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4 /6/2015  :Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα 

ζηε Πεξίζαιςε .
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Ση είλαη ε πνηόηεηα ζην ρώξν ηεο Τγείαο ;

 ύκθσλα κε ηνλ Donabedian, (1980),ε πνηόηεηα ηεο 

θξνληίδαο είλαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν νη ππεξεζίεο 

πγείαο πξνο ηνλ πιεζπζκό απμάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα 

γηα ην επηζπκεηό απνηέιεζκα (πγεία) ζύκθσλα κε ηελ 

ηξέρνπζα ηαηξηθή γλώζε.

 O Donabedian είπε όηη ε πνηόηεηα ζηελ πγεία 

εμαξηάηαη από ηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο:

 Σν ηερληθό κέξνο (technical, science of medicine) 

 Σν δηαπξνζσπηθό κέξνο (interpersonal, art of 

medicine) 

 Σελ μελνδνρεηαθή ππνδνκή (amenities)



ΠΟΙΟΣΗΣΑ  ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ 

«Απηό ην είδνο ηεο θξνληίδαο πνπ αλακέλνπκε λα       

κεγηζηνπνηήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνύο ιακβάλνληαο 

ππόςε ηα θέξδε θαη ηηο δεκηέο πνπ εκπεξηέρεη ε δηαδηθαζία 

πεξίζαιςεο ζε όια ηα επηκέξνπο ηεο ζεκεία»



Ο Π.Ο.Τ ην 1993 είπε όηη: « ε πςειήο πνηόηεηαο πεξίζαιςε 

δηαζέηεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά» :

• Έλα πςειό επίπεδν 

επαγγεικαηηζκνύ

• Απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε 

ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ 

πόξσλ

• Μείσζε ησλ θηλδύλσλ γηα 

ηνπο αζζελείο

• Ιθαλνπνίεζε ηνπ αζζελή

• Σειηθή ζεηηθή επίδξαζε ζην 

επίπεδν πγείαο ηνπ αζζελή



ε όινπο ηνπο νξηζκνύο πνπ έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνύο 

δηαπηζηώλεηαη όηη ε πνηόηεηα:

Ταςηίζεηαι:

• κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

αζζελή

• ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ θαη 

απνηειεζκαηηθώλ ππεξεζηώλ

• ηνλ έιεγρν ηνπ θόζηνπο

Αναθέπεηαι:

• ζε όιν ην θάζκα παξαγσγήο 

θαη πξνγξακκαηηζκνύ 

ππεξεζηώλ πγείαο

• ζε όινπο ηνπο ρξήζηεο

(αζζελείο, ζπγγελείο, 

επαγγεικαηίεο πγείαο)



Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ 

πγείαο :

• Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο

• Γπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε απηέο

• Καηαιιειόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπο

• Ξελνδνρεηαθή ππνδνκή θαη ην 

πνιηηηζκέλν πεξηβάιινλ

• Η ζπκπεξηθνξά ησλ επαγγεικαηηώλ 

πγείαο

• Η κεησκέλε γξαθεηνθξαηία

• Η αμηνπνίεζε ηεο ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο



Τπάξρεη πνηόηεηα ζηα ειιεληθά δεκόζηα λνζνθνκεία ;

Αλαθεξόκαζηε θπξίσο ζην λνζνθνκείν γηαηί:

• παξακέλεη ην θέληξν βάξνπο θάζε ζπζηήκαηνο 

πγείαο

• πξνζθεύγνπλ νη πεξηζζόηεξνη πνιίηεο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο 

• ε πνηόηεηα είλαη επθνιόηεξα κεηξήζηκε θαη 

• νη δαπάλεο πνπ απνξξνθά είλαη κεγάιεο



• Αλεπαξθήο θηηξηαθή 

ππνδνκή θαη 

εγθαηαζηάζεηο

Αθαηάιιεια θηίξηα-

γεξαζκέλα-

ηξηηνθνζκηθά

Αλεπαξθήο ζπληήξεζε

Απαξάδεθηε 

ρσξνζέηεζε

Πξνεθηάζεηο θαη 

πξνζζήθεο ηκεκάησλ 

ρσξίο ζρεδηαζκό
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• Έιιεηςε θαη θαθή 

δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ 

πόξσλ

Αξηζκεηηθέο ειιείςεηο 

ζε ηαηξνλνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό

Διιείςεηο θξίζηκσλ 

εηδηθνηήησλ 

Έιιεηςε 

επηκόξθσζεο, 

θηλήηξσλ θαη 

θαζεθνληνινγίνπ
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• Σερλνινγηθόο εμνπιηζκόο

 Αληζόηεηεο ζηελ θαηαλνκή ηεο 

βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο

 Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνύ

 Καθή ζπληήξεζε

• Έιιεηςε κεραλνγξαθηθήο 

ππνζηήξημεο

 Σα πεξηζζόηεξα δελ ηεξνύλ 

κεραλνγξαθεκέλα αξρεία 

αζζελώλ νύηε δίθηπα ηαηξηθήο 

πιεξνθόξεζεο ελώ ε 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηώλ 

είλαη ζπρλά πξνβιεκαηηθή 

αθόκε θαη αλάκεζα ζηα 

ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ.
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• Γξαθεηνθξαηία

 Η έληνλε γξαθεηνθξαηία πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην νξγαλσηηθό 

πιαίζην ηνπ λνζνθνκείνπ θαη 

έρεη λα θάλεη κε όιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο θάλεη ηε δσή ησλ 

ρξεζηώλ δύζθνιε.

• Ννζνθνκεηαθέο ινηκώμεηο

 Η πγεηνλνκηθή αζθάιεηα ην 

επίπεδν πγηεηλήο θαη ηα 

ζπζηήκαηα επηηήξεζεο δελ 

ιεηηνπξγνύλ ηθαλνπνηεηηθά 

θαη ν έιεγρνο είλαη 

απνζπαζκαηηθόο.
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• Λίζηεο αλακνλήο:
 Σα ξάληδα θαη νη ιίζηεο 

αλακνλήο πνπ κεγαιώλνπλ 

θαζεκεξηλά κε απνηέιεζκα νη 

αζζελείο λα πεξηκέλνπλ από 45 

κέξεο γηα κηα εμέηαζε αίκαηνο 

έσο θαη 8 κήλεο γηα κηα 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, δελ 

κπνξνύλ θπζηθά λα απνηεινύλ 

ζηνηρεία πνηόηεηαο ελόο 

ζπζηήκαηνο πγείαο.

• Παξανηθνλνκία:

 Σν γλσζηό ζε όινπο 

«θαθειάθη» ζθηάδεη ηελ 

εηθόλα ησλ δεκόζησλ 

λνζνθνκείσλ καο θαη 

ππνβαζκίδεη ηελ πνηόηεηα.
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Οξγαλσηηθά πξνβιήκαηα (ζέκαηα θαζαξηόηεηαο, ζίηηζεο, επαξθνύο 

εμνπιηζκνύ, ηήξεζε σξαξίνπ επηζθεπηεξίνπ)

Πξνβιήκαηα κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ηαθηηθώλ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ

Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά από ην ηαηξηθό πξνζσπηθό

Πιεκκειή θξνληίδα από ην ηαηξηθό πξνζσπηθό

Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά από ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό

Μεγάιε ιίζηα αλακνλήο γηα ηαηξηθέο θαη δηαγλσζηηθέο πξάμεηο

Αθαηάιιεια θηίξηα

Σαιαηπσξία πνιηηώλ γηα ρνξήγεζε εγγξάθσλ

Έιιεηςε εηδηθεπκέλσλ γηαηξώλ ζηηο εθεκεξίεο ηνπ λνζνθνκείνπ

Υξεκαηηζκόο ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ

πκπεξηθνξά επαγγεικαηηώλ πγείαο

Αληηδενληνινγηθή  ζπκπεξηθνξά

Καηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελώλ

Έιιεηςε ζεβαζκνύ ηεο αλζξώπηλεο 

αμηνπξέπεηαο

Οη Έιιελεο πνιίηεο 

ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηνπο πην 

δπζαξεζηεκέλνπο  Δπξσπαίνπο όζνλ 

αθνξά ζην ζύζηεκα πγείαο. 

