρακτικών» στη Δηµόσια Υγεία είναι πλέον κατανοητή 

και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το «Getting Evidence into Practice» είναι 

ένα πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει σκοπό:  
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• Να ενισχύσει τη βάση τεκµηρίωσης για τη Δηµόσια Υγεία και την 

προαγωγή της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω της ανάπτυξης 

πρωτοκόλλων οµοφωνίας σε θέµατα Δηµόσιας Υγείας.  

• Να αναπτύξει και να δηµοσιοποιήσει κατευθυντήριες οδηγίες για την 

εφαρµογή της υπάρχουσας τεκµηρίωσης, έτσι ώστε η υπάρχουσα 

επιστηµονική τεκµηρίωση να περάσει στην πράξη.  

• Να παράγει επικαιροποιηµένες ανασκοπήσεις σε καίρια θέµατα 

Δηµόσιας Υγείας και να επικαιροποιεί την υπάρχουσα γνώση για την 

προαγωγή της υγείας.  

 

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των διάφορων 

φορέων Δηµόσιας Υγείας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η συνεργασία αυτή θα εξασφαλίσει 

µια συντονισµένη κοινή προσπάθεια στο πεδίο της Δηµόσιας Υγείας, έτσι ώστε στα 

επόµενα χρόνια να διαµορφωθούν οι συνθήκες για την υλοποίηση κοινών 

προγραµµάτων και δράσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

 
3.3 Οργάνωση και Περιεχόµενο Συστηµάτων Καλών   Πρακτικών στη Δηµόσια 
Υγεία  
 
Λαµβάνοντας ως πρότυπο τη δοµή του συστήµατος «Best Practice in Health Promotion 
and Diseases Prevention», καθώς και την εµπειρία των άλλων στρατηγικών καλών 
πρακτικών, το περιεχόµενο ενός παρόµοιου συστήµατος είναι το εξής:  
 
Παρακολούθηση της υγείας του πληθυσµού  
Οποιαδήποτε «Καλή Πρακτική» στη Δηµόσια Υγεία είναι αδύνατη εάν δεν έχει 
εξασφαλιστεί και οργανωθεί ένα σύστηµα συνεχούς παρακολούθησης της υγείας του 
πληθυσµού. 
 
 Προσδιορισµός των καθοριστικών παραγόντων της υγείας  
Το τµήµα αυτό αναφέρεται στον προσδιορισµό και στην παρακολούθηση των ποικίλων 
περιβαλλοντικών, φυσικών, κοινωνικών, συµπεριφορικών ή άλλων παραγόντων που 
επηρεάζουν την υγεία του πληθυσµού  
 
 Τεκµηρίωση των αποφάσεων  
 
Αύξηση των επενδύσεων σε δράσεις που προστατεύουντην υγεία 
Το σκέλος αυτό του συστήµατος «Καλών Πρακτικών» αναφέρεται στις µεθόδους που 
µπορούν να βοηθήσουν την αύξηση των επενδύσεων, πρωτοβουλιών και προσπαθειών 
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για δράσεις που τεκµηριωµένα προστατεύουν την υγεία, ανεξαρτήτως του τοµέα στον 
οποίο αναφέρονται.  
 
Εφαρµογή πολλαπλών στρατηγικών  
Η ανάγκη προστασίας της Δηµόσιας Υγείας επιβάλει την εφαρµογή πολλαπλών 
στρατηγικών, σε διάφορα επίπεδα και ποικίλους τοµείς.  
 
Προώθηση της διατοµεακής συνεργασίας  
Η ανάπτυξη πολλαπλών στρατηγικών συνδέεται άρρηκτα µε την προώθηση της 
διατοµεακής συνεργασίας, η οποία αποτελεί πρου ̈πόθεση για την επίτευξη του 
βέλτιστου αποτελέσµατος.  
 
Λειτουργία µηχανισµών που προάγουν τη συµµετοχή του κοινού  
Η εφαρµογή των µέτρων και µεθόδων Δηµόσιας Υγείας απαιτεί σε ένα µεγάλο φάσµα 
τοµέων, τη συµµετοχή του κοινού.  
  
Επίδειξη αποτελεσµάτων, αξιολόγηση και κατανοµή ευθυνών σε σχέση µε τα 
αποτελέσµατα 
 
Τέλος, ένα σύστηµα «Καλών Πρακτικών» στη Δηµόσια Υγεία περιλαµβάνει ως βασικό 
στοιχείο την επίδειξη και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και τη δηµόσια λογοδοσία 
(accountability) για τα αποτελέσµατα αυτά.  
Πίνακας 4. Συστατικά στοιχεία ενός συστήµατος «Καλών Πρακτικών στη Δηµόσια Υγεία	

1.Παρακολούθηση 
της υγείας  

Δείκτες υγείας-Πηγές πληροφοριών-Τακτικές εκθέσεις για την υγεία  

2.Προσδιορισµός 
των καθοριστικών 
παραγόντων της 
υγείας 

Δείκτες µέτρησης των παραγόντων -Τακτικές εκθέσεις για τις επιπτώσεις στην υγεία 

3.Τεκµηρίωση 
αποφάσεων 

Κριτήρια αξιολόγησης της γνώσης- Ανασκόπηση επιστηµονικής τεκµηρίωσης -Αξιολόγηση 
αποτελεσµατικότητας µεθόδων-  
Διάχυση των γνώσεων - Βάση δεδοµένων τεκµηριωµένων πρακτικών  
 

4.Δράσεις που 
προστατεύουν την 
υγεία 

Κριτήρια επιλογής προτεραιοτήτων- Βραχυπρόθεσµες - µακροπρόθεσµες δράσεις- Επηρεασµός 
δράσεων σε άλλους τοµείς  
 

5. Πολλαπλές 
στρατηγικές 

Καθορισµός παρεµβάσεων-Κατάρτιση πολυτοµεακών στρατηγικών- Εφαρµογή πολυτοµεακών 
προγραµµάτων- 
 Εφαρµογή πολυτοµεακών µεθόδων -Συντονισµός  
 

6. Διατοµεακή 
συνεργασία 

Συµµετοχή στο σχεδιασµό-Καθορισµός στόχων διακριτών σε όλους -Υποστήριξη της άµιλλας-
  Υποστήριξη των συµµαχιών  
Υποστήριξη πολιτικών που προάγουν την υγεία-Συνεργασία στη διοίκηση/ ηγεσία  
 

7. Συµµετοχή του 
κοινού 

Προσέλκυση του ενδιαφέροντος του κοινού- Εφαρµογή πολιτικών ενίσχυσης της συµµετοχής  
 

8. Επίδειξη, 
αξιολόγηση & 
κατανοµή 
ευθυνών  για τα 
αποτελέσµατα 

Πλαίσιο λογοδοσίας για τα αποτελέσµατα- Καθορισµός στόχων-ΑξιολόγησηΔηµοσιότητα  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΝΝ 

ΔΙΕΘΝΩΣ 

 

4.1 Προτεινόµενη µεθοδολογία βελτίωσης της ποιότητας σε ΜΕΝΝ της Ευρώπης: 

Μελέτη περίπτωσης του Ηνωµένου Βασιλείου (Great Ormond Street Hospital for 

Children NHS Foundation Trust)  

 

Η ΜΕΝΝ είναι ένα αρκετό περίπλοκο σύστηµα στο χώρο της υγείας, το οποίο απαιτεί 

την ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας και η οποία επιβάλλεται συνεχώς να βελτιώνεται. 

Για τους επαγγελµατίες υγείας οι προκλήσεις για την εφαρµογή καλών πρακτικών είναι 

τεράστιες καθώς έχουν αναπτυχθεί νέες παρεµβάσεις που µπορούν να βελτιώσουν τα 

αποτελέσµατα για τα νεογνά που νοσηλεύονται στη ΜΕΝΝ, εφόσον εφαρµόζονται µε 

αξιοπιστία. 

Στη ΜΕΝΝ η έννοια της αξιοπιστίας περιλαµβάνει την πρόληψη για το τι µπορεί να 

συµβεί σε πραγµατικό χρόνο και τον περιορισµό των δυσάρεστων συµβαµάτων. Οι 

επαγγελµατίες υγείας εκπαιδεύονται να λειτουργούν ανεξάρτητα και δεν ακολουθούν 

απαραίτητα κατευθυντήριες οδηγίες ή πρωτόκολλα. (Pronovost PJ(2013)).  Οι 

πρακτικές βελτίωσης µπορεί να είναι περιορισµένες ή να µην αποτελούν µέρος της 

εκπαίδευσης του προσωπικού. Η ποιότητα µπορεί να βελτιωθεί όταν καθοριστούν οι 

διαδικασίες ρουτίνας, οι λίστες καθηκόντων και τα µέτρα φροντίδας. 

 

4.1.1 Η µεθοδολογία της βελτίωσης της ποιότητας 

 

Το πρώτο βήµα για το “ταξίδι” της βελτίωσης της ποιότητας είναι η ανάπτυξη 

κουλτούρας που αποπνέει ασφάλεια και η επιλογή της κατάλληλης φροντίδας. Η 

δέσµευση της ηγεσίας είναι βασική για να τεθεί το κοινό όραµα (Chassin M et al. 

(2011)). Το πρόγραµµα Safety WalkRounds βελτιώνει την οµαδική εργασία (Sexton JB 

et al. (2014)). Η αλλαγή εξαρτάται από την επικρατούσα κουλτούρα της κάθε ΜΕΝΝ. 

Οι ΜΕΝΝ που απαρτίζονται από δυναµικές οµάδες και αναπτυγµένες κουλτούρες είναι 

περισσότερο δεκτικές σε προγράµµατα βελτίωσης (Whitfield J et al. (2001)). 

 

Για τους επαγγελµατίες υγείας ο σκοπός της βελτίωσης της ποιότητας είναι να 

καταφέρουν τα καλύτερα αποτελέσµατα για τους ασθενείς τους. Στην φροντίδα των 
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νεογνών οι ιατρικές εξελίξεις µπορούν να µειώσουν τη νοσηρότητα και τη θνητότητα 

όπως και η  βελτίωση της ποιότητας. Στη ΜΕΝΝ το αποτέλεσµα δεν είναι µόνο η ζωή ή 

ο θάνατος αλλά και η εµπειρία των οικογενειών και των νεογνών που βίωσαν κατά τη 

νοσηλεία τους. Τα αποτελέσµατα µελετών για το χρόνο επιβίωσης έχουν αποδείξει ότι 

βελτιώνοντας την φροντίδα των νεογνών δεν είναι η πιο βασική παράµετρος που µπορεί 

να εξεταστεί (Porter ME  (2010)).Ο χρόνος επιβίωσης είναι διαφορετικός σε κάθε 

ΜΕΝΝ. Παρόλο που πολλά νεογνά επιβιώνουν αυτό δεν σηµαίνει ότι µειώνονται και τα 

ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας χρόνο µε το χρόνο.Τα αποτελέσµατα από τις 

ΜΕΝΝ είναι δύσκολο να συγκριθούν χωρίς τις ανάλογες παρεµβάσεις και να 

συσχετισθούν  µε τα αποτελέσµατα των ασθενών παρά µε την ένταση που εµφανίζονται 

(Rogowski JA et al. (2004)). 

 

Επιπλέον πολλές παρεµβάσεις στις ΜΕΝΝ µπορεί να αποβούν επιβλαβείς για την 

περαιτέρω ανάπτυξη των νεογνών στην παιδική και εφηβική ηλικία. 

 

 Η ΜΕΝΝ είναι ένα µικροσύστηµα µέσα στο νοσοκοµείο και συνεργάζεται µε άλλα 

µικροσυστήµατα όπως τη µαιευτική, το χειρουργείο και άλλα µικρότερα. Το κάθε 

µικροσύστηµα πρέπει να συνεργάζεται µε τρόπο που να οδηγεί σε προοδευτικά 

αποτελέσµατα. Η βελτίωση µπορεί να επέλθει µόνο όταν το δυναµικό ενός οργανισµού 

θέλει και είναι πρόθυµο να δεχτεί αλλαγές. Το να αξιολογήσεις την βελτίωση πρέπει να 

βασιστείς σε δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί και εισαχθεί σε βάση δεδοµένων για 

συγκριτική ανάλυση. Αυτή η προσέγγιση θεωρήθηκε βοηθητική και για τη ΜΕΝΝ και 

καθορίστηκαν κάποιες πρακτικές ερωτήσεις πριν την ανάληψη ενός προγράµµατος 

βελτίωσης της ποιότητας (Ellsbury D and Ursprung R ( 2010): 

• Ποιο πρόβληµα θα επιλεγεί 

• Ποια θα είναι η υπεύθυνη οµάδα του προγράµµατος 

• Ποιος είναι ο σκοπός του προγράµµατος 

• Τι θα εξετασθεί και πως θα γίνει η ανάλυση των αποτελεσµάτων 

• Τι αλλαγές θα γίνουν για να επέλθει η βελτίωση 

• Ποια µεθοδολογία θα έχει αποτέλεσµα 

 

Η συλλογική εργασία και τα δίκτυα µπορούν να βοηθήσουν τους οργανισµούς να 

µάθουν ποιες αλλαγές έχουν αποτέλεσµα και να τις ενσωµατώσουν στο δικό τους 

περιβάλλον. Αυτή η άποψη έχει καλά αποτελέσµατα και στις ΜΕΝΝ. Για παράδειγµα 
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το Vermont Oxford Network (VON) Neonatal Intensive Care Quality Improvement 

Collaborative (NICQ) έχει θετικά αποτελέσµατα σε πολλές πρωτοβουλίες για την 

βελτίωση της ποιότητας. Ένα παράδειγµα βελτίωσης είναι η µείωση και ο περιορισµός 

των δεικτών των νοσοκοµεικών λοιµώξεων από 39% σε 13% ( Horbar JD et al. 

(2001)).  

 

Το NICQ έχει υιοθετήσει 4 πρακτικές-κλειδιά που βασίζονται στις αρχές της υψηλής 

αξιοπιστίας (Horbar JD et al.2001;Horbar JD et al.(2010)) για να βελτιώσει την 

φροντίδα:το να λειτουργείς µέσα σε συστήµατα, το να προσφέρεις φροντίδα βασισµένη 

σε αποδείξεις, το να διενεργείς συνεχώς τεστ αξιολόγησης και να εφαρµόζεις τις 

αλλαγές και τo να µαθαίνεις µέσα από την συνεργασία. 

Τα µεγαλύτερα συλλογικά δίκτυα έχουν επιφέρει σηµαντικές βελτιώσεις στα 

νεογνολογικά αποτελέσµατα: µείωσαν την νεκρωτική εντεροκολίτιδα ( Radbone L et al. 

(2013)) µέσω της αύξησης του θηλασµού. Τα συλλογικά δίκτυα προβάλλουν µια 

κοινωνία µάθησης και διάδοσης καλών πρακτικών παρόλο που πολλές φορές τα 

αποτελέσµατα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα (De Silva D (2014)). Αν οι ΜΕΝΝ λειτουργούν 

µε ξεκάθαρες αρχές που απορρέουν από αποδοτικά συλλογικά δίκτυα, θα εξελιχθούν σε 

υψηλά αξιόπιστα µεσοσυστήµατα (Øvretveit J et al. (2002).  

 

4.1.2 Ανάλυση δεδοµένων-Ερµηνεία ευρηµάτων 

 

Οι περισσότερες τακτικές παρεµβάσεων έχουν δηµιουργηθεί για την φροντίδα των 

ενηλίκων. Όµως δεν είναι δύσκολο να εφαρµοστούν και στα νεογνά, καθ ότι η 

µεθοδολογία δεν αλλάζει, µόνο ο εξοπλισµός που γίνονται οι παρεµβάσεις είναι 

τροποποιηµένος. Ενδεικτικά παρατίθενται µερικά παραδείγµατα βελτίωσης της 

ποιότητας σε ΜΕΝΝ 

Ø Νοσοκοµειακές λοιµώξεις 

Υπάρχουν πάρα πολλές αρχές για τις νοσοκοµειακές λοιµώξεις, οι οποίες 

περιλαµβάνουν µια δέσµη µέτρων φροντίδας, που αυξάνουν τις άσηπτες τεχνικές και 

τις προτάσεις βελτίωσης σε πραγµατικό χρόνο, µε διαγράµµατα SPC. Για παράδειγµα 

οι Gill et al µείωσαν τον δείκτη των νοσοκοµειακών λοιµώξεων από 13 σε 7 επεισόδια 

ανά 1000 µέρες νοσηλείας (Gill AW et al. (2011)).Το κλειδί για όλα τα προγράµµατα 

βελτίωσης είναι η δηµιουργία κουλτούρας ασφάλειας, η οποία δεν περιλαµβάνει 

περιορισµό στις παρεµβάσεις αλλά στοχεύει στο να επιλύσει ότι φαντάζει άλυτο. Ο 

McLaughin µείωσε τον δείκτη από τα 7,1 σε 1,5 επεισόδια ανά 1000 µέρες 
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(McLaughlin GE et al.(2012)). 

Ø Απρογραµµάτιστη αποσωλήνωση 

Ο Veldman αποδεικνύει ότι παρόλο που δεν καταγράφηκαν δυσµενή αποτελέσµατα 

θνητότητας ως απόρροια της απρογραµµάτιστης αποσωλήνωσης, ο χρόνος παραµονής 

σε µηχανικό αερισµό ήταν µεγαλύτερος: µέσος όρος από 9 σε 51 µέρες (Veldman A et 

al. (2006)). Τα προγράµµατα βελτίωσης της ποιότητας έχουν δείξει ότι όταν κάποιος 

µειώσει τα επεισόδια απρογραµµάτιστης αποσωλήνωσης µπορεί να βελτιώσει την 

φροντίδα, µε τους δείκτες να µειώνονται στο µισό (Sadowski R et al(2004);Barber 

JA(2013);Kaufman J et al.(2012)). 

Ø Χορήγηση επιφανειοδραστικού παράγοντα 

Ένα παράδειγµα µεθόδου προγράµµατος βελτίωσης είναι ο χρόνος χορήγησης του 

επιφανειοδραστικού παράγοντα. Ο Bookman και οι άλλοι άλλαξαν την διαδικασία 

χορήγησης του παράγοντα και µείωσαν τον χρόνο για την απόφαση ή όχι της 

χορήγησης από 26 σε 10,2 λεπτά, χρησιµοποιώντας µεθοδολογία βελτίωσης της 

ποιότητας (Bookman L et al.(2010)). 

Ø Διαχείριση του πόνου 

Η διαχείριση του πόνου στα νεογνά είναι κάτι νέο στον τοµέα της βελτίωσης για τις 

ΜΕΝΝ. Η αντίληψη για τον πόνο και η αντιµετώπισή του συνεχώς εξελίσσονται. Ο 

Sharek περιγράφει µια συλλογική προσέγγιση στην οποία ο πόνος αξιολογήθηκε, 

µετρήθηκε και εφαρµόστηκε µεθοδολογία και παρεµβάσεις µείωσης του πόνου. Αυτό 

είναι µια απόδειξη ασθενοκεντρικής (νεογνά) φροντίδας σ ένα υψηλά τεχνολογικά 

περιβάλλον όπως είναι η ΜΕΝΝ και µια πρωτοβουλία συνεχούς ελέγχου του πόνου 

(Guedj R et al. (2014)). 

