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ΠΡΟΛΟΓΟ
Έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηεο πνιηηηθήο ηεο πνηόηεηαο ζηνλ
ρώξν ηεο πγείαο, είλαη ε δηαζθάιηζε θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ
παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θξνληίδαο πγείαο.
Ο δηεπξπλόκελνο ξόινο ησλ λνζειεπηώλ ζηε ιήςε θιηληθώλ
απνθάζεσλ, ε ζπλερώο απμαλόκελε

πιεξνθόξεζε

ησλ πνιηηώλ ζε

ζέκαηα πγείαο, ε αλάγθε πεξηνξηζκνύ ησλ εμόδσλ κε ηαπηόρξνλε αύμεζε
ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ε δηαξθήο έκθαζε από κέξνπο ησλ ρξεζηώλ ησλ
ππεξεζηώλ ηεο πγείαο, γηα απόδνζε επζπλώλ, έρνπλ θαηαζηήζεη ηνλ όξν
«πνηόηεηα ππεξεζηώλ πγείαο», επηηαθηηθό γηα ηε λνζειεπηηθή επηζηήκε. Με
άιια ιόγηα, νη λνζειεπηέο έρνπλ ηελ αλάγθε, αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε,
θάζε θνξά πνπ θάλνπλ κηα λνζειεπηηθή πξάμε, όρη κόλν λα δηθαηνινγνύλ,
γηαηί ηελ έρνπλ θάλεη, αιιά θαη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απνδεηθλύνπλ θαη
λα ηεθκεξηώλνπλ, όηη ε ζπγθεθξηκέλε λνζειεπηηθή παξέκβαζε, είλαη ε
πιένλ ελδεδεηγκέλε από

πιήζνο

άιισλ δπλεηηθώλ απνθάζεσλ θαη

παξεκβάζεσλ, ηόζν ζε ζεξαπεπηηθό, όζν θαη ζε νηθνλνκηθό θαη
παξαγσγηθό επίπεδν.
Οη απνδείμεηο απηέο είλαη ζύλζεζε πνιιώλ παξαγόλησλ, όπσο ηα
εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ε εθαξκνγή θιηληθώλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ,
ε εκπεηξία θαη ε ζνθία ησλ επηζηεκόλσλ πγείαο, θαζώο θαη νη γλώζεηο, νη
πξνηηκήζεηο θαη νη απαηηήζεηο ησλ αζζελώλ γηα θαιιίηεξε αληηκεηώπηζε,
πιεξνθόξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πγείαο ηνπο.
Σθνπόο ηεο εκεξίδαο καο είλαη, νη γλώζεηο πνπ ζα απνθνκίζνπκε
λα

απνηειέζνπλ ην έλαπζκα θαη ην εξγαιείν γηα πξνβιεκαηηζκό θαη

αλαζεώξεζε ηεο κέρξη ηώξα εθαξκνγήο ηεο λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο καο
θαη ε παξνρή θξνληίδαο ζηνπο πάζρνληεο από λεθξηθή λόζν, λα βαζίδεηαη
ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα, λα θαηαγξάθεηαη θαη λα ηεθκεξηώλεηαη, ώζηε νη
λνζειεπηέο λα αληαπνθξηζνύλ σο επηζηήκνλεο επαγγεικαηίεο πγείαο ζηηο
λέεο πξνθιήζεηο.
5

Επραξηζηνύκε ζεξκά ηνπο ζπληνληζηέο θαη εηζεγεηέο,

νη νπνίνη

πξόζπκα αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξόθιεζε καο, λα θαηαζέζνπλ ηε γλώζε
θαη ηελ εκπεηξία ηνπο, ζπκβάιινληαο ζην θύξνο θαη ζηελ επηζηεκνληθόηαηα
ηεο εκεξίδαο καο .
Μάξηηνο 2011
Παλαγηώηα Τζνύγηα
Πξόεδξνο
Ειιεληθήο Νεθξνινγηθήο Εηαηξείαο Ννζειεπηώλ
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Η ΔΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΔΙΑΣ
Γρ. Αναστάσιος Μοσμτδόγλοσ
ESQH Executive Board Member
Πρόεδρος Ελληνικής Εηαιρίας για ηην Ποιόηηηα ζηην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.)