8 ζηνπο 10 δειώλνπλ ρακειή 

ηθαλνπνίεζε από ηα δεκόζηα 

λνζνθνκεία



Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα «θαιή πιεπξά»

• Η εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο θαη όινη όζνη αζρνινύληαη κε ηελ 

ράξαμε πνιηηηθήο πγείαο έρνπλ αξρίζεη λα ζέηνπλ ηελ πνηόηεηα αλάκεζα 

ζηηο βαζηθέο πξνηεξαηόηεηεο ηνπο

• Με ην Ν. 3868 ζην άξζξν 8 ζπζηάζεθαλ νη Δπηηξνπέο θαη ηα Γξαθεία 
Πνηόηεηαο θαη κε ην άξζξν 9 ηα Γξαθεία Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε.

• Με ηελ εγθύθιην ηεο 10εο /11/2010 ζπγθξνηήζεθαλ 45 Δπηηξνπέο 
Πνηόηεηαο ζε αληίζηνηρα λνζνθνκεία 400 θιηλώλ θαη άλσ θαη Γξαθεία 
Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε ζηελ πιεηνςεθία ησλ 131 λνζνθνκείσλ ηνπ 
ΔΤ.

• Με ηελ εγθύθιην ηεο 6εο /10 /2010 γίλεηαη ε έλαξμε εθαξκνγήο ησλ 
δξάζεσλ πνηόηεηαο κε βαξύηεηα ζηηο ινηκώμεηο, ζηα εξγαζηήξηα, ζηελ 
θαζαξηόηεηα, ζηε δηαηξνθή θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζώο θαη 
ζπλερηδόκελεο δξάζεηο όπσο ζηα Φαξκαθεία θαη ηηο 
Γηνηθεηηθννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ ήδε είλαη ζε εμέιημε.



Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα «θαιή πιεπξά»

• Παξαδείγκαηα κε ISO 9001:2000
• Γελ είλαη ιίγα ηα 

λνζνθνκεία πνπ έρνπλ 

πξνρσξήζεη ζηελ 

πηζηνπνίεζε κε ISO ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπο ζηελ 

πξνζπάζεηα λα 

βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα 

θαη λα δηακνξθώζνπλ ηελ 

θνπιηνύξα εθείλε πνπ ζα 

εγγπάηαη ηελ καθξνρξόληα 

δηαζθάιηζε ηεο.

• Ωλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθό Κέληξν ( Όλες 
ηις σπηρεζίες ηοσ)

• Γ.Ν.Κππαξηζζίαο (Μονάδα Τετνηηού Νεθρού)

• Γ. Ν. Παπαγεσξγίνπ (Νεθρολογική κλινική )

• Γ.Ν.Καξπελεζίνπ (Μονάδα Τετνηηού Νεθρού)

• Γ.Ν.Κέξθπξαο (Μονάδα Τετνηηού Νεθρού, 
Μονάδα Ενηαηικής και Τμήμα Αιμοδοζίας)

• Γ.Ν. Τρικάλων (Μονάδα Τετνηηού Νεθρού)

• Γ.Ν.Λάριζας(Μονάδα Ενηαηικής Θεραπείας)

• Γ.Ν.Α «Γ.Γελλεκαηάο» (Αιμαηολογικό 
Εργαζηήριο)

• Γ.Ν.Α «Λατθό» ( Κένηρο Αιμοδοζίας , Κένηρο 
αιμορροθιλικών και ηο Τμήμα Κενηρικής 
Αποζηείρωζης)

• Γ.Ν. «Η Αγία Όιγα» (Μονάδα Ενηαηικής 
Θεραπείας)

• Ννζνθνκείν «σηεξία» (Τμήμα Αιμοδοζίας)



Η «θαιή πιεπξά» είλαη πνιύ κηθξή

Απνηειέζκαηα έξεπλαο έδεημαλ όηη 

• ε πνηόηεηα σο ζηόρνο επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ 
απνπζηάδεη ζην 91,7% ησλ λνζνθνκείσλ 

• ην 42,6% ησλ δηνηθήζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ έρνπλ 
ειάρηζηε ελεκέξσζε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 
πνηόηεηα

• Από ην ζύλνιν ησλ δηνηθήζεσλ ην 16,6% εθαξκόδεη 
εξγαιεία δηαρείξηζεο πνηόηεηαο, ελώ ην 41,7% 
αξθείηαη ζε εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο.