Ø Προµήθεια µητρικού γάλατος 

Αυτό το παράδειγµα αποδεικνύει και την βελτίωση της ποιότητας και την απήχηση της 

συλλογικής εργασίας. Η χορήγηση του µητρικού γάλατος είτε αποκλειστικά είτε 

µερικώς σε σχέση µε τις έτοιµες φόρµουλες που κυκλοφορούν αυξήθηκε από 26% σε 

57% αντίστοιχα, στο δίκτυο της Ανατολικής Αγγλίας. 

 

4.1.3 Συµπεράσµατα µελέτης 

 

Η βελτίωση της ποιότητας είναι µια διαδικασία που ξεκινά µε την αναζήτηση της 

ποιότητας. Το ¨κλειδί¨ της επιτυχίας είναι να υπάρχει όραµα για τη ΜΕΝΝ, ώστε να 

αναπτυχθούν οι υποδοµές για την βέλτιστη φροντίδα και να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία 

των διαδικασιών. Τα αποτελέσµατα για τα νεογνά θα βελτιώνονται συνεχώς, µόνο εάν 



- 27 - 
 

οι διαδικασίες βασίζονται στην Επιστήµη της Βελτίωσης, στις αρχές της Υψηλής 

Αξιοπιστίας και σε περιβάλλον µάθησης ενός συλλογικού δικτύου. Όλα αυτά απαιτούν 

σαφή στρατηγική στην οποία θα αφοµοιώνονται οι αρχές της βελτίωσης της ποιότητας 

µε τη δέσµευση για συνεχή βελτίωση και αλλαγή (Neonatal Care in Scotland: Scottish 

Government; (2013)).  

 

4.2 Προτεινόµενη µεθοδολογία βελτίωσης της ποιότητας σε ΜΕΝΝ της Αµερικής: 

Μελέτη περίπτωσης του Maternal–Infant Care Research Centre, Department of 

Paediatrics, Mount Sinai Hospital, Toronto, Ontario, Canada  

 

Τις τελευταίες δεκαετίες η βελτίωση της ποιότητας έχει αποσχολήσει έντονα και τον 

τοµέα της υγείας. Το Αµερικάνικο Institute of Medicine το 2001 έχει καταγράψει από 

44.000 µέχρι 98.000 θανάτους κάθε χρόνο από ιατρικά λάθη και επισήµανε την ανάγκη 

για την βελτίωση της ποιότητας της υγείας, στοχεύοντας στην αποτροπή των θανάτων 

και στη βελτίωση των αποτελεσµάτων. Το σενάριο για τη βελτίωση της ποιότητας δεν 

είναι κάτι νέο.Το µοντέλο του κύκλου ποιότητας του Nolan, Plan-Do-Study-Act 

(PDSA) ακολούθησε και το Αµερικάνικο Institute of Healthcare Improvement. Τα 

προβλήµατα στην ποιότητα της υγείας προέρχονται από διάφορες πρακτικές όπως: 

λανθασµένη ή περιορισµένη ή αλόγιστη χρήση των υπηρεσιών υγείας και από την 

ανοµοιογένεια στην ποιότητα της φροντίδας υγείας. Έτσι και στις ΜΕΝΝ, οι 

συλλογικές προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας προσφέρουν έναν πραγµατικό τρόπο 

για βαθύτερη κατανόηση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. 

 

4.2.1 Οι αρχές της συνεχιζόµενης βελτίωσης της ποιότητας (CQI) στις ΜΕΝΝ της 

Αµερικής-Μεθοδολογία 

 

Μεταξύ των δεκατιών 1960-1990, αναφέρθηκε η ανάγκη για συνεχιζόµενη βελτίωση 

της ποιότητας σε ΜΕΝΝ. Τότε έγινε και η µεγαλύτερη πρόοδος στην περιγεννητική 

φροντίδα: χορήγηση στεροειδών προγεννητικά, θεραπεία για τον επιφανειοδραστικό 

παράγοντα και νεώτεροι τρόποι χορήγησης µηχανικού αερισµού και διατροφής. Όλα 

αυτές οι παρεµβάσεις οδήγησαν σε σηµαντική µείωση της θνητότητας και περιορισµό 

της νοσηρότητας των εξαιρετικά χαµηλού βάρους νεογνών. (Fanaroff AA, Hack M, 

WalshMC. (2003); Hack M, Wright LL, Shankaran S, et 

al.(1990);HorwoodSP,BoyleMH,TorranceGW, et al. (1982);Kusuda S, Fujimura M, 

Uchiyama A, et al. (2012);LemonsJA,BauerCR,OhW, et al. (2001)). Μέχρι τότε, 
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διάφορες µελέτες είχαν περιορισµένες βελτιώσεις των αποτελεσµάτων σ αυτόν τον 

πληθυσµό. Μετά το 1990 άρχισαν να εµφανίζονται διάφορα νεογνικά δίκτυα που 

συνδέθηκαν µε σηµαντικές βελτιώσεις στα νεογνικά αποτελέσµατα. Παραδείγµατα 

τέτοιων δικτύων είναι: το Vermont Oxford Network (VON) (Horbar JD, Carpenter JH, 

Badger GJ, et al. (2012)), τo National Institutes of Child Health and Human 

Development Neonatal Research Network (NICHD-NRN),(FanaroffAA, 

StollBJ,WrightLL, et al.2007) και το Canadian Neonatal Network (CNN). 

  

Τη δεκαετία 1990, σε ανάλυση 36 κέντρων του VON εξετάστηκε ένα ευρύ φάσµα 

παραµέτρων µεταξύ των ΜΕΝΝ που σχετίζονται µε τις παρεµβάσεις και τα 

αποτελέσµατα. Στις ΜΕΝΝ εκείνη την περίοδο αναπτύχθηκαν και πολλά συγκριτικά 

εργαλεία µέτρησης της απόδοσης για πιο ακριβή αποτελέσµατα. Τέτοια εργαλεία είναι: 

το Clinical Risk Index for Babies (CRIB) (Cockburn F, Cooke RWI, Gamsu HR, et al. 

(1993)), το Score for Neonatal Acute Physiology (SNAP) (Richardson DK, Gray JE, 

McCormick MC, et al.  1993)) και το Neonatal Therapeutic Intesity Scoring System 

(NTISS) (Gray JE, Richardson DK, McCormick MC, et al. (1992)). 

  

Αυτές οι πρωτοποριακές προσεγγίσεις σήµαναν και την εγκαθίδρυση των αρχών για 

την συνεχιζόµενη βελτίωση της ποιότητας. Ουσιαστικά όλα τα δίκτυα προσφέρουν ένα 

σύστηµα δεδοµένων και αναλύσεων τα οποία επιτρέπουν τη συγκριτική µελέτη 

(Benchmarking), την περιγραφή των αποτελεσµάτων, την ανάλυση της ρίζας των 

αιτιών των µεταβολών (root cause) και τις πιθανές συλλογικές προσπάθειες για τη 

βελτίωση των πρακτικών και των αποτελεσµάτων. Σηµαντικό στοιχείο είναι να υπάρχει 

οµοιογένεια στο εξεταζόµενο δείγµα της ΜΕΝΝ. 

 

Το δίκτυο VON ακολουθεί 4 τακτικές για την εφαρµογή της ποιότητας: γνώση 

βασισµένη σε αποδείξεις, τάση για αλλαγή, κριτική σκέψη και συλλογική µάθηση 

(Horbar JD, Soll RF, Edwards WH (2010)). Πανοµοιότυπα, το δίκτυο CNN-EPID 

εφαρµόζει 3 τακτικές: αποδεδειγµένη γνώση βάση βιβλιογραφίας και εφαρµοσµένου 

νοσοκοµεικού Benchmarking, ανασκόπηση µελετών σχετικά µε τις επιπτώσεις της 

αλλαγής και συνδροµή στην εφαρµογή της αλλαγής (Lee SK, Aziz K, Singhal N, et al. 

(2009)). 

  

Η πιο κοινή πρακτική αλλαγών που εφαρµόζεται στις ΜΕΝΝ είναι αυτή του κύκλου 

ποιότητας (Langley C, Nolan K, Nolan T, et al. (1996)). 



- 29 - 
 

 

Τα δεδοµένα των δικτύων είναι ο οδηγός για την βελτίωση και την εγκαθίδρυση 

νοσοκοµειακής βάσης δεδοµένων µε σκοπό το Benchmarking. Επίσης, τα δίκτυα δίνουν 

έµφαση στην υποκίνηση για αλλαγή συµπεριφορών και τη δηµιουργία συνεχιζόµενης 

κουλτούρας αλλαγής µεταξύ των εµπλεκοµένων και του οργανισµού. 

 

4.2.2 Αποτελέσµατα της συνεχοζόµενης βελτίωσης της ποιότητας στη ΜΕΝΝ 

βάσει διαφόρων νεογνικών δικτύων 

 

 Όσον αφορά την απήχηση και την αποτελεσµατικότητα των δικτύων στη συνεχιζόµενη 

βελτίωση της ποιότητας, τα αποτελέσµατα είναι ανάµεικτα παρά την ευρεία χρήση τους 

(πιν. 5). Μια συστηµατική έρευνα του Schouten et al (2008), κατέληξε στο συµπέρασµα 

ότι παρ όλο που τα δίκτυα έχουν θετικά αποτελέσµατα στη βελτίωση της ποιότητας τα 

στοιχεία είναι περιορισµένα και δεν µπορούν να προβλεφθούν µε βεβαιότητα. Κάποια 

από τα µεγαλύτερα συλλογικά δίκτυα για τις ΜΕΝΝ το CNN-EPIQ (Lee SK, Aziz K, 

Singhal N, et al. (2009)), διάφορες κρατικές πρωτοβουλίες (CPQQ) (GouldJB (2010)), 

το VON-NIC/Q (Horbar JD, Soll RF, Edwards WH. (2010)) και το Pediatrix (Spitzer 

AR, Ellsbury DL, Handler D, et al. (2010)), επέφεραν σηµαντικές βελτιώσεις στα 

νεογνικά αποτελέσµατα. Στον αντίποδα αυτών των πρωτοβουλιών βρίσκονται και 

προσπάθειες για συνεχιζόµενη βελτίωση της ποιότητας οι οποίες δεν κατάφεραν 

τροποποιήσεις στους στόχους των κλινικών αποτελεσµάτων.  

 

Πίνακας 5. Αποτελέσµατα πρωτοβουλιών συνεχιζόµενης βελτίωσης της ποιότητας διαφόρων 

νεογνικών δικτύων 

Network/Target  

 

Author/Date  

 

Study Design  

 

Summary of Outcomes  

Population-based networks 
ANZNN: Newborn pain 
management  

 

 

Spence and 
Henderson-Smart, 
2011 

 

Pre–post study  

 

Improvement in care practices: Use of 
breast-feeding/sucrose for pain 
management ↑; use of pain assessment 
tool ↑; family awareness regarding 
newborn pain/pain management ↑.  

CNN-EPIQ: BPD and NI 
Regional/state-based 
networks  

 

Lee et al 2009  

 

Cluster randomized 
controlled trial  

 

Improvement in outcomes: BPD ↓; NI ↓. 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CPQCC: Breast milk use  

 

Lee et al 2012 

 

Controlled pre–post 
study  

 

Improvement in outcomes: Breast milk 
feeding rate ↑, sustained for 6 months 
post intervention; NEC rates ↓, 
sustained; LOS ↑ increased during 
intervention but returned to baseline 
afterward.  

CPQCC:NI  Wirtschafter et al 
2011  

 

Retrospective cohort 
study  

 

Improvement in outcomes: Risk of NI ↓ 

CPQCC: Antenatal steroids  

 

Lee et al 2011 

 

Wirtschafter et al 
2006 

 

 

Retrospective cohort 
study  

 

Pre–post study  

 

Improvement in care practices: Not all 
eligible mothers received  antenatal 
steroids; hospitals that implemented CQI 
had higher rates of antenatal steroid 
administration.   

CPQCC: CLABSI    

 

Wirtschafter et al 
2010 

 

Pre–post study  

 

Improvement in outcomes: Infection rates 
↓.    

Ohio: 
Late-
onset 
sepsis  
 

Kaplan et al 2011 

 

Interrupted time-
series study  

 

Improvement in outcomes and care 
practices: ↓ in late-onset infection; 
compliance with catheter insertion 
protocol ↑but remained less than optimal 

8 US states: Follow-up to 
newborn hearing screening  

 

Russ et al 2010 

 

Breakthrough-series 
learning collaborative 

Collaborative to improve quality of follow-
up process included parents in guiding 
system improvements.   

Vermont: Newborn preventive 
services  

 

Mercier et al 2007 

 

Pre–post study Improvement in care practices: ↑ 
assessment for breast-feeding adequacy, 
risk for hyperbilirubinemia, infant sleep 
position, car seat safety fit; ↑ counseling 
for tobacco smoke exposure; ↑ hearing 
screening.  

Academic network with select 
membership NICHD-NRN: 
BPD  

 

Walsh et al 2007 

 

Cluster randomized 
controlled trial  

 

Improvement in care practices but not in 
outcomes: ↓ oxygen exposure; ↓ 
mechanical ventilation; no change in 
rates of BPD-free survival, which 
remained significantly less than in best-
performing centers.  

Open-membership 
network  VON: 9-y analysis of 
CQI to address BPD  

 

Payne et al 2010 

 

Retrospective pre–
post study  

 

Improvement in care practices but limited 
impact on outcomes: Delivery room 
intubation, conventional ventilation and 
postnatal steroids ↓; use of CPAP ↑; 
BPD-free survival remained unchanged; 
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BPD rate ↑; survival to discharge ↑; NI Y. 
Implemented changes endured for 5 
years 

VON: Neurodevelopment  

 

Laudert et al 2007 

 

Focus group and 
implementation of 
practice changes  

 

Physical environments optimized to 
improve neurodevelopmental  outcomes 
(tactile stimulation, early exposure to 
mother’s scent, minimal exposure to 
noxious odors, minimizing ambient noise, 
preservation of sleep); long-term 
neonatal outcome not measured.  

VON: Pain management  Dunbar et al 2006 

 

Pre–post study  

 

Improvement in neonatal pain 
management.   

VON: Discharge process  

 

Mills et al 2006 

 

Pre–post study  

 

Improvement in care practices: ↑ 
compliance with transition points (unit  
orientation, feeding plan, car seat 
education); ↑ staff satisfaction with 
discharge process, documentation, and 
clarity of roles; ↑ parent satisfaction.  

VON: Staffing  

 

Rikli et al 2006 

 

Pre–post study  

 

Nursing staff satisfaction ↑; turnover 
rates ↓.  

VON: Collaboration and 
teamwork  

 

Zabari et al 2006 

 

Pre–post study  

 

Patient satisfaction with neonatology and 
obstetric services teamwork ↑; team 
response times for emergent deliveries 
improved; ↑communication during 
simulation of high-risk deliveries.  

VON: BPD þ other outcomes  Payne et al 2006  

 

Pre–post study  

 

Improvement in outcomes and care 
practices: BPD ↓; ROP, IVH and O2 use 
at discharge ↓; conventional ventilation, 
postnatal steroids, time to first dose of 
surfactant ↓; use of CPAP ↑.  

VON: Family-centered care 
map  

 

Johnston et al 
2006 

 

Pre–post study  

 

Improvement in outcomes: Family 
satisfaction ↑; growth parameters at 
discharge ↑; length of stay ↓.  

 

VON: Surfactant  

 

Horbar et al 2004 

 

Randomized 
controlled trial 

Improvement in care practices but no 
improvement in outcomes: ↑ likelihood of 
surfactant in delivery room; less likely to 
receive first dose >2 h after birth; 
received first dose sooner after birth; no 
change in mortality or pneumothorax.  
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VON: Dexamethasone use  

 

Kaempf et al 2003 

 

Pre–post study  

 

Improvement in care practices and some 
improvement in outcomes: Rate of use, 
duration of use, and dose of 
dexamethasone ↓; mechanical ventilation 
↓; late-onset sepsis and pneumonia ↓; no 
change in severity of CLD or mortality 
rate.  

 

VON: NI   

 

Kilbride et al 2003  

 

Pre–post study Improvement in outcomes: NI ↓.   

VON: Nutrition  

 

Kuzma-O’Reilly et 
al 2003 

 

Pre–post study  

 

Improvement in care practices and 
outcomes: Earlier initiation of  nutrition 
support; earlier attainment of adequate 
energy intakes; delay to full feeds ↓; 
more consistent nutrition support; LOS ↓; 
cost ↓; improved growth.  

VON: Acquired infections  Bloom et al 2003 

 

Pre–post study with 
case-matched series 
at 1 site  

Improvement in outcomes: Infection rates 
↓. 

VON: Infection/O2 use  

 

Horbar et al 2001  

 

Controlled pre–post 
study  

 

Improvement in outcomes: Rate of 
coagulase-negative staphylococcus ↓; 
supplemental oxygen ↓.   

VON: Cost savings  

 

Rogowski et al 
2001 

 

Controlled pre–post 
study  

 

Costs of treatment ↓ in intervention 
hospitals, ↑ in control group. Costs 
associated with implementation of CQI 
were offset by overall cost savings.  

Corporate health care 
provider networks IH: 
Transfusions  

 

Baer et al 2011   

 

Pre–post study  

 

Improvement in care practices: 
Transfusion guideline compliance ↑; 
transfusions ↓; costs ↓; no change in 
major morbidities, LOS, or mortality.  

IH: Cost savings   

 

James and Savitz 
2011 

 

Review of CQI to 
reduce costs  

 

Implementation of new delivery protocol 
reduced rates of admissions to NICUs 
and saved an estimated $50 million per 
year.  

IH: Elective early term 
deliveries  

 

Oshiro et al 2009 Pre–post study Improvement in care practices: ↓ in early 
term elective deliveries maintained 6 
years after implementation of program.  

IH: Wasted time and errors Jimmerson et al 
2005 

Implementation of 
lean principles  

Improved operations: ↓ in wasted time. 

Pediatrix: Outcomes of use of 
Pediatrix BabySteps CDW  

Spitzer et al 2010 

 

Review of outcomes  

 

Improvement in outcomes: ↓ in 
unnecessary antibiotic therapy, ↑growth 
rates, ↓ rates of hypothermia during 
infant transfer from delivery room to 
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NICU, ↓ use of drugs with limited 
evidence of therapeutic value (eg, 
cefotaxime), ↓ length of stay.  

Pediatrix: ROP  

 

Ellsbury and 
Ursprung 2010 

 

   Pre–post study  

 

Improvement in outcomes: ↓ ROP.    

 

ANZNN = Australia–New Zealand Neonatal Network; BPD= bronchopulmonary dysplasia; CDW= 

clinical data warehouse; CLABSI= central line–associated bloodstream infection; CLD =chronic lung 

disease; CNN-EPIQ = Canadian Neonatal Network Evidence-Based Practice for Improving Quality; 

CPAP = continuous positive airway pressure; CPQCC = California Perinatal Care Collaborative; CQI = 

continuous quality improvement; IH = Intermountain Healthcare; IVH = intraventricular hemorrhage; 

LOS = length of stay; NEC = necrotizing enterocolitis; NI = nosocomial infection; ROP = retinopathy of 

prematurity; VON =Vermont Oxford Network; WHO = World Health Organization  

Παρ όλο που όλες αυτές αλλά και άλλες παρόµοιες πρωτοβουλίες δεν έχουν πάντα 

άµεσα αποτελέσµατα στα µετρήσιµα νεογνικά αποτελέσµατα και στην βελτίωση της 

παροχής φροντίδας, εντούτοις µπορούν να αυξήσουν την ικανοποίηση( Johnston AM, 

Bullock CE, Graham JE, et al.  (2006); Mills MM, Sims DC, Jacob J. (2006); Zabari M, 

Suresh G, Tomlinson M, et al. (2006)),την εκπαίδευση (SpenceK,Henderson-SmartD. 