Ιστορική αναδρομή
Η ιεηηνπξγία ελφο κεραληζκνχ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζε θάζε
ρξνληθή πεξίνδν πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε πςειήο πνιηηηζκηθήο ζηάζκεο,
πνπ ζπλνδεχεηαη απφ αλαπηπγκέλε ηερλνινγία. Έηζη, ν κεραληζκφο ειέγρνπ
ηεο πνηφηεηαο, ηππνπνίεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ
ζηνλ ηφπν παξαγσγήο θαη ηελ αγνξά εκθαλίδεηαη ζηελ θιαζζηθή Ειιάδα
(Βαξνπθάθεο, 1996). Οη αξραίνη Έιιελεο εθάξκνδαλ πξφηππα κε πνιχ
απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαη ζθιεξέο πνηλέο. Τα πξφηππα απηά θάιππηαλ φιν
ην θάζκα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ απφ κέηαιια κέρξη γεσξγηθά
πξντφληα, ηξφθηκα θαη πνηά.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί

ζηα πιαίζηα ηεο πγεηνλνκηθήο πνηφηεηαο , φηη ν

Αξηζηνηέιεο ζην έξγν ηνπ «Αζελαίσλ Πνιηηεία» αλαθέξεη φηη νη Αζελαίνη
φξηδαλ κε λφκν δέθα αγνξαλφκνπο, πνπ είραλ ηελ θξνληίδα λα κε πεηνχλ νη
νδνθαζαξηζηέο ηα ζθνππίδηα ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ δέθα ζηάδηα απφ
ηνλ πεξίβνιν ηεο πφιεο. Επίζεο, εκπφδηδαλ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δεκφζηνπ
δξφκνπ απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη θξφληηδαλ λα εγείξνληαη μχιηλνη εμψζηεο, πνπ
πξνεμείραλ ζηελ νδφ. Τέινο, επέβιεπαλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πδξνξξνψλ
ζηα ζπίηηα ζε πςειφ ζεκείν θαη ηελ κεηαθνξά ησλ πησκάησλ ησλ λεθξψλ,
πνπ απνβίσλαλ ζηνπο δξφκνπο κε ηε βνήζεηα δεκφζησλ ππεξεηψλ.
Σηε λεφηεξε επνρή ε έλλνηα ηεο πγεηνλνκηθήο πνηφηεηαο εηζάγεηαη απφ ηελ
Florence Nightingale(1858), πνπ πξνβαίλεη ζε κηα ζεηξά κειεηψλ πεξηγξαθήο
ηεο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο ηνπ Βξεηαληθνχ Σηξαηνχ ζην πφιεκν ηεο
Κξηκαίαο. Φξεζηκνπνηεί ηνλ αξηζκφ ησλ λνζνθνκεηαθψλ ζαλάησλ ζε θάζε
7
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δηαγλσζηηθή θαηεγνξία θαη ππνζηεξίδεη φηη νη ζπλζήθεο πγηεηλήο επεξεάδνπλ
ηε ζλεζηκφηεηα. Επηπιένλ, ην 1863 πξνηείλεη νκνηφκνξθν ζχζηεκα εμηηεξίνπ
γηα λα ζπζρεηίζεη ηνπο δείθηεο πγείαο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ θιηλψλ. Με
ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ εθηηκά ηελ αλάγθε λα δηεξεπλεζεί ε πνξεία ηνπ
αζζελή ζην λνζνθνκείν.
Σηελ αξρή ηνπ 20νπ αηψλα, ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζηνλ πγεηνλνκηθφ
ηνκέα πξνσζείηαη κε ην ζχζηεκα ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ (end-results
system) ηνπ Avery Codman. Έρνπλ πξνεγεζεί ηα δηαγξάκκαηα αλαηζζεζίαο
κε ηνλ Harvey Cushing, νη αθηίλεο Φ κε ηνλ Walter Cannon, ε επηζηεκνληθή
δηαρείξηζε ησλ λνζνθνκείσλ κε αλάιπζε δηαγξακκάησλ εξγαζίαο κε ηνπο