Δάλ επελδύζνπκε ζηελ πνηόηεηα ηα νθέιε είλαη 

πνιιά γηα ηνλ:
• Αζζελή

αύμεζε ηνπ πξνζδόθηκνπ επηβίσζεο 

ηθαλνπνίεζε από ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο

• Δξγαδόκελν

ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία

πςειό θξόληκα

• Ννζνθνκείν

θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ πόξσλ

νξζνινγηθόηεξε αμηνπνίεζε ηεο ππνδνκήο

θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζε δείθηεο 
λνζεξόηεηαο θαη  ζλεηόηεηαο

• ύζηεκα πγείαο

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ ιανύ

βειηίσζε ηθαλνπνίεζεο πνιηηώλ



Ννζειεπηηθή πξαθηηθή: 

• ηελ Διιάδα ε έλλνηα ηεο πνηόηεηαο 

ζηελ λνζειεπηηθή πξαθηηθή, έρεη αξρίζεη 

λα απαζρνιεί ην λνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό θαη απηό εθδειώλεηαη κε ηε 

ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ από ηε 

λνζειεπηηθή θξνληίδα. Η ρξήζε 

εηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ζηα 

ειιεληθά λνζνθνκεία  έρνπλ αλαθεξζεί 

θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε δεκνζηεπκέλε 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία.



Δείκηερ αξιολόγηζηρ ηηρ ποιόηηηαρ ζηο ημήμα ΤΕΙ & ΤΕΠ

• Πνζνηηθνί 

 Μέζνο εκεξήζηνο αξηζκόο πεξηζηαηηθώλ 

 Μέζνο εηήζηνο αξηζκόο πεξηζηαηηθώλ 

 % εηζαγσγώλ ζην λνζνθνκείν

 Μέζνο ρξόλνο παξακνλήο 

 Αξηζκόο αζζελώλ πνπ αλακέλνπλ > 180

 Μέζε δηάξθεηα λνζειείαο ζηε Μνλάδα βξαρείαο 

Ννζειείαο 

 Μέζνο ρξόλνο αλακνλήο, θαηά δηαγλσζηηθή 

νκάδα αζζελώλ

 Αθξίβεηα δηαινγήο (νξζή πξνηεξαηόηεηα αζζελή)

 % ζύκπησζεο δηάγλσζεο –αηηίαο εηζόδνπ κε 

ηειηθή δηάγλσζε

 Αξηζκόο απνρσξήζεσλ ρσξίο εμέηαζε από ηαηξό

 Δπάλνδνο ηνπ αζζελή (ιόγσ επηπινθήο)

 Αξηζκόο απνρσξήζεσλ ελάληηα ζηηο ηαηξηθέο 

νδεγίεο

 Αξηζκόο ζαλάησλ ( ζύλνιν- θαηά δηαγλσζηηθή 

νκάδα).

• Πνηνηηθνί 

 Πξνζβαζηκόηεηα –Υώξνο ζηάζκεπζεο

 Πιεξνθόξεζε –ελεκέξσζε αζζελώλ θαη θνηλνύ

 Αμηνπξεπήο κεηαρείξηζε αζζελώλ ( νπηηθή 

απνκόλσζε)