(2011)) και την συµµετοχή των γονέων (Russ SA, Hanna D, DesGeorges J, et al.  

2010)) αλλά και την ικανοποίηση και την συνεργασία των εργαζοµένων (Mills MM, 

Sims DC, Jacob J. (2006); Zabari M, Suresh G, Tomlinson M, et al. (2006)). Ένας 

άλλος σηµαντικός παράγοντας που µεταβάλλεται θετικά µε την εφαρµογή των 

πρωτοβουλιών συνεχιζόµενης βελτίωσης της ποιότητας είναι η µείωση του χαµένου 

χρόνου (Jimmerson C, Weber D, Sobek DK. (2005)) και του κόστους τα οποία έχουν 

αποδειχθεί σε πολλές µελέτες (Kuzma-O’ReillyB, DuenasML, GreecherC, et al. (2003); 

Baer VL, Henry E, Lambert DK, et al.  (2011); Rogowski JA, Horbar JD, Plsek PE, et 

al. (2001); James BC, Savitz LA. 2011)). 

 

4.2.3 Συµπεράσµατα µελέτης 

 

Το ¨κλειδί¨για την επιτυχία των προγραµµάτων βελτίωσης της ποιότητας στους 

οργανισµούς υγείας είναι η καλή διοίκηση, η βελτίωση της απόδοσης της ηγεσίας, η 

αποτελεσµατική επιτήρηση, η εµπλοκή ειδικών για την ποιότητα, οι συµµετοχικοί και µε 

ανάληψη ευθυνών γιατροί, το ενεργητικό και επαρκές προσωπικό, η αποτελεσµατική 

χρήση δεδοµένων πριν τη λήψη αποφάσεων και η αποδοτική κοινωνική πολιτική (Barron 

WM, Krsek C, Weber D, et al. (2005)). Επίσης, ένας σηµαντικός παράγοντας είναι και η 
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κουλτούρα αλλαγών που εφαρµόζει ο εκάστοτε οργανισµός υγείας. Σύµφωνα µε τον VON 

κάποιες καλύτερες πρακτικές για αποτελεσµατικότερη βελτίωση της ποιότητας είναι: 

ξεκάθαρος κοινός σκοπός, στόχοι και αξίες, αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ και µέσα 

στις οµάδες και ηγέτες που διοικούν παραδειγµατικά (Ohlinger J, Brown MS, Laudert S, et 

al. (2003)). Είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται διαδραστικές τεχνικές παρά παθητική 

διάδοση αποτελεσµάτων προηγούµενων προγραµµάτων βελτίωσης, αρχές και τεχνικές 

βασισµένες σε αποδείξεις και κατευθυντήριες οδηγίες. Οργανωσιακοί φραγµοί για την 

εφαρµογή των προγραµµάτων βελτίωσης ποιότητας µπορεί να είναι: τεχνικοί, 

κατασκευαστικοί, ψυχοκοινωνικοί, διοικητικοί και σχετικοί µε τους στόχους και τις αξίες 

(Ziegenfuss JT Jr.  (1991)). Επιπλέον, κρυφά εµπόδια µπορεί να είναι η αβεβαιότητα για 

τις κλινικές αποφάσεις και οι οποίες µπορεί να αυξήσουν τα λειτουργικά κόστη (Virani T, 

Lemieux-Charles L, Davis DA, et al. (2009)). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΝΕΟΓΝΩΝ (Β΄ ΜΕΝΝ) ΤΟΥ Γ.Ν ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ 

 

5.1 Η βελτίωση της ποιότητας στο Γ.Ν Παπαγεωργίου 

 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου ιδρύθηκε και υπάγεται στις διατάξεις του νόµου 

1964/1991, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την από 03/11/1997 κυρωθείσα 

σύµβαση µε το νόµο 2618 (ΦΕΚ 128 Α/98), αποτελώντας νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου, διεπόµενο από τις αντίστοιχες διατάξεις. Τελεί υπό την εποπτεία του εκάστοτε 

Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, διατηρώντας οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια.  

 

Πρόκειται για κοινωφελή, µη κερδοσκοπικό οργανισµό, µε αποστολή την παροχή 

υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης, εξατοµικευµένα και 

ισότιµα σε όλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΣΥ, δίνοντας έµφαση στην 

αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών. Οι αξίες 

που διέπουν την οργανωσιακή κουλτούρα και λειτουργία του είναι «η αγάπη και ο 

σεβασµός στον άνθρωπο, η ακεραιότητα, η ποιότητα και η καινοτοµία» (Ετήσιος 

απολογισµός Γ.Ν. Παπαγεωργίου, 2015). 

 

Ξεκινώντας τη λειτουργία του το 1999, διαθέτει 759 ενεργές κλίνες νοσηλείας, 

αναπτυγµένες σε 74.000m² και απασχολεί 1.492 εργαζοµένους. Είναι ένα νοσοκοµείο - 

σηµείο αναφοράς στον Ελληνικό χώρο, σε όρους λειτουργικής αποτελεσµατικότητας, 

αποδοτικότητας και ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών, µε τις επιδόσεις να 

παραµένουν διαχρονικά στο ίδιο υψηλό επίπεδο, παρά τα προβλήµατα 

χρηµατοδότησης. Κατέχοντας ηγετική θέση σε ότι αφορά στον αριθµό των 

νοσηλευθέντων, των προσερχόµενων στα εξωτερικά ιατρεία (ΕΙ) και το τµήµα 

επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), σύµφωνα µε το Esynet, ενδεικτικά µόνο, παρατίθενται 

στη συνέχεια στοιχεία αντίστοιχων δεικτών και ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών, 

όπως δηµοσιεύτηκαν στους ετήσιους απολογισµούς του νοσοκοµείου για το 2013, το 

2014 και το 2015.  
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Πίνακας 6. Δείκτες αποδοτικότητας Γ.Ν. Παπαγεωργίου ετών 2013-2015 

	

	
(Πηγή: Ετήσιος απολογισµός Γ.Ν. Παπαγεωργίου 2013, 2014, 2015) 

 
Πίνακας 7. Ποσοστά ικανοποίησης ασθενών Γ.Ν. Παπαγεωργίου ετών 2013-2015 

	
ΕΤΟΣ	 ΠΟΣΟΣΤΟ	ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ	

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΑΣΘΕΝΩΝ	
ΠΟΣΟΣΤΟ	
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΑΣΘΕΝΩΝ	

2013	 88%	 87%	

2014	 85%	 85%	

2015	 91%	 85%	

 
(Πηγή: Ετήσιος απολογισµός Γ.Ν. Παπαγεωργίου 2013, 2014,2015) 

	
Στην προσπάθεια εισαγωγής των αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο Νοσοκοµείο, 

η ενεργός συµµετοχή του ίδιου του προσωπικού αποτελεί κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας 

των πρωτοβουλιών διαχείρισης ποιότητας. Η Διεύθυνση Ελέγχου Ποιότητας αποκτά 

τον καταλυτικό ρόλο µηχανισµού-οµπρέλας που καλείται να ενδυναµώσει και να 

αξιοποιήσει οµάδες και συνδέσµους ποιότητας στα συνεργαζόµενα τµήµατα. Οι επαφές 

της Διεύθυνσης Ελέγχου Ποιότητας µε τους συνδέσµους ποιότητας πραγµατοποιούνται 

σε συστηµατική βάση µέσα από «συναντήσεις ποιότητας» είτε για προετοιµασία είτε 

για συνεχή βελτίωση ΣΔΠ, ενώ εντατικοποιούνται όταν πρόκειται για περιόδους 

εσωτερικής και εξωτερικής επιθεώρησης ΣΔΠ. Το 2003, το Περιφερειακό Ευρωπαϊκό 

Γραφείο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας ανέπτυξε και έθεσε σε εφαρµογή το 

πρόγραµµα PATH- Performance Assessment Tool for Quality Improvementin Hospitals 

µε στόχο τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου Νοσοκοµείων προώθησης της 

ΔΕΙΚΤΕΣ	ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	 2013	 2014	 2015	
Εξετασθέντες	σε	ΕΙ	 189.162	 197.823	 193.422	
Εξετασθέντες	σε	ΤΕΠ	 103.984	 107.749	 101.994	

Εξετασθέντες	σε	απογευματινά	
ιατρεία	

20.406	 26.757	 28.280	

Νοσηλευθέντες	 73.761	 71.282	 71.813	

Πληρότητα		 85%	 82,3%	 82,9%	
Ημέρες	νοσηλείας	 220.623	 213.568	 223.561	
Χειρουργικές	επεμβάσεις		 18.239	 18.554	 19.700	
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κουλτούρας αυτοβελτίωσης της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών.Το πρόγραµµα 

αναγνωρίζει πως βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών 

είναι η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης µέσω της συλλογής δεδοµένων. Η 

συλλογή και η µελέτη των δεδοµένων από όλους όσους εµπλέκονται στις ανάλογες 

διεργασίες αποτελούν, άλλωστε, την αφετηρία των προσπαθειών συνεχούς βελτίωσης. 

Το Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας έχει συντονίσει την εξής έρευνα που αφορά την 

Β΄ΜΕΝΝ: Έρευνα αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών της Β΄ ΜΕΝΝ- η γνώµη 

των γονιών. 

 

5.2 Η περίπτωση της Β Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Β΄ ΜΕΝΝ) του 

Γ.Ν Παπαγεωργίου  

 

5.2.1 Γενικά στοιχεία - Swot ανάλυση της Β ΜΕΝΝ 

 

Η Β΄ΜΕΝΝ του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) είναι 

εγκαταστηµένη στο δεύτερο όροφο του κεντρικού κτιριακού συγκροτήµατος του 

νοσοκοµείου Παπαγεωργίου, καταλαµβάνοντας ωφέλιµη έκταση 770m². Ξεκίνησε τη 

λειτουργία της στις 04/04/2004. Την στελεχώνουν 7 νεογνολόγοι, 5 µέλη ΔΕΠ της 

Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και 2 επιµελητές του ΕΣΥ, 5 εξειδικευόµενοι στη 

νεογνολογία παιδίατροι, 4 γιατροί - ειδικευόµενοι της παιδιατρικής, 18 νοσηλεύτριες, 8 

µαίες, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό. Διαθέτει 22 οργανικές κλίνες που 

αναπτύσσονται σε 4 θαλάµους νοσηλείας (εντατικής, ενδιάµεσης - µεσοεντατικής, 

ειδικής νοσηλείας και προετοιµασίας εξιτηρίου). Εξυπηρετεί τις ανάγκες της Α΄ 

Μαιευτικής κλινικής του νοσοκοµείου Παπαγεωργίου, ιδιωτικών µαιευτικών κλινικών 

και άλλων νοσοκοµείων της Βόρειας Ελλάδας, στο πλαίσιο διενέργειας εφηµεριών, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΣΥ. 

Η αποστολή της αφορά, αφενός, στην παροχή εξατοµικευµένης επείγουσας και 

εντατικής φροντίδας υγείας σε πρόωρα (στο µεγαλύτερο ποσοστό) και τελειόµηνα 

νεογνά µε προβλήµατα που αφορούν κυρίως στο αναπνευστικό, το κυκλοφορικό, το 

πεπτικό και το κεντρικό νευρικό σύστηµα, αφετέρου, στην πραγµατοποίηση 

εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης και εξειδίκευσης προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 

φοιτητών των Σχολών Επιστηµών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου και του 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 
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Πίνακας 8. Δείκτες αποδοτικότητας Β΄ ΜΕΝΝ 2013-2015 

	
ΔΕΙΚΤΕΣ  

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

2013 2014 2015 

Νοσηλευθέντα νεογνά 494 536 600 

Μέση µηνιαία πληρότητα  96,3% ± 14,2  93,9% ± 13,8  92,6% ± 13,2  

 
			

   (Πηγή: Μητρώο διακίνησης ασθενών Β΄ ΜΕΝΝ 2013, 2014, 2015) 

 

Διάγραµµα 1. Εισαγωγές και νεογνική θνησιµότητα στη ΜΕΝΝ την περίοδο 2004-

2014.  

	
 
 

 

Ιδιαιτερότητες εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ΜΕΝΝ 

Αποτελεί πολύ ξεχωριστό κλινικό τµήµα. Πρόκειται για ένα «αποστειρωµένο» 

περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας, γεγονός που επιβάλλεται από τις ιδιαιτερότητες των 

λιλιπούτιων ασθενών. Η λειτουργική και ανατοµική ανωριµότητα των διαφόρων 

οργάνων - συστηµάτων του οργανισµού των πρόωρων νεογνών αποτελεί την 

γενεσιουργό αιτία των προβληµάτων υγείας που εµφανίζουν και κατ’ επέκταση την 

ανάγκη υποστήριξης και παροχής εξειδικευµένης υγειονοµικής φροντίδας.   

 

Οι εξελίξεις στους τοµείς της µαιευτικής, της περιγεννητικής ιατρικής και της 

νεογνολογίας, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη της βιοιατρικής τεχνολογίας συνέβαλαν 

στην αύξηση των ποσοστών επιβίωσης, τη µείωση του ποσοστού των επιπλοκών και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των βαρέως πασχόντων νεογνών. Ωστόσο, η προωρότητα 

και οι επιπλοκές της, αποτελούν την κυριότερη αιτία νοσηρότητας και θνησιµότητας σε 



- 39 - 
 

νεογνά χωρίς συγγενείς ανωµαλίες, ενώ οι απώτερες επιπτώσεις της αφορούν στην 

εµφάνιση προβληµάτων από διάφορα συστήµατα του οργανισµού και 

νευροαναπτυξιακών διαταραχών (Gomella, 2009). 

 

Οι επαγγελµατίες υγείας που στελεχώνουν το τµήµα συγκεντρώνουν υψηλού επιπέδου 

θεωρητική κατάρτιση, κλινικές ικανότητες και επικοινωνιακές δεξιότητες, ενώ οι γονείς 

των νεογνών είναι ο τρίτος βασικός άξονας εκ των εµπλεκοµένων µερών. 

Την τελευταία δεκαετία, παρά το µείζον δηµογραφικό πρόβληµα της σύγχρονης 

Ελλάδας, που αφορά στην υπογεννητικότητα, η εφαρµογή του σχετικού µε την ιατρικά 

υποβοηθούµενη αναπαραγωγή νόµου (3305/05) και η επιλογή τεκνοποίησης από 

γυναίκες µεγαλύτερης ηλικίας, είχαν ως συνέπεια την αύξηση του αριθµού των 

γεννήσεων πρόωρων νεογνών και κατ’ επέκταση την αύξηση των εισαγωγών στις 

ΜΕΝΝ.  

  

Swot ανάλυση Β ΜΕΝΝ 

	

Δυνατά	σημεία		

• Εξειδικευµένο προσωπικό 

• Προγράµµατα συνεχούς εκπαίδευσης για το προσωπικό 

• Εφαρµογή πρωτοκόλλων 

• Μειωµένα ποσοστά θνησιµότητας  

Αδύνατα σηµεία 

• Έλλειψη προσωπικού 

• Περιορισµένη χωραταξία 

• Πεπαλαιωµένος τεχνολογικός εξοπλισµός 

• Μικρός αριθµός κρεβατιών 

• Έλλειψη οικονοµικών πόρων 

Ευκαιρίες 

• Υιοθέτηση προγραµµάτων βελτίωσης της ποιότητας 

• Δέσµευση της διοίκησης για εξασφάλιση επενδύσεων σε 

τεχνολογικό εξοπλισµό και προσωπικό (νοσοκοµείο υπό 

καθεστώς Ν.Π.Ι.Δ) 

Απειλές 
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• Οικονοµική κρίση  

• Αδυναµία κάλυψης της αυξηµένης ζήτησης των κλινών 

• Μεγαλύτερες δηµόσιες ΜΕΝΝ µε πείρα και φήµη στην 

ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης 

 

5.3 Έρευνα: Η ποιότητα των υπηρεσιών της Β ΜΕΝΝ  µέσα από τα µάτια των 

γονιών   

 

Tην τελευταία δεκαετία αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι πρωτοβουλίες ελέγχου 

και ευρύτερα διαχείρισης ποιότητας µέσα σε οργανισµούς παροχής υπηρεσιών υγείας 

στον ελληνικό χώρο, ακολουθώντας, µε ιδιαιτέρως αργούς ρυθµούς τις σχετικές 

εξελίξεις σε διεθνές περιβάλλον. Δίχως θεσµική υποστήριξη, άλλοτε µε ερασιτεχνικό 

τρόπο και άλλοτε µε επιστηµονικά τεκµηριωµένα εργαλεία, ορίζονται πρότυπα ως προς 

τις δοµές, τις διαδικασίες και τα αποτελέσµατα των υπηρεσιών υγείας και 

πραγµατοποιείται προσπάθεια ελέγχου της καθηµερινής πρακτικής ως προς αυτά, 

αναπτύσσονται πρωτόκολλα ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας, ενώ σε 

µεµονωµένες περιπτώσεις εφαρµόζονται ήδη διεθνώς αναγνωρισµένα συστήµατα 

διαχείρισης ποιότητας, όπως το ISO 9001:2000 και επιχειρείται κλινικός έλεγχος από το 

ιατρικό προσωπικό. Η επισκόπηση της γνώµης όσων χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες 

υγείας αποτελεί αναµφισβήτητα κοινή βασική προϋπόθεση των σχετικών 

πρωτοβουλιών συνεχούς βελτίωσης ποιότητας.  

 

Στον ευαίσθητο χώρο της Εντατικής Μονάδας Νεογνών, οι προσπάθειες καταγραφής 

της εµπειρίας των γονιών, µε αφορµή την παραµονή του µωρού τους στη Μονάδα, 

εντοπίζονται κυρίως στο διεθνή χώρο και συγκεκριµένα στο Ην. Βασίλειο και στον 

Καναδά. Στη χώρα µας, ο ρόλος των γονιών και η παρουσία τους σε δηµόσιες Μονάδες 

συχνά εξαντλούνται στις περιορισµένες χρονικά επισκέψεις τους στους χώρους των 

περισσοτέρων Μονάδων. Σε αντίθεση µε τη γενική αυτή παρατήρηση, ο 

ενδυναµωµένος ρόλος των γονιών στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Νεογνών του 

Γ.Ν.Παπαγεωργίου επεκτείνεται έως την αναγνώριση της ανάγκης, από πλευράς 

Διοίκησής της, για καταγραφή των απόψεών τους σχετικά µε την ποιότητα των 

υπηρεσιών και ενσωµάτωση αυτών στην πολιτική της Μονάδας, τόσο σε ιατρικό, όσο 

και σε νοσηλευτικό επίπεδο.  
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Αντί των περιορισµών που θα έθετε ένα συγκεκριµένο θεωρητικό πλαίσιο ή ένα ήδη 

χρησιµοποιούµενο εργαλείο στο σχεδιασµό της δοµής και των ερωτήσεων ενός 

ερωτηµατολογίου, η φιλοσοφία της προσέγγισης της Μονάδας Εντατικής Νεογνών του 

Γ.Ν.Παπαγεωργίου επέτρεψε στους ίδιους τους γονείς να ορίσουν τα ζητήµατα που 

τους ενδιαφέρουν κατά την παραµονή του µωρού ή των µωρών τους στη Μονάδα, τα 

οποία τελικά συµπεριλήφθησαν στο Ερωτηµατολογίο Αξιολόγησης Ποιότητας των 

Υπηρεσιών της Μονάδας Νεογνών.  

 

Πιο συγκεκριµένα, πραγµατοποιούνται συνεντεύξεις ανοιχτού τύπου, από ουδέτερο 

προς τη Μονάδα συνεντευκτή, µε σκοπό τον εντοπισµό των πτυχών εκείνων της 

ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών από τους ίδιους ενδιαφερόµενους γονείς. Ως 

αποτέλεσµα της συνδυαστικής χρήσης ποιοτικής και ποσοτικής µεθόδου (δηλ. των 

συνεντεύξεων και της έρευνας µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο αντιστοίχως) αλλά και της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης, οι ενότητες που τελικά συµπεριλήφθησαν στο 

ερωτηµατολόγιο καλύπτουν την προετοιµασία των γονιών για την προγραµµατισµένη 

εισαγωγή του µωρού τους στη Μονάδα, την ιατρική ενηµέρωση, τη νοσηλευτική 

φροντίδα, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη συνέχεια και την αξιοπιστία της φροντίδας, 

την εµπιστοσύνη και την ασφάλεια που ένοιωσαν οι γονείς, την καθαριότητα και την 

υγιεινή, την επαφή µε τη φυσικοθεραπεύτρια και την ψυχολόγο της Μονάδας, καθώς 

και τη διαδικασία εξιτηρίου. Τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας των 

δεδοµένων αφενός περιγράφουν τις θέσεις των γονιών στις αντίστοιχες ενότητες και 

αφετέρου τους οµαδοποιούν βάσει αυτών, χωρίς εκ των προτέρων υποθέσεις.  

 

Η δέσµευση της Διοίκησης στη σχετική πρωτοβουλία και στα αποτελέσµατα της 

συνεχιζόµενης έρευνας εξασφαλίζει την ενθάρρυνση της συνέχισης πρακτικών που 

ικανοποιούν τους γονείς, την υπόδειξη βελτιώσεων στην παροχή των προσφερόµενων 

υπηρεσιών της Μονάδας και την παράθεση προς αξιολόγηση αλλαγών από τους 

τελικούς χρήστες των υπηρεσιών.           

 

Η εµπειρία συναφών Μονάδων   

Η διαµόρφωση του ερωτηµατολογίου για τη Β ΜΕΝΝ δεν θα µπορούσε να 

ολοκληρωθεί χωρίς προηγουµένως να γίνει µια βιβλιογραφική ανασκόπηση στην 

διεθνή βιβλιογραφία. Έτσι εντοπίστηκαν δοµηµένα ερωτηµατολόγια τα οποία 

εφαρµόστηκαν σε κάποιες ΜΕΝΝ ανά τον κόσµο, στην προσπάθειά τους να 

αξιολογήσουν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών τους µε την εµπλοκή των 
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χρηστών-γονιών τους. Αναφορικά µε τους περιορισµούς, κοινός παρονοµαστής όλων 

αυτών των προσπαθειών είναι η απουσία ελέγχων αξιοπιστίας ή/και εγκυρότητας των 

ερωτηµατολογίων. Επίσης στα κοινά χαρακτηριστικά των ερωτηµατολογιών που έχουν 

εφαρµοστεί σε ΜΕΝΝ συγκαταλέγονται η αναφορά σε πτυχές ποιότητας (αποφυγή 

χρήσης όρου ικανοποίησης) έτσι όπως αυτές είναι αντιληπτές από τους ίδιους τους 

γονείς και η συµµετοχή των γονέων στο σχεδιασµό των ερωτηµατολογίων. 

 

Ενδεικτικός κατάλογος ερωτηµατολογίων ΜΕΝΝ  

1. Parent Feedback Questionnaire (Connecticut, US) 

2. Neonatal Index of Parent Satisfaction (Ontario, US) 

3. Inpatient Parent Satisfaction – Children’s Hospital Minneapolis 

4. Picker Institute –Inpatient Neonatal Intensive Care Unit 

5. Neonatal Intensive Care Unit – Parent Satisfaction Form  

 

5.3.1 Σχετικά µε την έρευνα-Μεθοδολογία	 

 

Αρχικά, πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις ανοιχτού τύπου, από ουδέτερο προς τη 

Β΄ΜΕΝΝ συνεντευκτή, µε σκοπό τον εντοπισµό των πτυχών εκείνων της ποιότητας 

των προσφερόµενων υπηρεσιών από τους ίδιους ενδιαφερόµενους γονείς. Μέσα στα 

χρονικά περιθώρια από τον Σεπτέµβριο του 2005 εώς και τον Ιανουάριο του 2006, 

διενεργήθηκαν 50 συνεντεύξεις, που περιείχαν ερωτήσεις-κλειδιά του τύπου «Τι σας 

άρεσε; Γιατί;» και «Τι δεν σας άρεσε; Γιατί;». Βάσει αυτών των πληροφοριών 

διαµορφώθηκε το ερωτηµατολόγιο (βλέπε προσάρτηµα) το οποίο περιείχε τις εξείς υπο 

εξέταση ενότητες:  

v Προετοιµασία για την Εισαγωγή Νεογνού στην Μονάδα 

v Ιατρική Ενηµέρωση 

v Νοσηλευτική Παρέµβαση 

v Διαπροσωπικές Σχέσεις 

v Συνέχεια Φροντίδας-Αξιοπιστία 

v Εµπιστοσύνη-Ασφάλεια 

v Καθαριότητα-Υγιεινή-Περιβάλλον 

v Επαφή µε λοιπό Επιστηµονικό Προσωπικό 

v Διαδικασία Εξιτηρίου 

v Προηγούµενη Εµπειρία  
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Η έρευνα έλαβε χώρα από 1 Φεβρουαρίου του 2006 εώς και 31 Οκτωβρίου του 2006. 

Στο διάστηµα αυτό έγιναν συνολικά 605 εξιτήρια στη Β ΜΕΝΝ, συγκεντρώθηκαν 100 

ερωτηµατολόγια µε τον µηνιαίο αριθµό τους να κυµαίνεται από 4-18 ερωτηµατολόγια.   

 

 

Τα πρώτα στατιστικά στοιχεία 

Στην ερώτηση για το αν η εισαγωγή τους στη Β ΜΕΝΝ ήταν προγραµµατισµένη το 

20% απάντησε πως ήταν και το 80% κρίνει χρήσιµη την πριν από την εισαγωγή του 

µωρού τους, ενηµέρωση και επίσκεψη στη Β ΜΕΝΝ. Το 23% του δείγµατος είχε 

προηγούµενη εµπειρία µε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και από αυτούς το 

59% αφορούσε το πρώτο παιδί που νοσήλευαν σε ΜΕΝΝ, το 25% το δεύτερο, το 12% 

το τρίτο και το 4% το τέτερτο και πέµπτο παιδί τους. 

 

Πίνακας 9. Τα πρώτα στατιστικά στοιχεία της έρευνας για την Β ΜΕΝΝ 

 

Προγραµµατισµένες εισαγωγές 20% 

Γονείς που πιστεύει πως η πριν την 

εισαγωγή, επίσκεψη θα ήταν χρήσιµη 

 

80% 

Προηγούµενη εµπειρία από ΜΕΝΝ   23% 

Πρώτο παιδί  που νοσηλεύτεται σε  

ΜΕΝΝ 

 

59% 

Δεύτερο παιδί 25% 

Τρίτο παιδί 12% 

Τέταρτο & πέµπτο παιδί 4% 

 

 

5.3.2 Αποτελέσµατα έρευνας ανά ενότητα 

 

Η συγκεκριµένη έρευνα της Β ΜΕΝΝ αποτελεί µια πρώτη προσέγγιση προσδιορισµού 

των κρίσιµων στοιχείων - προδιαγραφών αποτελώντας συστατικό στοιχείο της 

λειτουργίας του Marketing και αντικείµενο εργασίας της Διεύθυνσης Ποιοτικού 

Ελέγχου, µε στόχο την ανταπόκριση των υπηρεσιών στις ανάγκες και τις προτιµήσεις 

όσων τις χρησιµοποιούν, την κοινωνική αποδοχή και τον εντοπισµό περιοχών 

βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και παραδειγµάτων καλής 
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πρακτικής στη Β ΜΕΝΝ. Τα αποτελέσµατα της έρευνας παρατίθενται σε ενότητες µε 

σκοπό να ξεχωρίσουν και να κατανοηθούν εκείνα τα χαρακτηριστικά των τελικών 

υπηρεσιών της Β ΜΕΝΝ που προσφέρουν επαυξηµένη αντιλαµβανόµενη αξία στο 

αγοραστικό κοινό-γονείς 

 

Πίνακας 10. Αξιολόγηση ιατρικής ενηµέρωσης 

 

Ιατρική Ενηµέρωση  

 Δεν προκαλεί φόβο 96% 

Δεν ζητήθηκε επανάληψη 85% 

Σχετικά µε το είδος φροντίδας   89% 

Σχετικά µε την 

πρόοδο  

95

%                      

 Προθυµία 99

% 

 Ετοιµότητα  94

% 

   

Πίνακας 11. Αξιολόγηση νοσηλευτικής παρέµβασης 

 

Νοσηλευτική Παρέµβαση  

Ευχάριστη ατµόσφαιρα 97% 

 Δεν έγιναν διακρίσεις  97% 

Αρµονική συνεργασία 94%   

Διέθεταν χρόνο να ακούσουν 91%   

Ήξεραν π.καλά τι φροντίδα θα 

δώσουν 

98% 

Ρωτούσαν αν χρειαζόµουν κάτι  78% 

Άµεση ανταπόκριση  98% 

Προθυµία  99% 

Ετοιµότητα  97% 

Απαντήσεις σε ερωτήσεις θηλασµού  77%   

Πίνακας 12. Αξιολόγηση Διαπροσωπικών σχέσεων (γιατροί & νοσηλευτές) 
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ΔιαπροσωπικέςΣχέσεις(γιατροί&νοσηλευτές)  

Φιλικότητα,ευγένεια,διακριτικότητα,εχεµύθεια 90%-100% 

 Ευαισθησία (20/100 δεν χρειάστηκε)  10%ΟΣ/ΟΔ 

  

Πίνακας 13.	Αξιολόγηση	φροντίδας-αξιοπιστία	
Συνέχεια Φροντίδας-Αξιοπιστία  

Η εναλλαγή γιατρών δεν προκάλεσε δυσκολίες 86% 

Σταθερότητα ιατρικών εκτιµήσεων 90% 

Σταθερότητα νοσηλευτικής φροντίδας  88% 

Σταθερότητα νοσηλευτικών συµβουλών θηλασµού  67% 

  

Πίνακας 14. Αξιολόγηση εµπιστοσύνης-ασφάλειας 

 

Εµπιστοσύνη-Ασφάλεια    

 Ξέρω «ποιος είναι ποιος» 76% 

 Εµπιστεύοµαι 98% 

Το µωρό δε χάνεται ανάµεσα στα υπόλοιπα 94% 

Η απόφαση εξιτηρίου στηρίχθηκε στην πρόοδο της 

κατάστασης του µωρού 

 

97% 

Θα ξαναεµπιστευόµουν τη Μονάδα  98% 

 

 

Πίνακας 15. Αξιολόγηση καθαριότητας-υγιεινής-περιβάλλοντος 

 

Καθαριότητα-Υγιεινή-Περιβάλλον     

Αισθάνοµαι ασφαλής µε την τήρηση των 

κανόνων υγιεινής 

 

92% 

Το περιβάλλον είναι ευχάριστο  96% 
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Πίνακας 16. Αξιολόγηση επαφής µε λοιπό επιστηµονικό 

προσωπικό 

 

Επαφή µε λοιπό επιστηµονικό προσωπικό     

Επαφή µε φυσικοθεραπεύτρια   38% 

Ευγένεια, φιλικότητα, διακριτικότητα 100% 

Κατανοητές & χρήσιµες εξηγήσεις 100% 

Νοιώθω αυτοπεποίθηση 89% 

Επαφή µε ψυχολόγο 1% 

  

Πίνακας 17. Αξιολόγηση διαδικασίας εξιτηρίου 

 

 Διαδικασία εξιτηρίου     

Συµµετοχή στην απόφαση εξιτηρίου 85% 

Ικανοποίηση από ιατρική ενηµέρωση 95% 

Ικανοποίηση από νοσηλευτική ενηµέρωση  83% 

Ικανοποίησηαπόδιοικητικο-οικονοµικές 

διευθετήσεις 

 

88% 

Πλήρης ενηµέρωση για κρισιµότητα 

κατάστασης 

92% 

 

 

5.3.1 Συµπεράσµατα έρευνας- Οµαδοποίηση γονιών 

Σ αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της έρευνας, τα οποία 

οµαδοποιούνται σε τρεις κατογορίες γονέων ανάλογα µε τις αντιλαµβανόµενες απόψεις 

τους σχετικά µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες που δέχτηκαν στη Β ΜΕΝΝ. 

Στην Α οµάδα συγκαταλέγονται «οι ευγνώµονες», µε µέσο όρο ηµερών νοσηλείας των 

παιδιών τους τις 21,4 µέρες και µε τα εξής χαρακτηριστικά όπως παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

Οµάδα Α...... «οι ευγνώµονες»   

n=35   µ.ο. ηµ. νοσηλείας= 21.4   

  

•  έχουν έως 3 παιδιά 



- 47 - 
 

•  οι νοσηλευτές ρωτούν σε τακτικά χρονικά διαστήµατα αν χρειάζοµαι κάτι 

•  οι νοσηλευτές διαθέτουν χρόνο να ακούσουν τις αγωνίες µου για το µωρό 

• το ιατρικό προσωπικό δείχνει πρόθυµο να δώσει ενηµέρωση 

 

Στην Β οµάδα είναι «οι ολιγαρκείς» µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

Οµάδα Β...... «οι ολιγαρκείς»     

n=6   µ.ο ηµ.νοσηλείας= 18.5 

απρογραµµάτιστη εισαγωγή    

•  περισσότερα από 2 παιδιά 

•  οι νοσηλευτές δε διαθέτουν πάντα χρόνο, δεν απαντούν πάντα σε ερωτήσεις 

θηλασµού 

•  οι νοσηλευτές ρωτούν πάντα αν χρειάζοµαι κάτι 

•  απολύτως ικανοποιηµένοι από τη διαδικασία εξιτηρίου  

•  δε ζητούν ποτέ επανάληψη ιατρικής ενηµέρωσης 

 

Στην Γ οµάδα είναι «οι ανασφαλείς» µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

Οµάδα Γ...... «οι ανασφαλείς»  

n=9  µ.ο ηµ.νοσηλείας= 25.1 

προγραµµατισµένη εισαγωγή    

•  έχουν έως 2 παιδιά 

•  δεν ξέρουν πάντα ποιον να εµπιστευτούν 

•  η ιατρική ενηµέρωση προκαλεί φόβο 

•  ζητούν συχνά επανάληψη ιατρικής ενηµέρωσης 

•  οι νοσηλευτές δε διαθέτουν πάντα χρόνο, δε γνωρίζουν πάντα τι είδους 

φροντίδα θα προσφέρουν, δε ρωτούν πάντα αν χρειάζοµαι κάτι, δεν 

ανταποκρίνονται πάντα άµεσα, δε δηµιουργουν πάντα ευχάριστη ατµόσφαιρα 

•  σπάνια οι γιατροί δεν είναι πρόθυµοι να ενηµερώσουν 

•  οι νοσηλευτές απαντούν πάντα σε ερωτήσεις περί θηλασµού. 

 

Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι πρώτον οι εργαζόµενοι να εστιάζουν 

αποτελεσµατικότερα στο στόχο της εργασίας τους και δεύτερον η ενίσχυση της 

εµπιστοσύνης των χρηστών-γονιών υπηρεσιών υγείας της Β ΜΕΝΝ. 
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5.4 Εφαρµογή πρωτοκόλλων για την βελτίωση της ποιότητας στη Β΄ΜΕΝΝ 

 

Τα κλινικά πρότυπα και οι κλινικές οδηγίες, όταν συνδυάζονται µε ένα συστηµατικό 

τρόπο για να προσδιορίσουν µια συνολικότερη διαγνωστική ή θεραπευτική διαδικασία, 

αποτελούν κλινικά πρωτόκολλα (clinical protocols). Στα αγγλικά αποδίδονται και µε 

τους όρους critical paths, care paths, anticipated recovery pathways, collaborative care 

plans (Σκαλκίδης Γ. (2000)). 

  

Πιο συγκεκριµένα, θα µπορούσαν να οριστούν ως «ένα πλήρες και εξαντλητικό 

χρονοδιάγραµµα ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών, που οφείλουν να 

παρασχεθούν κατά τη νοσηλεία ενός ασθενούς µε µια συγκεκριµένη νόσο σε κάποιο 

δεδοµένο νοσοκοµείο (Shoemaker W. (1974)).              

  

Τα κλινικά πρωτόκολλα αποσκοπούν στην παροχή της πλέον αποτελεσµατικής, 

περισσότερο οικονοµικής και συντοµότερης περίθαλψης. Τα πρώτα συστηµατικά 

κλινικά πρωτόκολλα εφαρµόστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ενώ υπάρχουν 

στη βιβλιογραφία και ορισµένες παλαιότερες αναφορές. (Κεδίσογλου Σ. (2002)).           

 

 Τα κλινικά πρωτόκολλα συνήθως, περιλαµβάνουν και διάφορες υποπεριπτώσεις 

προκειµένου να καλύψουν απρογραµµάτιστα συµβάντα όπως µια επιπλοκή, ενώ αρχικά 

συνιστάται η περιορισµένη ή πιλοτική εφαρµογή τους, καθώς και ο σταδιακός 

εµπλουτισµός τους µε όλο και πλέον λεπτοµερείς οδηγίες.  

 

Συχνά επίσης συνιστάται η διαµόρφωση των κλινικών πρωτοκόλλων από το ίδιο το 

προσωπικό του νοσοκοµείου, ώστε να µην εκλαµβάνονται ως µια έξωθεν επιβολή 

οδηγιών, που κατά κανόνα δεν διευκολύνει την υιοθέτησή τους  

 

Αντίθετα, όταν διαµορφώνονται από το ίδιο το προσωπικό, αντανακλούν κατεστηµένες 

γνώσεις και πρακτικές και ταυτόχρονα δηµιουργούν ένα αίσθηµα «πατριωτισµού» για 

την αποτελεσµατική εφαρµογή τους.  

 

Ο Οργανισµός Υγειονοµικής Πολιτικής και Έρευνας των ΗΠΑ έχει κυκλοφορήσει 

περισσότερα από 20 διαφορετικά πρωτόκολλα, που διατίθενται σε έκδοση γιατρού και 

έκδοση καταναλωτή (Cooper Mr. (2001)).  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Πρόσφατα, διάφοροι οργανισµοί έχουν εκδώσει τα δικά τους πρωτόκολλα, που 

διατίθενται και διαµέσου του διαδικτύου. 