 Δπίπεδν ηθαλνπνίεζεο αζζελώλ

 Δληππώζεηο –απόςεηο αζζελώλ

 Ύπαξμε παξαπόλσλ αζζελώλ

 Δπίπεδν ηθαλνπνίεζεο επαγγεικαηηώλ πγείαο

 Πνηόηεηαο ηξνθίκσλ θαη ηξόπνο ζεξβηξίζκαηνο 

ζηε Μνλάδα βξαρείαο Ννζειείαο

 Καζαξηόηεηα εγθαηαζηάζεσλ

 Λεηηνπξγία εμνπιηζκνύ

 Απόδνζε επαγγεικαηηώλ πγείαο (π.ρ. ζύζηεκα 

αμηνιόγεζεο)

 Δηδηθνί δείθηεο απνηίκεζεο δηεξγαζηώλ θαηά 

δηαγλσζηηθή νκάδα (π.ρ. ζσξαθηθόο πόλνο, 

ιηπνζπκηθή ζπλδξνκή, ηξαύκα θηι). 



Η Αζθάιεηα ζηε Φξνληίδα Τγείαο



Γξάζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο

 Ο ΠΟΤ ηξέρεη πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ 
πγείαο. 

 Σν πξώην αθνξά ζην λα έρνπκε ζπγθεθξηκέλα πξσηόθνιια αζθάιεηαο.

 Καη ην δεύηεξν αθνξά καζήκαηα αζθάιεηαο ζε όιεο ηηο ζρνιέο πνπ αθνξνύλ 
ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο.

 Ο ΠΟΤ έρεη αλαπηύμεη πνιύ ζπγθεθξηκέλα πξσηόθνιια πνπ είλαη 
πηζηνπνηεκέλα θαη έρεη αξρίζεη ε εθαξκνγή ηνπο από ηηο αξρέο ηνπ 2010 ζε 
δηάθνξεο ρώξεο.

Αθνξνύλ :

 ηε δηαρείξηζε ελέζηκσλ θαξκάθσλ

 ηελ αθξίβεηα ζηελ παξνρή θαξκάθσλ, θπξίσο θαηά ηε κεηαθνξά από θιηληθή 
ζε θιηληθή κε ζσζηή πιεξνθόξεζε όζν αθνξά ηελ αγσγή θαη 

 Σελ ύπαξμε αζθάιεηαο ζηα ρεηξνπξγεία.

 Γξάζεηο αλάπηπμεο θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ, πξσηόθνιια πνπ ζα 
δηεπθνιύλνπλ ηα λνζνθνκεία πξνθεηκέλνπ λα εθαξκόζνπλ κέηξα αζθάιεηαο.















Ο Κύθινο ηεο 

Αζθάιεηαο

Αζθαιέζηεξν 

Πεξηβάιινλ γηα ηνπο 

Αζζελείο

Τπνβνιή 

Έθζεζεο

Αλαηξνθνδόηεζε Αλάιπζε

Αλάπηπμε 

Λύζεο

Δθαξκνγή

Έιεγρνο θαη 

Παξαθνινύζεζε



Σα 7 Βήκαηα γηα ηελ Αζθάιεηα ηνπ Αζζελή

7. Δθαπμογή Λύζευν για Ππόλητη Βλάβηρ 

6. Αποδοσή και Παπάδοζη Μαθημάηυν Αζθαλείαρ

5. Σςμμεηοσή και Δπικοινυνία με ηοςρ Αζθενείρ και ηο Κοινό

4. Πποώθηζη Σςζηημάηυν Αναθοπάρ Σςμβάνηυν

3. Δνοποίηζη ηηρ Γπαζηηπιόηηηαρ Γιασείπιζηρ ηος Κινδύνος

2. Καθοδήγηζη και Υποζηήπιξη ηος Πποζυπικού

1. Ανάπηςξη Κοςληούπαρ Αζθαλείαρ

Αζθάλεια ηος Αζθενή







Λύζεηο ζηε κε αζθαιή παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο

Δλδπλάκσζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη ζπζηήκαηνο πγείαο

κε εθαξκνγή πξόηππσλ θαη πξσηόθνιισλ θαη βειηίσζε ηεο

ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξώπσλ ηνπ ρώξνπ ηεο πγείαο.