 

Επειδή η δηµιουργία των πρωτοκόλλων είναι επίπονη και χρονοβόρα, θα πρέπει να 

περιορίζεται σε νοσήµατα που είναι συχνά και σοβαρά και που έχουν µια σχετική 

οµοιογένεια. Για τους ίδιους λόγους, σε ότι αφορά την κατασκευή τους, είναι σκόπιµο 

να συγκροτείται µια ολιγοµελής οµάδα από αντιπροσώπους κάθε εµπλεκόµενης 

ειδικότητας για τη διαµόρφωση ενός αρχικού διαγράµµατος µε 10 περίπου βήµατα. Στη 

συνέχεια, συγκροτούνται υποοµάδες, η καθεµιά από τις οποίες αναλαµβάνει να 

σχεδιάσει ένα διάγραµµα ροής µε τα απαραίτητα βήµατα του τοµέα ευθύνης της και ένα 

διάγραµµα αιτιότητας, που να συνδέει αιτιολογικά τα διάφορα βήµατα µεταξύ τους και 

µε τον τελικό στόχο (Palmer Hr. (1991)). 
              

 

  

Στο τέλος, εκπρόσωποι κάθε υποοµάδας αναλαµβάνουν το δύσκολο έργο της σύνθεσης 

του τελικού πρωτοκόλλου. Η οµάδα διατηρεί τη λειτουργία της και µετά την εφαρµονή 

του πρωτοκόλλου, προκειµένου να το αξιολογεί και να το βελτιώνει. Οι αλλαγές όµως 

δεν πρέπει να είναι πολύ συχνές για να µη δυσχεραίνεται η εφαρµογή του. Ύστερα από 

την αρχική βελτίωση, συνιστάται περιοδική ανανέωση κάθε 2-4 χρόνια.  

 

Βάσει αυτών των αρχών έχουν δοµηθεί και τα συγκεκριµένα πρωτόκολλα της Β΄ 

ΜΕΝΝ που έχουν επιλεχθεί και παρουσιάζονται παρακάτω. Συγκεκριµένα η Β΄ ΜΕΝΝ, 

στα πλαίσια των στρατηγικών ελέγχου των λοιµώξεων, προέβει σε πρωτυποποίηση των 

παρεµβατικών διαδικασιών της. Πρόκειται για κλινικά πρωτόκολλα τα οποία 

αναγνωρίζουν, αξιολογούν και συνοψίζουν τις ορθότερες, επικρατέστερες αποδείξεις 

και στοιχεία, καθώς επίσης και τα πλέον πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα και τα οποία 

στοχεύουν στην κλινική και την οικονοµική αποτελεσµατικότητα των διαγνωστικών 

και θεραπευτικών παρεµβάσων µέσα στη Β΄ ΜΕΝΝ.  

  

Τα συγκεκριµένα πρωτόκολλα αφορούν την φλεβοκέντηση του νεογνού, τον 

καθετηριασµό της οµφαλικής φλέβας και την ολική αφαιµαξοµετάγγιση. Προϋπόθεση 

για την σωστή εφαρµογή και την αποτελασµατικότητα αυτών των πρωτοκόλλων 

αποτελεί η εκπαίδευση του προσωπικού και η συµµόρφωση στα µέτρα όλων των 

εµπλεκόµενων (stakeholders) χρηστών.    
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5.4.1 Φλεβοκέντηση νεογνού 

	
ΣΚΟΠΟΣ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ: 

 

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:  

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Να δοθεί ο ορισµός της φλεβοκέντησης. 

• Να αποσαφηνιστούν οι ενδείξεις τοποθέτησης περιφερικής φλεβικής γραµµής. 

• Να δοθούν οδηγίες παρακολούθησης και καταγραφής των επιπλοκών που προκύπτουν από την ενδοφλέβια χορήγηση υγρών. 

• Να περιγραφεί η διαδικασία ανάπτυξης / εκπαίδευσης / ελέγχου / ανανέωσης της διαδικασίας. 

 

 

 

Ως φλεβοκέντηση ορίζεται η διαδικασία εισαγωγής και τοποθέτησης καθετήρα σε περιφερική φλέβα.  

 

• Θεραπεία υποκατάστασης υγρών και ηλεκτρολυτών. 

• Χορήγηση διαλυµάτων παρεντερικής διατροφής. 

• Χορήγηση φαρµακευτικών σκευασµάτων. 

• Επείγουσα χορήγηση υγρών και φαρµάκων σε ανάνηψη. 

• Μεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του. 

• Χορήγηση σκιαστικού για διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων. 

Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία. 

 
Με τον όρο ενδοφλέβια χορήγηση υγρών / φαρµάκων εννοούµε τα εξής: 
• Άµεση - γρήγορη (bolus) έγχυση υγρών / φαρµάκων, είτε σε ηπαρινισµένη είτε σε συνδεµένη µε άλλο ενδοφλέβιο διάλυµα φλεβική γραµµή. 
• Διαλείπουσα στάγδην έγχυση υγρών / φαρµάκων, είτε ως πρωτεύουσα δόση (µοναδικό φάρµακο στον αυλό) είτε ως δευτερεύουσα δόση. 
• Συνεχή στάγδην έγχυση υγρών / φαρµάκων. 
 
Η πυκνότητα των χορηγούµενων από περιφερική φλέβα διαλυµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 12,5% σε γλυκόζη, γιατί σε µεγαλύτερες 
πυκνότητες προκαλείται καταστροφή της φλεβικής οδού, ενώ η ροή τους µπορεί να κυµανθεί  από 0,1 ως 22 ml/min.  
 
Τεχνικές εισαγωγής του φλεβοκαθετήρα: 
 
Η εισαγωγή του φλεβοκαθετήρα είναι προτιµότερο να πραγµατοποιείται σε σηµείο - περιοχή όπου ενώνεται η πορεία δυο φλεβών, και: 

1. σε ευθεία ως προς το αγγείο που πρόκειται να παρακεντηθεί κατεύθυνση (ευθεία ή άµεση παρακέντηση), 
2. 0.5 cm πλευρικά του τοιχώµατος της φλέβας που πρόκειται να παρακεντηθεί  (πλευρική ή έµµεση παρακέντηση), 

ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η προώθηση του φλεβοκαθετήρα επί της πορείας του αγγείου. 
 
Οι συχνότερα χρησιµοποιούµενες περιφερικές φλέβες για φλεβοκέντηση στη νεογνική ηλικία απεικονίζονται στην εικόνα 1. 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

	
Εικόνα 1: Συχνότερα χρησιµοποιούµενες περιφερικές φλέβες στη νεογνική ηλικία 
Προτιµήστε 
 

1. Φλέβες του κρανίου: την υπερτροχηλιακή (supratrochlear), την επιπολής κροταφική (superficial temporal) ή την οπίσθια ωτιαία 
(posterior auricular).  

2. Φλέβες των άνω άκρων: του ραχιαίου τόξου (dorsal arch), τη βοηθητική κεφαλική (accessory cephalic), τη βασιλική (basilic) ή την 
κυβοειδή (cubital).  

3. Φλέβες των κάτω άκρων: του ραχιαίου τόξου (dorsal arch) ή τη µείζονα σαφηνή (greater saphenous).  
	

Αποφύγετε 
1. Φλέβες περιοχών µε ερεθισµένο δέρµα. 
2. Φλέβες που φλεγµαίνουν. 
3. Φλέβες άκρων µε πάρεση ή παράλυση.  
4. Φλέβες περιοχών που κάµπτονται. 

 
Εξασφαλίστε ότι έχετε στη διάθεση σας: 

 

• Φλεβοκαθετήρες κατάλληλου µεγέθους (24G, 26G). Υλικά κατασκευής φλεβοκαθετήρων: πολυουρεθάνη (PUR), προπυλένιο (PP), στειλεός: 

χρωµιονικελούχος χάλυβας. 

• Σύστηµα προέκτασης µε T.  

• Σύριγγα 2.5 cc µε φυσιολογικό ορό. 

• Πώµα. 

• Διάφανο αυτοκόλλητο επίθεµα µεγέθους 5,5X5cm για την σταθεροποίηση του φλεβοκαθετήρα. 

• Αυτοκόλλητη ταινία στήριξης.  

• Βαµβάκι αποστειρωµένο εµποτισµένο µε αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυµα.  

• Ειδική ίσχαιµο περίδεση. 

• Γάντια (µη αποστειρωµένα).  

• Νεφροειδές. 

 

 

 

 

• Πλύνετε µε σαπούνι τα χέρια σας και χρησιµοποιήστε αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυµα.  
• Φορέστε γάντια (µη αποστειρωµένα). 
• Επιλέξτε το σηµείο της φλεβοκέντησης. 
• Εφαρµόστε την ίσχαιµο περίδεση 3 - 4 cm πάνω από το σηµείο που θα φλεβοκεντήσετε (µην τοποθετείτε σφιχτά την περίδεση ή για χρόνο 

µεγαλύτερο από 2΄). 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

 

 

 

 

 

• Εφαρµόστε αντισηψία στην περιοχή της φλεβοκέντησης, χρησιµοποιώντας βαµβάκι εµποτισµένο µε αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυµα και µε 
κυκλικές κινήσεις από το κέντρο προς την περιφέρεια. Αφήστε να εξατµιστεί το αντισηπτικό. (Η χρήση χλωρεξιδίνης στα βρέφη κάτω των 2 
µηνών δεν έχει τεκµηριωθεί επαρκώς). 

• Αποµακρύνετε το προστατευτικό πώµα του φλεβοκαθετήρα και τεντώστε το δέρµα προκειµένου να ακινητοποιήσετε τη φλέβα που έχετε 
επιλέξει να παρακεντήσετε.  

• Εισάγετε τον καθετήρα µε γωνία 15-300 στην φλέβα, µέχρι να εµφανισθεί αίµα στο διαφανές τµήµα της λαβής του.  
• Προωθήστε τον καθετήρα µέσα στη φλέβα, τραβώντας ταυτόχρονα προς την αντίθετη κατεύθυνση τον στειλεό. 
• Στη συνέχεια αφαιρέστε τον στειλεό, τραβώντας τον προς τα πίσω µε γρήγορη και συνεχή κίνηση παράλληλα στο δέρµα, αφού έχετε λύσει την 

περίδεση. 
• Συνδέστε την προέκταση µε τον φλεβοκαθετήρα και χορηγείστε επαρκή ποσότητα (2cc) φυσιολογικού ορού. (Σε νεογνά µε υπερνατριαιµία  

χορηγήστε 1 cc N/S 0,9% και 1 cc Water for Injection). 
• Βεβαιωθείτε για την ορθή λειτουργία της φλεβικής γραµµής (επιστροφή αίµατος και ανεµπόδιστη χορήγηση φυσιολογικού ορού χωρίς την 

εµφάνιση οιδήµατος στην περιοχή). 
• Σταθεροποιήστε τον φλεβοκαθετήρα µε το διάφανο αυτοκόλλητο επίθεµα και την αυτοκόλλητη ταινία στήριξης, ώστε το σηµείο εισόδου του 

φλεβοκαθετήρα να είναι εµφανές.  
• Συνδέστε το ενδοφλέβιο διάλυµα που επιθυµείτε να χορηγήσετε ή χορηγήστε το φαρµακευτικό σκεύασµα, ξεπλύνετε µε φυσιολογικό ορό και 

τοποθετείστε πώµα στην προέκταση. 
• Αποσύρετε άµεσα τα αιχµηρά αντικείµενα στο ειδικό κίτρινο δοχείο συλλογής αιχµηρών αντικειµένων και απορρίψτε τα υπόλοιπα 

απορρίµµατα µετά τον κατάλληλο διαχωρισµό τους. 
• Σηµειώστε την ηµεροµηνία της φλεβοκέντησης στο διάγραµµα νοσηλείας του νεογνού. 

 
Σε περίπτωση που η φλεβοκέντηση άλλης περιφερικής φλέβας είναι αδύνατη, µπορείτε να φλεβοκεντήσετε κάποια από τις φλέβες του κρανίου.  

• Εφαρµόστε αντισηψία των χεριών.  
• Φορέστε γάντια (µη αποστειρωµένα). 
• Ξυρίστε την περιοχή της φλεβοκέντησης, για να είναι περισσότερο εµφανής η πορεία της φλέβας και να µπορεί να σταθεροποιηθεί 

ευκολότερα ο φλεβοκαθετήρας.  
• Ψηλαφήστε την πορεία της φλέβας. 
• Εφαρµόστε αντισηψία στην περιοχή της φλεβοκέντησης, χρησιµοποιώντας αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυµα µε κυκλικές κινήσεις 

από το κέντρο προς την περιφέρεια. 
• Ακολουθείστε τα επόµενα βήµατα της διαδικασίας όπως έχουν περιγραφεί προηγουµένως στην φλεβοκέντηση άλλης περιφερικής 

φλέβας.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η φλεβική γραµµή πρέπει να ελέγχεται κάθε µία ώρα εφόσον υπάρχει συνεχής χορήγηση ενδοφλεβίων διαλυµάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αξιολόγηση / εκτίµηση καταλληλότητας της φλεβικής οδού (βαθµολογία 0,1,2,3,4) 
Βαθµός 0: η ενδοφλέβια οδός φαίνεται φυσιολογική. 
Ενέργεια: παρακολούθηση. 
Βαθµός 1: ένα από τα παρακάτω σηµεία εµφανίζεται: ήπιος πόνος κοντά στη φλέβα ή ελαφρύ ερύθηµα στην περιοχή. 
Ενέργεια: προσοχή - παρακολούθηση! 
Βαθµός 2: δύο από τα ακόλουθα σηµεία εµφανίζονται: πόνος στην περιοχή της φλέβας µε ερύθηµα και οίδηµα ή και τα δύο. 
Ενέργεια: αφαίρεση του φλεβοκαθετήρα.  
Βαθµός 3: όλα τα ακόλουθα σηµεία εµφανίζονται: πόνος κατά µήκος της φλέβας, ερύθηµα και σκλήρηµα σε απόσταση µέχρι 5 cm από το σηµείο 
εισόδου του φλεβοκαθετήρα. 
Ενέργεια: αφαίρεση του φλεβοκαθετήρα.  
Βαθµός 4: όλα τα ακόλουθα σηµεία εµφανίζονται εκτεταµένα: πόνος κατά µήκος της φλέβας, ερύθηµα και σκλήρηµα σε απόσταση > 5 cm από το 
σηµείο φλεβοκέντησης. 
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EΠΙΠΛΟΚΕΣ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 

 

 

 
 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ: 

   

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Ενέργεια: αφαίρεση του φλεβοκαθετήρα και επανεξέταση της θεραπείας.  
 
Διάρκεια παραµονής φλεβοκαθετήρα 
Ο φλεβοκαθετήρας µπορεί να παραµείνει µέχρι 72 ώρες, εφόσον δεν παρουσιάσει κάποια επιπλοκή. Μακροχρόνια παραµονή του καθετήρα 
αυξάνει τον κίνδυνο φλεβίτιδας.  
Όταν ο φλεβοκαθετήρας δεν χρησιµοποιείται για συνεχή στάγδην έγχυση υγρών, χρειάζεται να χορηγείται κάθε 8 ώρες, ανεµπόδιστα, ποσότητα 
2cc N/S 0,9% ή 1 cc N/S 0,9% και 1 cc Water for Injection σε περίπτωση υπερνατριαιµίας του νεογνού. 
 
Είναι γνωστό ότι η ενδοφλέβια θεραπεία περιλαµβάνει σηµαντικούς κινδύνους και ανεπιθύµητες ενέργειες. Οι συχνότερες επιπλοκές φαίνονται 
στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
Επιπλοκή Ενέργεια  
Αιµάτωµα 
(η πιο συχνή επιπλοκή)  

Αφαίρεση φλεβοκαθετήρα και άσκηση πίεσης στο σηµείο µε 
αποστειρωµένο βαµβάκι για 1-5΄. 

Φλεβίτιδα Αφαίρεση φλεβοκαθετήρα. 
Αγειόσπασµος Διακοπή ενδοφλέβιας χορήγησης, αφαίρεση φλεβοκαθετήρα. 
Θροµβοφλεβίτιδα  Διακοπή ενδοφλέβιας χορήγησης, αφαίρεση φλεβοκαθετήρα. 
Εξαγγείωση Διακοπή της ενδοφλέβιας χορήγησης, άµεση αφαίρεση του 

φλεβοκαθετήρα, κάλυψη µε αποστειρωµένη γάζα.  
Εάν χρειάζεται πραγµατοποιείστε σχάση στην περιοχή. 

Καθετηριασµός αρτηρίας 
(κίνδυνος νέκρωσης) 

Άµεση αφαίρεση του φλεβοκαθετήρα.  

Εµβολισµός  Θεραπεία θροµβόλυσης. 
 
 
 
 
1. Η εκπαίδευση απευθύνεται τόσο σε νέο (στη διάρκεια του προγράµµατος προσανατολισµού) όσο και σε ήδη υπάρχον προσωπικό (στα 

πλαίσια ενδοκλινικών µαθηµάτων / πρακτικής εξάσκησης µε επίβλεψη). 

2. Η Προϊσταµένη και η αντικαθιστώσα Προϊσταµένη έχουν την ευθύνη του συντονισµού της εκπαίδευσης στη νέα διαδικασία και τηρούν 

αρχείο εκπαίδευσης εντός του τµήµατος. 

3. Το πρότυπο και η βιβλιογραφία στην οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξή του βρίσκεται στο ειδικό ντοσιέ φύλαξης των εντύπων. 

 

Η αναθεώρηση του προτύπου συντονίζεται άµεσα από την Προϊσταµένη της ΜΕΝΝ και το Γραφείο Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε 

περίπτωση διαπίστωσης νέας γνώσης / πρακτικών. Σε αντίθετη περίπτωση ανασκοπείται κάθε έτος (µήνα Μάρτιο). 

 
1) CDC guidelines 2011 pediatric procedures 

2) Library.med.utah.edu/WebPath/ TUTORIAL/ PHLEB/ PHLEB.html 

3) Mhairi G Mac Donald, jayashree  Ramashethub Procedure of neonatology, third edition, USA, 2002, part 3, page 82-86 

4) Michael Schnur. The iv Cannulae. Technique and art of venipuncture. Pages 12-13, 27-32 

5) Neonatals infusion therapy _ Emory University of pediatrics. 

6) Tricia Lacy Gomella, Neonatology Management, Procedures, On-call Problems, Diseases and Drugs, sixth edition, United States 2009, page 

240-242 

7) www.nursing center.com/ search venipuncture & criteria 

8) www.medscape.com/viewarticle/4724015 

 
 
 

1. Κυριακέλη Γεωργία, Προϊσταµένη Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 
2. Παπακοτούλα Ιφιγένεια, ΤΕ Νοσηλεύτρια Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 
3. Νικολαΐδης Νικόλαος, Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 
4. Καραγιάννη Παρασκευή, Νεογνολόγος Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 
5. Κοντού Βασιλική, Τοµεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
6. Ντινούλης Κωνσταντίνος, Νοσηλευτής ΠΕ, MSc, Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

Κυριακέλη Γεωργία, Προϊσταµένη Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, εσωτερικό τηλέφωνο 3351 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ από Νοσηλευτική Υπηρεσία 

…………………… 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ από Επιστηµονικό Συµβούλιο 

…………………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

………………………….. 

 

 

	
5.4.2 Καθετηριασµός Οµφαλικής Φλέβας 

			
ΣΚΟΠΟΣ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ: 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:  

 

 

 

 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:	

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Να δοθεί ο ορισµός της έννοιας «καθετηριασµός οµφαλικής φλέβας» 

• Να αποσαφηνιστούν οι ενδείξεις καθετηριασµού της οµφαλικής φλέβας 

• Να προτυποποιηθεί η διαδικασία καθετηριασµού της οµφαλικής φλέβας 

• Να υπάρχει κοινή, από όλο το προσωπικό, διαχείριση του καθετήρα της οµφαλικής φλέβας 

• Να διατυπωθούν οδηγίες παρακολούθησης, όπως και καταγραφής κι αντιµετώπισης των επιπλοκών που µπορεί να επισυµβούν από την ενδοφλέβια 

χορήγηση υγρών µέσω του καθετήρα της οµφαλικής φλέβας  

• Να περιγραφεί η διαδικασία ανάπτυξης / εκπαίδευσης / ελέγχου / ανανέωσης της διαδικασίας 

 

Ως «καθετηριασµός της οµφαλικής φλέβας» ορίζεται η διαδικασία εισαγωγής καθετήρα στην οµφαλική φλέβα κατά τις πρώτες 3-4 ηµέρες ζωής του νεογνού, 

το µέγιστο µέχρι περίπου 1 εβδοµάδα (µετά την 1η ηµέρα ζωής ο καθετηριασµός γίνεται ευκολότερα, αν τοποθετηθεί για 1 ώρα εµποτισµένη µε φυσιολογικό 

ορό γάζα πάνω στο κολόβωµα) 

 

 

• Επείγουσες	καταστάσεις	χορήγησης	υγρών	ολικής	παρεντερικής	διατροφής	(ΟΠΔ),	φαρμάκων,	αίματος	και	παραγώγων	του	(εκτός	αιμοπεταλίων)	

• Μακροπρόθεσμη	κεντρική	φλεβική	πρόσβαση	σε	νεογνά	εξαιρετικά	χαμηλού	βάρους	γέννησης	

• Χορήγηση	υπέρτονων	διαλυμάτων	(>12%)	

• Εκτέλεση	ολικής	ή	μερικής	αφαιμαξομετάγγισης	

• Μέτρηση	και	καταγραφή	κεντρικής	φλεβικής	πίεσης	(Κ.Φ.Π.)		

	
	
• Ομφαλίτιδα	
										
• Ομφαλοκήλη	
	
• Γαστρόσχιση	
	
• Νεκρωτική	εντεροκολίτιδα	(όχι	απόλυτη)	
	
• Περιτονίτιδα																																																																												
	
	
	
	
	
	
	
ΤΥΠΟΙ	ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ	
• ανάλογα	με	τον	αριθμό	των	αυλών:	
- µονού αυλού 

 

- διπλού	αυλού	
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ανάλογα µε το µέγεθος:  

- 3,5 Fr (µονού αυλού)  µήκους 38cm, για νεογνά µε  ΒΣ<1500gr 

- 5 Fr (µονού αυλού) µήκους 38cm, για νεογνά µε  ΒΣ>1500gr 

- 4 Fr (διπλού αυλού) µήκους 20cm και διαµέτρου 1.4 mm 

• ανάλογα µε το υλικό κατασκευής: 

- πολυβυνιλοχλωριδίου (PVC)  

- πολυουρεθάνης  

- σιλικόνης 

 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 

Μέχρι 25% σε γλυκόζη 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ  

Μέχρι 14 ηµέρες για καθετήρες πολυβυνιλοχλωριδίου και πολυουρευάνης 

Μέχρι 30 ηµέρες για καθετήρες σιλικόνης 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΜΦΑΛΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 

Αφαίρεση και όχι αντικατάσταση του καθετήρα αν υπάρχει οποιοδήποτε σηµείο λοίµωξης σχετιζόµενο µε αυτόν ή θρόµβωση 

 

 

 

 

Ø Οµφαλικός καθετήρας (µονού ή διπλού αυλού) 

Ø Αποστειρωµένο set καθετηριασµού οµφαλικών αγγείων (2 λαβίδες κερατοειδούς, 1 ευθεία και 1 κυρτή αιµοστατική λαβίδα, 1 ψαλίδι, 1 

βελονοκάτοχο) 

Ø Αποστειρωµένα γάντια και ποδιά 

Ø Αποστειρωµένα χειρουργικά πεδία, γάζες και οµφαλόδεµα (φακαρόλα) 

Ø Νυστέρι Νο 11 

Ø Σύριγγες 2,5cc και 5cc 

Ø 3ways, συνδετικά και πώµατα 

Ø Ηπαρίνη 5000iu/cc 

Ø Αµπούλες N/S 0.9% 10 cc 

Ø Ράµµα silk 3/0 και steri-strip 

Ø Αποστειρωµένη µεζούρα      

Ø  Αντισηπτικό διάλυµα povidone iodine 10% (η χρήση χλωρεξιδίνης δεν έχει αποσαφηνισθεί πλήρως κατά πόσο είναι ασφαλής σε νεογνά <2 

µηνών)   

Ø Μη αποστειρωµένα σκούφο και µάσκα προσώπου  

Ø Νεφροειδές  

Ø Κάδος απόρριψης µολυσµατικού υλικού 
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ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

 

 

 

 

	

 

 

• Ενηµερώστε τους γονείς για τη διαδικασία, εφόσον είναι εφικτό 

• Τοποθετήστε το νεογνά σε ανοιχτή κατά προτίµηση θερµοκοιτίδα και να υπάρχει συνεχής καταγραφή των σφίξεων και του κορεσµού 

• Συγκεντρώστε και διαθέστε τον απαραίτητο για τη διαδικασία εξοπλισµό 

• Υπολογίστε το βάθος εισαγωγής του καθετήρα (µετράµε από το κολόβωµα µέχρι την ξιφοειδή απόφυση και προσθέτουµε 1cm 

 

 

 

• Πλύνετε	με	σαπούνι	τα	χέρια	σας	και	χρησιμοποιήστε	αλκοολούχο	αντισηπτικό	διάλυμα	
• Φορέστε	σκούφο,	χειρουργική	μάσκα,	αποστειρωμένη	ποδιά	και	γάντια	
• Εφαρμόστε	αντισηπτικό	διάλυμα	στο	ομφαλικό	κολόβωμα	και	τα	παρακείμενα	κοιλιακά	τοιχώματα	
• Καλύψτε	 την	 περιοχή	περιμετρικά	 του	 κολοβώματος	 με	 αποστειρωμένο	πεδίο	 αφήνοντας	 ορατό	μόνο	 το	 κολόβωμα	 (το	 πρόσωπο	 και	 το	 ανώτερο	

τμήμα	του	στήθους	του	νεογνού	πρέπει	να	είναι	ορατά)	
• Δέστε	στη	βάση	του	κολοβώματος	το	ομφαλόδεμα	για	αποφυγή	αιμορραγίας	
• Κόψτε	με	το	νυστέρι	κάθετα	μεταξύ	του	ομφαλοκλίπ	και	της	βάσης	του	ομφαλικού	κολοβώματος,	1cm	πάνω	από	το	δέρμα	
• Αλλάξτε	γάντια	
• Καταστήστε	ορατά	και	προσβάσιμα	τα	ομφαλικά		αγγεία	(η	φλέβα	έχει	λεπτότερο	τοίχωμα,	το	στόμιο	χαίνει	κι	έχει	μεγαλύτερη	διάμετρο	από	τις	δύο	

αρτηρίες),	χρησιμοποιώντας	τις	2	αιμοστατικές	λαβίδες	που	περιλαμβάνονται	στο	set	εργαλείων	
• Αφαιρέστε	με	την	κερατοειδή	λαβίδα	ορατούς	θρόμβους	εντός	του	αγγείου	
• Γεμίστε	τον	καθετήρα	με	φυσιολογικό	ορό,	προσαρμόζοντας	στο	άκρο	του	τη	σύριγγα	
• Διατηρήστε	συνδεμένη	τη	σύριγγα	στο	άκρο	του	καθετήρα	σε	όλη	τη	διαδικασία	εισαγωγής	του	για	την	αποφυγή	πρόκλησης	εμβολής	αέρα	
• Εισάγετε	τον	καθετήρα	με	ήπιες	κινήσεις	στο	επιθυμητό	βάθος	(κατά	την	εισαγωγή	του	καθετήρα	ο	λώρος	πρέπει	να	έλκεται	ελαφρά	υπό	γωνία	60°	

ως	προς	το	οριζόντιο	επίπεδο)*		
• Τοποθετείστε	αυτοκόλλητη	ταινία	 (steri	 strip)	στον	καθετήρα,	με	τη	βάση	της	ταινίας	στην	επιφάνεια	του	ομφαλού,	ώστε	να	γίνει	αντιληπτή	τυχόν	

μετατόπιση	του	καθετήρα	
• Σταθεροποιήστε	τον	καθετήρα	με	ράμμα	silk	3/0	και	αφαιρέστε	το	ομφαλόδεμα	

*Αντίσταση	στην	πορεία	του	καθετήρα	σημαίνει	λάθος	τοποθέτησή	του	στην	πύλη	του	ήπατος		
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ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

 

 

 

 

 

 

EΠΙΠΛΟΚΕΣ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 

 

 

 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ: 

   

 

 

 

 

 

 

	
	

• Ελέγξτε	πάντα	ακτινολογικά	τη	θέση	του	ομφαλικού	καθετήρα	και	αν	χρειαστεί	διορθώστε		
- Η πλέον αποδεκτή θέση είναι στην κάτω κοίλη φλέβα ή στο δεξιό κόλπο 

- Στην ακτινογραφία ο καθετήρας πρέπει να βρίσκεται στο ύψος του δεξιού ηµιδιαφράγµατος  

- Ο καθετήρας δεν πρέπει να είναι τοποθετηµένος µέσα στο ήπαρ ούτε να παραµένει στον αριστερό κόλπο (εκτός από ειδικές περιπτώσεις), ενώ 

απαγορεύεται να παραµείνει στην πνευµονική φλέβα ή την αριστερή κοιλία 

• Ελέγξτε	για	σημεία	μειωμένης	μηριαίας	αρτηριακής	ροής	τα	κάτω	άκρα	
• Αφαιρέστε	τον	καθετήρα	σε	περίπτωση	απουσίας	σφυγμού	ή	αν	υπάρχουν	ενδείξεις	μειωμένης	ροής	αίματος	σε	ένα	ή	και	στα	δυο	κάτω	άκρα,	αφού	

πρώτα	γίνει	προσπάθεια	θέρμανσης	του	μη	πάσχοντος	άκρου		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
• Σηψαιμία	(3-16	%)	
Η	εφαρμογή	αυστηρά	άσηπτης	τεχνικής	κατά	την	τοποθέτηση	του	ομφαλικού	καθετήρα,	μειώνει	σημαντικά	την	πιθανότητα	εμφάνισης	λοίμωξης	
• Περικαρδιακή	συλλογή	
• Άπνοια,	αρρυθμίες		(μπορεί	να	εμφανισθούν	αν	ο	καθετήρας	εισαχθεί	σε	μεγάλο	βάθος),	καρδιακή	ανακοπή		
• Σχηματισμός	ενδαγγειακού	θρόμβου	και	εμβολή		
• Εμβολή	αέρα		
Μπορεί	να	συμβεί	αν	ο	καθετήρας	δεν	είναι	γεμάτος	με	φυσιολογικό	ορό,	ενώ	όταν	το	άκρο	του	είναι	στο	δεξιό	κόλπο	κοντά	στο	ωοειδές	τρήμα	ή	στον	
αριστερό	κόλπο,	ο	αέρας	εύκολα	μπορεί	να	διανεμηθεί	στη	συστηματική	κυκλοφορία	
• Αιμορραγία	
• Πυλαία	υπέρταση		
• Ηπατική	νέκρωση	
Σε	περίπτωση	επείγουσας	τοποθέτησης,	εισάγετε	τον	καθετήρα	2-3cm,	και	μόλις	εμφανισθεί	αίμα	διακόψτε	την	προώθηση	για	να	αποφύγετε	ενδοηπατική	
έγχυση	
• 	Άλλες	 σπάνιες	 επιπλοκές:	 υδροθώρακας,	 καρδιακή	 διάτρηση,	 πνευμοπερικάρδιο,	 επιπλοκές	 από	 τους	 πνεύμονες,	 κύστη	 στο	 ήπαρ,	 διάτρηση	

περιτοναίου	
	
	
	
	
	
	
• Χρησιμοποιήστε	τον	ομφαλικό	καθετήρα	πάντα	μετά	τον	ακτινολογικό	έλεγχο	της	θέσης	του	και	τη	διαβεβαίωση	για	χρήση	του	από	τον	ιατρό	
• Σημειώστε	πάντα	την	ημερομηνία	τοποθέτησής	του	στο	ατομικό	διάγραμμα	του	νεογνού	
• Παρασκευάζετε	πάντα	τα	διαλύματα	παρεντερικής	διατροφής	με	αυστηρά	άσηπτες	συνθήκες	
• Ηπαρινίζετε	τα	χορηγούμενα	υγρά	βάσει	πρωτοκόλλου	
• Εφαρμόστε	αντισηψία	των	χεριών	πριν	από	κάθε	χειρισμό	του	καθετήρα	
• Συνδέστε	τα	χορηγούμενα	διαλύματα	με	άσηπτη	τεχνική	
• Αντικαταστήστε	τα	διαλύματα	παρεντερικής	διατροφής	και	όλα	τα	συστήματα	ορού	(συσκευή	έγχυσης,	3-ways)	κάθε	24	ώρες	
• Αντικαταστήστε	τα	3-ways	μετά	από	κάθε	μετάγγιση	αίματος	
• Εφαρμόστε	καθημερινά	εμποτισμό	του	ομφαλικού	κολοβώματος	με	οινόπνευμα	(έχει	αποδειχθεί	ότι	συντελεί	στον	περιορισμό	των	λοιμώξεων)	
• Δεν	υπάρχει	ισχυρή	σύσταση	για	προφυλακτική	χορήγηση	αντιβιοτικών	(lock	solution)	
• Η	χρήση	αντιμικροβιακών	φίλτρων	για	τον	περιορισμό	των	λοιμώξεων	δεν	έχει	αποσαφηνιστεί	πλήρως		
• Αφαιρέστε	τον	καθετήρα	όταν	πλέον	δεν	χρειάζεται	ή	όταν	έχει	συμπληρωθεί	το	επιτρεπόμενο	χρονικό	διάστημα	παραμονής	του	
	
	
	
• Η	 εκπαίδευση	 απευθύνεται	 τόσο	 σε	 νέο	 (στη	 διάρκεια	 του	 προγράμματος	 προσανατολισμού)	 όσο	 και	 σε	 ήδη	 υπάρχον	 προσωπικό	 (στα	 πλαίσια	

ενδοκλινικών	μαθημάτων	/	πρακτικής	εξάσκησης	με	επίβλεψη)	
• Η	 Προϊσταμένη	 και	 η	 αντικαθιστώσα	 Προϊσταμένη	 έχουν	 την	 ευθύνη	 του	 συντονισμού	 της	 εκπαίδευσης	 στη	 νέα	 διαδικασία	 και	 τηρούν	 αρχείο	

εκπαίδευσης	εντός	του	τμήματος	
• Το	πρότυπο	και	η	βιβλιογραφία	στην	οποία	στηρίχθηκε	η	ανάπτυξή	του	βρίσκεται	στο	ειδικό	ντοσιέ	φύλαξης	των	εντύπων	

 

 

Η αναθεώρηση του προτύπου συντονίζεται άµεσα από την Προϊσταµένη της ΜΕΝΝ και το Γραφείο Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε περίπτωση 

διαπίστωσης νέας γνώσης / πρακτικών. Σε αντίθετη περίπτωση ανασκοπείται κάθε έτος (µήνα Δεκέµβριο). 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ: 

	

	

	

	

	

	

	

ΥΠΕΥΘΥΝΗ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	

	

	

 

1) www.ncbi.nlm.gov/PMC 172156 
2) www.sswahs.nsw.gov.au/neonatal 
3) www.ajoronline.org/content/180/4/1147.full 
4) www.netsvic.org.au 
5) www.fda.gov/UCM234687.pdf 
6) www.expert consult book.com 
7) www.parkland hospital.com 
8) www.easy pediatrics.com 
9) http://www.crto.on.ca/pdf/PPG/Umbilical_CBPG.pdf 
10) www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/4psc-clabscurrent.pdf 
11) Cdc guidelines 2011http 
12) www.uichildrens.org/insertion-of-umbilical-vessel-catheters/ 
13) http://www.paeds.co.uk/wiki/index.php?title=Umbilical_Catheters_UVC_UAC 
14) http://pediatrics.aappublications.org/content/118/1/e25.full.pdf 
15) www.ncbi.nlm.gov/pmc/articles/PMC2440482http 
16) http://www.adhb.govt.nz/newborn/guidelines/vascularcatheters/UmbilicalCatheters.htm 
17) Emedicine.medscape.com 
18) www.vygon.com 
19) Tricia Lacy Gomela,Neonatology Management, Procedures, On call Problems, and Drugs,6th edition 2009,pages 243-266. 
20) ΝΙΚΟΛΑÏΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ  ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ, Θεσσαλονίκη 2004, σελ 224-225 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΚΡΙΣΗΣ	από	Νοσηλευτική	Υπηρεσία	

……………………	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΚΡΙΣΗΣ	από	Επιστημονικό	Συμβούλιο	

……………………………..	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	

…………………………..	
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5.4.3 Ολική Αφαιµαξοµετάγγιση (ΑΦΜ) 
 

ΣΚΟΠΟΣ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ: 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ  
ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Να δοθεί ο ορισµός της ολικής αφαιµαξοµετάγγισης (ολική ΑΦΜ) 

• Να αποσαφηνιστούν οι περιπτώσεις ανάγκης της ολικής ΑΦΜ. 

• Να περιγραφεί η διαδικασία ανάπτυξης / εκπαίδευσης / ελέγχου / ανανέωσης της διαδικασίας. 

 
 
Ως «Ολική Αφαιµαξοµετάγγιση – Ολική ΑΦΜ» ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία αφαιρούνται σταδιακά µικρές ποσότητες 
αίµατος από το νεογνό και αντικαθίστανται από ίσες ποσότητες αίµατος δότη, µέχρι να αντικατασταθεί ολόκληρη η επιθυµητή 
προκαθορισµένη ποσότητα αίµατος. Σκοπός της είναι η αλλαγή της σύστασης του αίµατος του νεογνού, διατηρώντας όσο το 
δυνατόν σταθερό τον όγκο του αίµατος. 
 
 
 
 
• Σοβαρή υπερχολερυθριναιµία (χωρίς ανταπόκριση στη φωτοθεραπεία). 

• Αιµολυτική νόσος νεογνού (ασυµβατότητα Rh, ABO, υποοµάδων). 

• Σοβαρή σηψαιµία. 

• Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ). 

• Σοβαρή υποξία και οξέωση. 