Π.ρ. πξνώζεζε ηεο αζθάιεηαο ζηα ρεηξνπξγεία 

 Γεκηνπξγία ιίζηαο κε βήκαηα πνπ απαηηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα 
βειηησζεί ε απόδνζε ησλ ρεηξνπξγείσλ. 

 ηη πξέπεη λα θάλεη ε ρεηξνπξγηθή νκάδα πξηλ μεθηλήζεη κηα 
εγρείξεζε

 Με ηελ εθαξκνγή απηήο ηε ιίζηα έρνπλ κεησζεί νη ζάλαηνη, πνπ 
δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζζέλεηα, από 1,5% ζην 0,8%, θαη νη 
πεξηπινθέο  από 15% έρνπλ πέζεη ζην 7%.







Πξνεηνηκαζία  Κπηηαξνζηαηηθώλ  Φαξκάθσλ 

LEONARDO da VINCI USL Umbria : Foligno



Πξνεηνηκαζία  Κπηηαξνζηαηηθώλ  Φαξκάθσλ 

LEONARDO da VINCI USL Umbria : Foligno



Πξνεηνηκαζία  Κπηηαξνζηαηηθώλ  Φαξκάθσλ 

LEONARDO da VINCI USL Umbria : Foligno



Πξνεηνηκαζία θεπαζκάησλ  Παξεληεξηθήο  Γηαηξνθήο 

LEONARDO da VINCI USL Umbria : Foligno



ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΦΙΑ 

Γεκηνπξγία Καηεπζπληήξησλ Οδεγηώλ / Ννζειεπηηθώλ Πξσηνθόιισλ

Έηνο έλαξμεο 2012 – ζήκεξα . 



Καηεςθςνηήπιερ Οδηγίερ : 

 Υεηξνπξγηθνύ ηνκέα

 Δπηηξνπήο Λνηκώμεσλ 

 Μηθξνβηνινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ

 Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ

 Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο (20 

Ννζειεπηηθά  Πξσηόθνιια  / 

Δγρεηξίδην  )

 Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο 

ηνπ αζζελνύο 

 Τπνρξεώζεηο –θαλόλεο 

ζπκπεξηθνξάο ζπλνδώλ   

Οκάδεο εξγαζίαο ζε όια ηα 
Ννζειεπηηθά ηκήκαηα 

Δπηζηεκνληθό 
πκβνύιην 
Ννζνθνκείνπ 

Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην 
Ννζνθνκείνπ 

Γεκηνπξγία  Καηεπζπληήξησλ  Οδεγηώλ /

Ννζειεπηηθώλ  Πξσηνθόιισλ                    

Φάθεινο : Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο / Δπηθάλεηα εξγαζίαο .         
Έηνο έλαξμεο 2012 έσο ζήκεξα . 



πκπεξάζκαηα

• Δθαξκνγή ελόο Δληαίνπ  πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο.

• Ιζρπξή πνιηηηθή βνύιεζε.

• Πηζηή δέζκεπζε θαη ζπλερήο ππνζηήξημε από ηελ αλώηαηε 
δηνίθεζε.

• Όξακα θαη εθπαηδεπκέλα ζηειέρε γηα λα εμαζθαιίζνπκε κηα 

πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο.

• Τπνκνλή θαη επηκνλή ,κηαο θαη ε πνηόηεηα σο θνπιηνύξα θαη 

ηθαλόηεηεο ρξεηάδεηαη ρξόλν γηα λα εδξαησζεί.

• Δλεξγή ζπκκεηνρή όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνύ ε πνηόηεηα δελ 

είλαη κόλν ππόζεζε ησλ εηδηθώλ αιιά όισλ όζσλ εκπιέθνληαη ζην 

ζύζηεκα πγείαο. 

• Η αληηκεηώπηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελή ζπιινγηθά θαη κε 

ζπζηεκαηηθό ηξόπν κπνξεί λα έρεη κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

πνηόηεηα θξνληίδαο θαη ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ Ννζνθνκείσλ.



πκπεξάζκαηα



πκπεξάζκαηα



Με έλα 

Δλ   Καηαθιείδη  
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