• Σοβαρή τοξικότητα από φάρµακα – υπερδοσολογία. 

 
 
Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία.  

Η διαδικασία διενεργείται κάτω από αυστηρά άσηπτες συνθήκες, παρουσία ειδικού νεογνολόγου και τουλάχιστον µίας 
νοσηλεύτριας εξοικειωµένης µε τη διαδικασία. 

Το αίµα του νεογνού αντικαθίσταται µε πρόσφατο (<72h) ολικό αίµα. Ο αιµατοκρίτης του µεταγγιζόµενου αίµατος πρέπει 
να είναι µεγαλύτερος από 45 - 50% και το pH µεγαλύτερο από 7,0. Η διαδικασία πραγµατοποιείται διαµέσου οµφαλικής φλέβας 
(ΟΦ). Εάν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ΟΦ, η διαδικασία πραγµατοποιείται µέσω οµφαλικής αρτηρίας (ΟΑ).  

Επιλογή αίµατος για αφαιµαξοµετάγγιση: 
1. Rh ασυµβατότητα: O Rh(-), διασταύρωση µε αίµα  µητέρας.  

2. ΑΒΟ ασυµβατότητα: Οµάδα O και Rh του νεογνού. 

3. Kell, c, Duffy ασυµβατότητα: διασταύρωση µε αίµα µητέρας. 

4. Υπερχολερυθριναιµία άλλης αιτιολογίας: διασταύρωση µε   

5. αίµα νεογνού. 

Επιλογές οµάδας αίµατος για ΑΦΜ 
 
Οµάδα µητέρας Οµάδα νεογνού Αίµα για ΑΦΜ 

Ο 
Ο 

Ο Α 
Β 

Α 

Ο Ο Β 
Α Α ή Ο ΑΒ 

Β 

Ο Ο Α 
Β Β ή Ο ΑΒ 

ΑΒ 
Α Α ή Ο 
Β Β ή Ο 
ΑΒ Α, Β, ΑΒ ή Ο 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εξασφαλίστε ότι έχετε στη διάθεση σας και σε κοντινή απόσταση τα παρακάτω: 
• Τράπεζα ανάνηψης. 

• Monitor µε καταγραφή Ηλεκτροκαρδιογραφήµατος (ΗΚΓ) και Αρτηριακής Πίεσης (ΑΠ). 

• Εξοπλισµό καθετηριασµού οµφαλικής φλέβας / οµφαλικής αρτηρίας (ΟΦ/ΟΑ). 

• Συσκευή θέρµανσης αίµατος. 

• Αποστειρωµένο πεδίο - αποστειρωµένα γάντια – µάσκα – σκούφο. 

• Απλό σύστηµα έγχυσης ορού. 

• Δοχείο παροχέτευσης αίµατος. 

• 2 3ways. 

• Συστήµατα προεκτάσεων (2 ή 3, ανάλογα µε το µήκος τους). 

• Σύριγγες (2,5 - 5 - 10 ml, αερίων). 

• Amp Calcium Gluconate 5%. 

• Normal Saline 0,9% και Heparin 5000 iu/ml. 

• Ολικό αίµα και φίλτρο. 

• Έντυπο καταγραφής. 

 
 
 
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία ακολουθήστε προσεκτικά τα παρακάτω βήµατα: 
 
• Ενηµερώστε τους γονείς για τη διαδικασία, την σκοπιµότητά της, τους κινδύνους επιπλοκών. 

• Αποκτήστε την έγγραφη συγκατάθεσή τους. 

• Υπολογίστε τον όγκο του αίµατος που θα χρειαστεί (160 – 180ml/kgr, µε ανώτερο όριο τα 500ml) και φροντίστε για την 
έγκαιρη αποστολή αίτησης παραλαβής από το Τµήµα Αιµοδοσίας του νοσοκοµείου. 

• Μεταφέρετε το νεογνό απαραιτήτως στο θάλαµο εντατικής νοσηλείας σε ανοιχτή τράπεζα ανάνηψης. 

• Εξοπλίστε πλήρως την τράπεζα ανάνηψης του νεογνού (monitor, αναπνευστήρας, ambu και µάσκα, στηθοσκόπιο). 

• Στείλτε πλήρη εργαστηριακό έλεγχο του νεογνού, παραλάβετε και αξιολογείστε τα αποτελέσµατα. 

• Παρακολουθήστε τα ζωτικά σηµεία του νεογνού για να έχετε τιµές αναφοράς. 

• Τοποθετείστε περιχειρίδα αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) στο νεογνό και ρυθµίστε το monitor για λήψη ΑΠ ανά 15 min. 

• Τοποθετείστε στοµατογαστρικό καθετήρα (ΣΓΚ) στο νεογνό και αδειάστε το στοµάχι του. Διατηρήστε το άκρο του ΣΓΚ 
σε προσβάσιµο σηµείο. 

• Εξασφαλίστε οδό χορήγησης υγρών και φαρµάκων σε προσβάσιµο σηµείο. 

• Τοποθετείστε το αγγείο από το οποίο θα διεξαχθεί η ολική ΑΦΜ (ΟΦ ή ΟΑ) σύµφωνα µε την ανάλογη διαδικασία. 
Διατηρείστε το αγγείο σε τέτοιο βάθος  ώστε να υπάρχει ικανοποιητική ροή αίµατος. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ   ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

 
Συνδέστε τον ασκό του αίµατος µε το φίλτρο µε το απλό σύστηµα ορού, 1 ή 2 συστήµατα προέκτασης κ 2 3ways (όπως 
απεικονίζεται στο σχήµα). Περάστε το αίµα από όλο το σύστηµα και κλείστε το σύστηµα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Περάστε το σύστηµα από τη συσκευή θέρµανσης (2 - 3 φορές είναι αρκετές) µε φορά από πίσω προς τα µπρος και 
ενεργοποιήστε τη συσκευή (στους 38oC). 

• Η θερµοκρασία του αίµατος που φτάνει στο νεογνό δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 37, 5οC. Σε υψηλότερες 
θερµοκρασίες  προκαλείται αιµόλυση. 

• Συνδέστε το ελεύθερο άκρο του συστήµατος στο νεογνό. Η απόσταση µεταξύ του συστήµατος θέρµανσης του αίµατος 
και του νεογνού πρέπει να είναι 40 – 80 cm. Αυτή είναι που καθορίζει τον αριθµό προεκτάσεων που θα 
χρησιµοποιηθούν. 

• Δηµιουργήστε το σύστηµα παροχέτευσης του αίµατος από το σηµείο (1). 

• Συνδέστε µία σύριγγα στο σηµείο (2) και ανοίξτε το σύστηµα.   

• Αφαιρέστε (µε την κατάλληλη διάταξη των 3ways) αργά την προκαθορισµένη ποσότητα αίµατος. Η αφαιρούµενη 
ποσότητα εξαρτάται από τη διάρκεια κύησης και το βάρος γέννησης του νεογνού. Αναλυτικότερα σε:   

τελειόµηνα: 20 ml,                    µεγάλα πρόωρα: 10 ml,  
µικρά πρόωρα: 5 ml,                  εξαιρετικά µικρά πρόωρα: 2 – 3 ml. 

• Στείλτε αυτό το πρώτο αφαιρούµενο αίµα για εργαστηριακό έλεγχο. 

• Αναρροφήστε (µε την κατάλληλη διάταξη των 3ways) αίµα από τον ασκό και χορηγείστε αργά προς το νεογνό. 

• Κάθε κύκλος αφαίρεσης και χορήγησης αίµατος διαρκεί περίπου 1 - 2 min. 

• Η επόµενη ποσότητα αίµατος που αφαιρείται από το νεογνό αποβάλλεται προς το σύστηµα παροχέτευσης αίµατος. 

• Επαναλάβετε τη διαδικασία µέχρι να έχει ανταλλαχθεί σταδιακά όλη η προκαθορισµένη ποσότητα αίµατος. 

• Ο γιατρός που διεξάγει την ολική ΑΦΜ ανακοινώνει δυνατά σε κάθε κύκλο «αφαιρώ Χ ml από το νεογνό» και «χορηγώ 
Χ ml στο νεογνό» και η νοσηλεύτρια καταγράφει στο έντυπο καταγραφής παρακολουθώντας τις ενέργειές του και τις 
ποσότητες που ανταλλάσσονται. 

• Ανά 100 ml αίµα η νοσηλεύτρια ανακοινώνει τη συνολική ποσότητα και χορηγούνται 2 ml Calcium Gluconate 5% στο 
νεογνό. Προσοχή: µετά τη χορήγηση ασβεστίου εµφανίζεται βραδυκαρδία. 

• Η νοσηλεύτρια φροντίζει για την καταγραφή των ζωτικών σηµείων του νεογνού ανά 15 min. 

• Κατά τη διαδικασία στέλνονται ποσότητες αίµατος του νεογνού προς εργαστηριακό έλεγχο οξεοβασική ισορροπία 
(ΟΒΙ), αιµατοκρίτη, χολερυθρίνη) και απαραιτήτως η τελευταία ποσότητα αίµατος που αφαιρέθηκε για να αξιολογηθεί η 
αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας και η κατάσταση του νεογνού. 

• Η ώρα έναρξης και λήξης της ολικής ΑΦΜ, καθώς και τα στοιχεία της φιάλης αίµατος που χρησιµοποιήθηκε επίσης 
καταγράφονται στο έντυπο καταγραφής.  

 
• Η ΟΦ (ή η ΟΑ) µέσω της οποίας έγινε η ολική ΑΦΜ αφαιρείται, εκτός εάν είναι ζωτικής σηµασίας η διατήρησή της. Για 

να διατηρηθεί θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ακτινολογικά η θέση της. 

• Το νεογνό παραµένει σε εντατική παρακολούθηση για 24 h. Ζωτικά σηµεία λαµβάνονται ανά 1 ώρα για τις πρώτες 4h, ή 

ΑΣΚΟΣ	
ΑΙΜΑΤΟΣ	

ΝΕΟΓΝΟ	(2)	ΣΥΡΙΓΓΑ	

									3WAY												3WAY					
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ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
 
 
 
 
 
 
 

µέχρι να υπάρξει νεότερη ιατρική οδηγία. 

 
• Παρακολουθήστε επίσης τη συµπεριφορά του νεογνού, το σηµείο εισόδου του καθετήρα για αιµορραγία ή µόλυνση, τη 

κοιλιά του νεογνού, τα ούρα και τις κενώσεις για αίµα. 

• Επιβάλλεται η λήψη αίµατος από το νεογνό, για: 

• γενική αίµατος, Ca++, K+, Na+, γλυκόζη, ΟΒΙ και  

• καλλιέργεια αίµατος. 

• Συνιστάται επαναχορήγηση των φαρµάκων που τυχόν απονλήθηκαν. 

• Εξετάστε το ενδεχόµενο της προφυλακτικής χορήγησης αντιβίωσης. 

• Η φωτοθεραπεία συνεχίζεται και µετά την ολική ΑΦΜ, ανάλογα µε τις τιµές χολερυθρίνης. Συνιστάται επανέλεγχος 
χολερυθρίνης 2, 4, 6 ώρες µετά την ΑΦΜ και έκτοτε κάθε 6 ώρες. Rebound αναµένεται 2 - 4 ώρες µετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας. 

• Η σίτιση per os ξεκινάει τουλάχιστον 6 – 12 h µετά την ολική ΑΦΜ, σύµφωνα µε τις ιατρικές οδηγίες. Παρακολουθείστε 
στενά για σηµεία δυσανοχής στη σίτιση (γαστρικό υπόλοιπο, αναγωγές, µετεωρισµό κοιλιάς). 

 
• Καρδιοαγγειακές  

Εµβολή αέρα, θρόµβωση πυλαίας φλέβας, ρήξη φλέβας, αρρυθµία, υπερογκαιµία, καταπληξία - shock (λόγω αιµορραγίας ή 
ανεπαρκούς αντικατάστασης αίµατος), καρδιακή ανακοπή (λόγω γρήγορης µετάγγισης ή τοξικότητας Κ+). 
 
• Μεταβολικές  

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υποκαλιαιµία, υποµαγνησαιµία, υπερκαλιαιµία, υπερνατριαιµία), υπογλυκαιµία, µεταβολική 
οξέωση, αναπνευστική αλκάλωση, σηψαιµία, θροµβοπενία. 
 

• Γαστρεντερικές 

Έµετοι, νεκρωτική εντεροκολίτιδα. 

 

 

1. Η εκπαίδευση απευθύνεται τόσο σε νέο (στη διάρκεια του Προγράµµατος Προσανατολισµού) αλλά και σε ήδη υπάρχον 
προσωπικό (στα πλαίσια ενδοκλινικών µαθηµάτων / πρακτικής εξάσκησης µε επίβλεψη). 

2. Η Προϊσταµένη και η αντικαθιστώσα Προϊσταµένη έχουν την ευθύνη του συντονισµού της εκπαίδευσης στη νέα 
διαδικασία και τηρούν αρχείο εκπαίδευσης εντός του τµήµατος. 

3. Το πρότυπο και η βιβλιογραφία στη οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξή του βρίσκεται στο ειδικό ντοσιέ φύλαξης των 
εντύπων.        

 

 

                          

Το έντυπο που συµπληρώνεται και διατηρείται για έλεγχο και ανασκόπηση περιγράφεται παρακάτω: 
• Ονοµασία εντύπου: «ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΦΜ» 

• Χώρος φύλαξης: ΕΙΔΙΚΟ ΝΤΟΣΙΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΦΜ ΣΤΗ ΜΕΝΝ  

• Υπεύθυνος τήρησης / ελέγχου: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΝΝ 

• Χρονική διάρκεια τήρησης του αρχείου: Ίδια µε αυτή του Ιατρικού Αρχείου 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
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ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

 
 
 
Η αναθεώρηση του προτύπου συντονίζεται άµεσα από την Προϊστάµενη της ΜΕΝΝ και το Γραφείο Εκπαίδευσης της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε περίπτωση διαπίστωσης νέας γνώσης / πρακτικών. Σε αντίθετη περίπτωση ανασκοπείται κάθε έτος 
(µήνα Μάρτιο). 
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Η έρευνα ικανοποίησης που έλαβε χώρα στη Β ΜΕΝΝ αποτελεί µια αποσπασµατική 

πρωτοβουλία επισκόπησης της γνώµης δεδοµένων οµάδων χρηστών (γονιών),µε στόχο 

την διευθέτηση των παραπόνων των χρηστών υπηρεσιών υγείας και την βελτίωση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών.	

Ενώ η εφαρµογή των παραπάνω πρωτοκόλλων είναι µια αδρή πρωτοβουλία µύησης του 

προσωπικού στις σύγχρονες αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και µια απτή 

προσέγγιση στα σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης της  ποιότητας.	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

 

6.1 Συµπεράσµατα- προτάσεις 

 

Οι ασθενείς δικαιούνται τη βέλτιστη φροντίδα, σύµφωνα µε την τρέχουσα 

επιστηµονική γνώση και τους διαθέσιµους πόρους. Καθώς οι ασθενείς (και τα 

δικαιώµατά τους) έρχονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τα συστήµατα υγείας, 

καθίσταται εντονότερη η ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της διοίκησης της ποιότητας στις 

υπηρεσίες υγείας. Είναι σηµαντικό να ενσωµατωθούν οι διαδικασίες διασφάλισης της 

ποιότητας στη ροή του τµήµατος µε τη συµµετοχή του προσωπικού, στο σύνολό του. Ο 

φόβος της αλλαγής και η ανησυχία για το αρχικό κόστος και το γραφειοκρατικό φόρτο 

µπορούν να υπερνικηθούν µόλις εφαρµοστούν οι πρώτοι έλεγχοι και αναδειχθούν οι 

αδυναµίες του τµήµατος. Τότε θα αρχίσει να φαίνεται η αξία ενός πρωτοκόλλου 

ποιότητας, στη διαµόρφωση και την υλοποίηση του οποίου θα συµµετέχουν όλοι. Είναι 

ευθύνη της ηγεσίας να εµπνεύσει το όραµα της ποιότητας των υπηρεσιών που 

παρέχονται στους ασθενείς, µέσα από µια διαδικασία διαρκούς βελτίωσης που δεν θα 

αποτελεί απειλή για τους εργαζόµενους, αλλά ευκαιρία για επαγγελµατική και ηθική 

ολοκλήρωση. 

Η καταγραφή των διαδικασιών και η εφαρµογή πρωτοκόλλων, όπως αυτά προκύπτουν 

από µελέτες που, ως γνωστόν, διεξάγονται σε καθορισµένες συνθήκες, έχουν έννοια εφ’ 

όσον υλοποιούνται στην καθηµερινή πράξη και εξετάζονται τα αποτελέσµατα. Αν και 

είναι εντατική η προσπάθεια της επιστηµονικής κοινότητας για να διατυπωθούν 

τεκµηριωµένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη βέλτιστη πρακτική, είναι λίγα τα 

διαθέσιµα στοιχεία για την υλοποίησή τους από τα τµήµατα. Συνεπώς, η καταγραφή 

των διαδικασιών και η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της κλινικής πρακτικής, εκτός 

από την πειθαρχία που επιβάλλει, µπορεί να οδηγήσει σε χρήσιµα συµπεράσµατα για 

την επίλυση καθηµερινών προβληµάτων. Ακόµη, η τήρηση κοινής µεθοδολογίας από 

τα τµήµατα επιτρέπει περισσότερο αξιόπιστες συγκρίσεις των αποτελεσµάτων τους και 

χρήσιµο υλικό για µελέτες.  

Φυσικά, δεν µπορεί να υπάρξει βελτίωση της ποιότητας χωρίς µέτρηση της απόδοσης. 

Οι επαγγελµατίες υγείας είναι αρκετά εξοικειωµένοι µε τις στατιστικές µεθόδους και τα 

περισσότερα τµήµατα συµµετέχουν σε κλινικές µελέτες. Μένει να εφαρµοστεί µια 

στατιστική µεθοδολογία για τη συστηµατική αξιολόγηση της καθηµερινής κλινικής 

πρακτικής, όπως υποδεικνύουν τα συστήµατα ποιότητας.  
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6.2 Μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες για καλές πρακτικές στις ΜΕΝΝ 

 

Για να αξιοποιηθεί πλήρως η αξία των νεογνικών δικτύων και να µεγιστοποιηθεί η 

φροντίδα για την ανάπτυξη των νεογνών, οι αρχές της συνεχιζόµενης βελτίωσης της 

ποιότητας στοχεύουν όχι µόνο στην ενσωµάτωση νέων πρακτικών µέσα στη ΜΕΝΝ 

αλλά και στη διαχείριση των έγκυων γυναικών και στις προ της ΜΕΝΝ παρεµβάσεις. Η 

χρήση συνδυασµένων µεθόδων για την ανάλυση των δεδοµένων µπορεί να χρήζει 

επιπρόσθετη γνώση καθώς οι συνθήκες και οι οργανωσιακοί παράγοντες είναι το κλειδί 

για την επιτυχία προγραµµάτων βελτίωσης της ποιότητας. Την ίδια στιγµή, πρέπει να 

αναπτυχθούν από τους κλινικούς περισσότερο πραγµατικοί και λιγότερο χρονοβόρες 

µέθοδοι για αξιολόγηση. Επίσης, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν καλύτερα, 

εξελιγµένες πληροφορίες τεχνολογίας ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία των 

συµµετοχόντων, την αρχειοθέτηση των πληροφοριών και παρέχουν βοήθεια στη λήψη 

αποφάσεων. Συγκεκριµένα, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες µε καλές αξιολογήσεις πρέπει 

να δηµοσιοποιηθούν ώστε να διευκολύνουν την διάδοση της γνώσης. Η ανάληψη 

ευθυνών είναι επίσης το κλειδί για την βιωσιµότητα των προγραµµάτων βελτίωσης της 

ποιότητας και πρέπει να αποτελεί κοµµάτι για όλα τα οργανωσιακά συστήµατα 

αξιολόγησης. 

 

Έτσι και στη ΜΕΝΝ είναι επιτακτική η ανάγκη να εφαρµοστεί µια αποτελεσµατική 

πρακτική βελτίωσης της ποιότητας στη νεογνική φροντίδα. Σε επίπεδο συστηµάτων, η 

βελτίωση της ποιότητας πρέπει να είναι ο πυρήνας της εκπαίδευσης και της πρακτικής 

για όλους τους κλινικούς και να είναι απαιτούµενο για επαναπιστοποίηση. Ένα καλό 

παράδειγµα τέτοιου είδους εκπαίδευσης και η οποία θα µπορούσε να εφαρµοστεί και σε 

άλλες χώρες είναι η American Academy Pediatrics (AAP). Πρόκειται για ένα 

διαδικτυακό πρόγραµµα µάθησης και ονοµάζεται Education in Quality Improvement in 

Pediatric Practice (EQIPP) (American Academy of Pediatrics. (2013)). Το πρόγραµµα 

περιλαµβάνει κλινικούς µε απαραίτητη πληροφόρηση, εργαλεία και οδηγίες ώστε να 

βελτιώσουν τις δικές τους πρακτικές και όταν ολοκληρώσουν όλη την εκπαίδευση  

πιστοποιούνται µε το Maintenance of Certification Performance in Practice 

requirement.  

Τα µελλοντικά σχέδια για το σύστηµα υγείας, θα πρέπει επίσης να λαµβάνουν υπόψιν 

τις τοπικές πρακτικές για φροντίδα, τα πραγµατικά περιγεννητικά και νεογνικά 

χαρακτηριστικά, το σύστηµα µεταφοράς και να έχουν ως κέντρο τους την φροντίδα 
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όλης της οικογένειας. Η συµµετοχή των γονέων είναι σηµαντική για την προσπάθεια 

βελτίωσης της φροντίδας των νεογνών. Το υψηλά τεχνολογικό περιβάλλον της ΜΕΝΝ 

είναι ¨ξένο¨στους γονείς, οι οποίοι αναφέρουν συναισθήµατα αδυναµίας στο να 

συνεισφέρουν στη φροντίδα των νεογνών τους και έτσι υποβιβάζουν τον ρόλο τους ως 

γονείς (Cleveland LM. (2008); Fenwick J, Barclay L, Schmied V. (2001)). 

Τα γονεϊκά συναισθήµατα της αποµόνωσης µπορούν να εξαλειφθούν µέσω της 

εφαρµογής  πρακτικών φροντίδας εστιασµένη στους γονείς:1) ενθάρρυνση των γονέων 

για συµµετοχή τους στην λήψη αποφάσεων ειδικά για καταστάσεις που απειλούν τη 

ζωή ή συνδέονται µε αρνητικά αποτελέσµατα, 2) ενθάρρυνση των γονέων για παρουσία 

και συµµετοχή στην φροντίδα, 3) να λαµβάνονται υπόψιν οι γονεϊκές αξίες και οι 

προτιµήσεις για την φροντίδα των νεογνών, 4) να προετοιµάζουν τους γονείς για τη 

µεταφορά των νεογνών στο σπίτι µέσω ειδικού πλάνου δράσης (Harrison H. (1993)). 

Το δίκτυο CNN βάσει αυτών των αρχών ανέπτυξε ένα µοντέλο φροντίδας µε µεγάλη 

συµµετοχή των γονέων στη διαδικασία της φροντίδας. Με την οικογένεια να 

ενσωµατώνεται στην φροντίδα, µέσω της εκπαίδευσης και της φυσικής και 

ψυχολογικής υποστήριξης, επιβεβαιώνεται ότι οι γονείς είναι ικανοί να καλύψουν 

µεγάλο µέρος της φροντίδας των νεογνών µέσα στη ΜΕΝΝ ενώ οι νοσηλευτές 

παρέχουν τις πιο τεχνικές πλευρές της φροντίδας και λειτουργούν ως  καθοδηγητές των 

γονέων. Έτσι οι γονείς είναι λιγότερο στρεσαρισµένοι και βελτιώνονται τα 

αποτελέσµατα των νεογνών τα οποία σχετίζονται µε την απόκτηση βάρους και την 

ποσότητα του µητρικού γάλακτος. Αυτό το µοντέλο σχεδιάστηκε µε τη συνεργασία 

γονέων που είχαν παλιά ένα νεογνό σε ΜΕΝΝ. Από την εµπειρία τους, οι γονείς, είναι 

στη µοναδική θέση να αναγνωρίζουν περιοχές προς βελτίωση στην παροχή φροντίδας 

και πρέπει να εµπλέκονται σε όλες τις προσπάθειες για την συνεχιζόµενη βελτίωση της 

ποιότητας. Πρόσφατα η βιβλιογραφία αρχίζει να εστιάζεται στο πως µπορεί αυτό να 

επιτευχθεί (Armstrong N, Herbert G, Aveling EL, et al. ( 2013); Gooding T, Pierce B, 

Flaherty K. (2012); Jaques H. (2012)) αλλά η προσπάθεια απαιτεί την πλήρη εµπλοκή 

των γονέων ως ενεργά µέλη της συνεχιζόµενης βελτίωσης της ποιότητας παρά ως 

παρόχους feedback µόνο. 

Εν κατακλείδι, παρόλο που έχει γίνει µεγάλη πρόοδος στην νεογνική φροντίδα µέσω 

των προγραµµάτων της συνεχιζόµενης βελτίωσης της ποιότητας, χρειάζεται ακόµα να 

διευκρινιστούν ορισµένα βασικά στοιχεία της µεθόδου. Σηµαντική είναι η επιβεβαίωση 

ότι το πρόγραµµα για συνεχιζόµενη βελτίωση της ποιότητας έχει γίνει αναπόσπαστο 
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κοµµάτι της φροντίδας στη ΜΕΝΝ, µια διαδικασία για πρόοδο µε τη συµµετοχή όλου 

του προσωπικού και όχι ένα project µε χρονικά περιθώρια. Το πρόγραµµα για 

συνεχιζόµενη βελτίωση της ποιότητας πρέπει επίσης να περιλαµβάνει όλους τους 

εµπλεκόµενους (stakeholders) στη νεογνική φροντίδα, από τους γονείς µέχρι τη 

διοίκηση του νοσοκοµείου. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΣ Β΄ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

 
 
 

Α. Προετοιµασία για την εισαγωγή νεογνού στην Μονάδα 
 
1. Ήταν προγραµµατισµένη η εισαγωγή του µωρού σας στη Μονάδα; 

¨ ΝΑΙ 
¨ ΟΧΙ  

 
2. Πιστεύετε ότι η επίσκεψή σας στη Μονάδα και η ενηµέρωσή σας πριν από την 
εισαγωγή του µωρού σας θα σας βοηθούσε να εξοικειωθείτε µε τις δεδοµένες 
συνθήκες που αντιµετωπίσατε; 
¨ ΝΑΙ 
¨ ΟΧΙ 

 

Β. Ιατρική ενηµέρωση 
 
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ:  
 
ΠΑ= Πάντα, ΠΦ = Τις περισσότερες φορές, ΜΦ = Τις µισές φορές, ΕΦ= Ελάχιστες 
φορές    
ΠΟ =  Ποτέ   
 

 ΠΑ ΠΦ ΜΦ ΕΦ ΠO 
1. Πόσο συχνά οι γιατροί παρουσίαζαν την κατάσταση 
και την πρόοδο  του µωρού σας µε τρόπο που σας 
προκαλούσε φόβο; 

     

2. Πόσο συχνά ζητούσατε από τους γιατρούς να 
επαναλάβουν την ενηµέρωση για το µωρό σας; 

     

3. Πόσο συχνά δεχτήκατε ενηµέρωση για το είδος της 
φροντίδας που ελάµβανε το µωρό σας; 

     

4. Πόσο συχνά λαµβάνατε ενηµέρωση για την πρόοδο 
που σηµείωνε το µωρό σας; 

     

5. Πόσο συχνά έδειχναν οι γιατροί προθυµία για 
ιατρική ενηµέρωση; 

     

6. Πόσο συχνά έδειχναν οι γιατροί ετοιµότητα για 
ιατρική ενηµέρωση;  

     

 
      Τι διαφορετικό θα κάνατε αν ήσασταν στη θέση των γιατρών της Μονάδας; 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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Γ. Νοσηλευτική παρέµβαση   

 
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ:  
 
ΔΑ= Διαφωνώ απόλυτα, ΜΔ= Μάλλον διαφωνώ, Ο/Ο=Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ,  
ΜΣ= Μάλλον συµφωνώ, ΣΑ= Συµφωνώ απόλυτα   
 

 ΔΑ ΜΔ Ο/Ο ΜΣ ΣΑ 
1. Οι νοσηλευτές διασφάλιζαν ευχάριστη ατµόσφαιρα 
στη Μονάδα δεδοµένων των συνθηκών  

     

2. Το νοσηλευτικό προσωπικό έκανε διακρίσεις υπέρ 
συγκεκριµένων γονέων  

     

3. Οι νοσηλευτές συνεργαζόταν αρµονικά µε τους 
γιατρούς  

     

4.  Οι νοσηλευτές δε διέθεταν το χρόνο να ακούσουν τις 
αγωνίες µου για το µωρό 

     

5. Οι νοσηλευτές έδιναν την εικόνα ότι ήξεραν πολύ 
καλά τι είδους νοσηλευτική φροντίδα θα παρέχουν στο 
µωρό µου 

     

6. Οι νοσηλευτές ρωτούσαν σε τακτικά διαστήµατα αν 
χρειαζόµουν κάτι κατά τη διάρκεια των επισκέψεών 
µου στη Μονάδα 

     

7. Οι νοσηλευτές ανταποκρινόταν άµεσα όταν ήθελα τη 
βοήθειά τους  

     

8. Οι νοσηλευτές ανταποκρινόταν µε προθυµία όταν 
ήθελα τη βοήθειά τους  

     

9. Οι νοσηλευτές ήταν σε ετοιµότητα όταν ήθελα τη 
βοήθειά τους  

     

10. Οι νοσηλευτές έδιναν απαντήσεις σε ερωτήσεις 
θηλασµού (αν έγιναν ερωτήσεις) 

     

 
Τι διαφορετικό θα κάνατε αν ήσασταν στη θέση των νοσηλευτών της Μονάδας; 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 

Δ. Διαπροσωπικές σχέσεις 

 
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ:  
 
ΣΑ=Συµφωνώ απόλυτα, ΜΣ=Μάλλον συµφωνώ, Ο/Ο=Ούτε συµφωνώ/ούτε διαφωνώ, 
ΜΔ=Μάλλον διαφωνώ,  ΔΑ= Διαφωνώ απόλυτα 
 

 ΔΑ ΜΔ Ο/Ο ΜΣ ΣΑ 
1. Οι γιατροί ήταν φιλικοί απέναντί µου.      
2. Οι γιατροί ήταν ευγενικοί απέναντί µου.      
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3. Οι γιατροί ήταν διακριτικοί απέναντί µου.      
4. Οι γιατροί µε αντιµετώπισαν µε εχεµύθεια.      
5. Οι γιατροί έδειξαν ευαισθησία για τις συνθήκες που 
αντιµετώπιζα στη ζωή µου (αν χρειάστηκε). 

     

6. Οι νοσηλευτές ήταν φιλικοί απέναντί µου.      
7. Οι νοσηλευτές ήταν ευγενικοί απέναντί µου.      
8. Οι νοσηλευτές ήταν διακριτικοί απέναντί µου.      
9. Οι νοσηλευτές µε αντιµετώπισαν µε εχεµύθεια.      
10. Οι νοσηλευτές έδειξαν ευαισθησία για τις συνθήκες 
που αντιµετώπιζα στη ζωή µου (αν χρειάςτηκε).  

     

 
 

Ε. Συνέχεια φροντίδας - Αξιοπιστία 
 
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ:  
 
ΣΑ=Συµφωνώ απόλυτα, ΜΣ=Μάλλον συµφωνώ, Ο/Ο=Ούτε συµφωνώ/ούτε διαφωνώ, 
ΜΔ=Μάλλον διαφωνώ,  ΔΑ= Διαφωνώ απόλυτα 
 

 ΔΑ ΜΔ Ο/Ο ΜΣ ΣΑ 
1. Η εναλλαγή του υπεύθυνου γιατρού για το µωρό µου 
µε δυσκόλεψε. 

     

2. Υπήρξε σταθερότητα ιατρικών εκτιµήσεων από 
διαφορετικούς γιατρούς. 

     

3. Υπήρξε σταθερότητα νοσηλευτικής φροντίδας από 
διαφορετικούς νοσηλευτές. 

     

4. Υπήρξε σταθερότητα νοσηλευτικών συµβουλών για 
το θηλασµό από διαφορετικούς νοσηλευτές (αν 
χρειάστηκαν)  

     

 
 

ΣΤ. Εµπιστοσύνη - Ασφάλεια 

 
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ:  
 
ΠΑ= Πάντα, ΠΦ = Τις περισσότερες φορές, ΜΦ = Τις µισές φορές, ΕΦ= Ελάχιστες 
φορές    
ΠΟ =  Ποτέ   
 

 ΠΑ ΠΦ ΜΦ ΕΦ ΠΟ 
1. Πόσο συχνά ξέρατε «ποιος είναι ποιος» µέσα στη 
Μονάδα; 

     

2. Πόσο συχνά δεν ξέρατε ποιον να εµπιστευτείτε;      
3. Πόσο συχνά αισθανθήκατε ότι το µωρό σας χάνεται 
ανάµεσα στα υπόλοιπα µωρά της Μονάδας; 

     

 
4.   Πιστεύετε ότι το εξιτήριο του µωρού σας αποφασίσθηκε… 
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¨ Εξαιτίας της ζήτησης θερµοκοιτίδων  
¨ Εξαιτίας της προόδου της κατάστασής του  

 
5. Θα ξαναεµπιστευόσασταν τη Μονάδα για την παροχή υπηρεσιών; 

¨ Ναι   
¨ Όχι 
¨ Δεν ξέρω 
 

Ζ. Καθαριότητα – Υγιεινή – Περιβάλλον 

 
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ:  
 
ΣΑ=Συµφωνώ απόλυτα, ΜΣ=Μάλλον συµφωνώ, Ο/Ο=Ούτε συµφωνώ/ούτε διαφωνώ, 
ΜΔ=Μάλλον διαφωνώ,  ΔΑ= Διαφωνώ απόλυτα 
 

 ΔΑ ΜΔ Ο/Ο ΜΣ ΣΑ 
1. Η τήρηση των κανόνων υγιεινής στη Μονάδα µε 
κάνει να αισθάνοµαι ασφαλής. 

     

2. Το περιβάλλον της Μονάδας είναι ευχάριστο 
δεδοµένων των συνθηκών. 

     

 
 

Η. Επαφή µε λοιπό επιστηµονικό προσωπικό 
 
1. Ήρθατε σε επαφή µε τη φυσικοθεραπεύτρια της Μονάδας; 

¨ ΝΑΙ 
¨ ΟΧΙ ΑΝ ΟΧΙ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
Α. Ήταν ευγενική απέναντί σας;  ¨ ΝΑΙ  ¨ ΟΧΙ     
Β. Ήταν φιλική απέναντί σας;  ¨ ΝΑΙ  ¨ ΟΧΙ 
Γ. Ήταν διακριτική απέναντί σας; ¨ ΝΑΙ  ¨ ΟΧΙ 
Δ. Ήταν κατανοητές οι εξηγήσεις που σας δόθηκαν για τη νευρολογική-κινητική     
     κατάσταση του µωρού σας;  ¨ ΝΑΙ  ¨ ΟΧΙ 

 
Ε. Ήταν χρήσιµες οι οδηγίες που σας δόθηκαν για το µωρό σας;  
         ¨ ΝΑΙ  ¨ ΟΧΙ 

      ΣΤ. Νοιώθετε αυτοπεποίθηση προκειµένου να ασχοληθείτε µε τη φροντίδα του  
            µωρού σας στο σπίτι κατόπιν των συµβουλών της φυσικοθεραπεύτριας;                                                   

                                                                  ¨ ΝΑΙ             ¨ ΟΧΙ      
 
2. Ήρθατε σε επαφή µε την ψυχολόγο της Μονάδας; 

¨ ΝΑΙ 
¨ ΟΧΙ ΑΝ ΟΧΙ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 
Α. Ήταν ευγενική απέναντί σας;  ¨ ΝΑΙ  ¨ ΟΧΙ 
Β. Ήταν φιλική απέναντί σας;  ¨ ΝΑΙ  ¨ ΟΧΙ 
Γ. Ήταν διακριτική απέναντί σας; ¨ ΝΑΙ  ¨ ΟΧΙ 
Δ. Νοιώθετε ότι σας βοήθησε η επαφή που είχατε µαζί της; 
       ¨ ΝΑΙ  ¨ ΟΧΙ 
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Θ. Διαδικασία εξιτηρίου 
 
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΖΗΤΗΜΑΤΑ   
 
Α= Απολύτως Μ= Μερικώς Κ= Καθόλου 
 

 Α Μ Κ 
1. Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από τη συµµετοχή σας στην 
απόφαση εξιτηρίου του µωρού σας; 

   

2. Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από την ιατρική ενηµέρωση που 
δεχτήκατε για το µωρό σας κατά το εξιτήριο; (αν δόθηκε) 

   

3. Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από τη νοσηλευτική ενηµέρωση 
που δεχτήκατε για το µωρό σας κατά το εξιτήριο; (αν δόθηκε) 

   

4. Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από την προετοιµασία που 
δεχτήκατε για τις διοικητικο-οικονοµικές διευθετήσεις πριν από 
το εξιτήριο του µωρού σας; 

   

5. Σήµερα, λαµβάνοντας το εξιτήριο, αισθάνεστε ότι έχετε 
ενηµερωθεί πλήρως για την κρισιµότητα της κατάστασης στην 
οποία βρισκόταν το µωρό σας; 

   

 
 

Ι. Προηγούµενη εµπειρία 
 
1.   Είστε  

¨ Πρωτότοκος 
¨ Δευτερότοκος  
¨ Άλλο  .....................................................................................................................   

2.   Έχετε εµπειρία από άλλη Μονάδα Εντατικής Νεογνών; 
¨ ΝΑΙ 
¨ ΟΧΙ  
 
Περιγράψτε…………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………… 
 
Παρατηρήσεις- Σχόλια –Προτάσεις  

………………………………………………………………..........................................  

 
Προαιρετική συµπλήρωση στοιχείων  
 
Ονοµατεπώνυµο γονέα: ………………..……………………………………………… 

Ηµεροµηνία εισαγωγής νεογνού/ών ......../......../....... 

Ηµεροµηνία συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου: …../……/..… 
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