Frank θαη Lillian Gilbreth, ην American College of Surgeons κε ηε δηαπίζηεπζε
ηνπ λνζνθνκείνπ (accreditation), ε θαηαγξαθή ησλ θαξθηλνπαζψλ.
Ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη, φηη θαηά ηνλ Avery Codman, ηα αλεπαξθή
απνηειέζκαηα ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ είλαη δπλαηφ λα εμεγεζνχλ κε
βάζε ηηο αθφινπζεο αηηίεο:
ιάζε νθεηιφκελα ζε ηερληθέο γλψζεηο
ιάζε νθεηιφκελα ζε έιιεηςε ρεηξνπξγηθήο θξίζεο
ιάζε νθεηιφκελα ζε έιιεηςε θξνληίδαο ή εμνπιηζκνχ
ιάζε νθεηιφκελα ζε έιιεηςε δηαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο
ηελ αλίαηε κνξθή ησλ αζζελεηψλ
ζηελ άξλεζε ηνπ αζζελή γηα ζεξαπεία
ζηηο αλεμέιεγθηεο πεξηπινθέο ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ
Επίζεο, ηδηαίηεξε κλεία απαηηεί ν Avedis Donabedian, πνπ ππνζηήξημε φηη
ε πνηφηεηα επεξεάδεηαη απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
ηε δνκή(structure)
Η δνκή πεξηιακβάλεη ηνλ ρψξν παξνρήο ηεο θξνληίδαο πγείαο θαη ηα
ζηνηρεία(instrumentalities) ηνπ πξντφληνο.
ηε δηεξγαζία(process)
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Η δηεξγαζία ζπλαληάηαη ζηε ηνκή ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο θαη ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ αζζελή.
ην απνηέιεζκα(outcome)
Τν απνηέιεζκα (outcome) ζπλίζηαηαη ζηελ επίδξαζε ηεο ηαηξηθήο
πξαθηηθήο, ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αζζελή θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.
Τέινο αλαθέξεηαη, φηη ν Groves(1908) αζρνιήζεθε κε ηελ νκνηφκνξθε
θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ, ελψ ν Flexner (1910) επεξέαζε ηε δνκή θαη
ην πεξηερφκελν ηεο ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο Η.Π.Α (Πεηζεηάθε, 1993).
Ορισμός τες ποιότετας
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο ζην ηνκέα ηεο πγείαο είλαη
αφξηζηνο, αθνχ ε πνηφηεηα δχζθνια γίλεηαη αηζζεηή. Έηζη ν νξηζκφο ηεο
πνηφηεηαο είλαη πνιπδηάζηαηνο θαη ππνθεηκεληθφο. Ο Dr. W. Edwards Deming,
νξίδεη ηελ πνηφηεηα, κε βάζε ην ζχζηεκα εκβξηζνχο γλψζεο (SoPK), σο έλα
θχθιν ζπλερνχο βειηίσζεο πνπ δελ ηειεηψλεη πνηέ. Γηα ηνλ Dr. Joseph Juran,
ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ θαηαιιειφηεηα γηα
ρξήζε. Η πξνζέγγηζή ηνπ βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κηα πνηθηιία δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ θαηαλφεζε
ησλ δηεξγαζηψλ, πνπ παξάγνπλ αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα. Ο Phillip Crosby
νξίδεη ηελ πνηφηεηα ζε φξνπο απφδνζεο, πξνζεγγίδνληαο ηηο δηεξγαζίεο πνπ
παξάγνπλ κεδέλ ειαηηψκαηα. Καηά ηνλ Phillip Crosby, φηαλ

ππάξρνπλ

ειαηηψκαηα, απμάλεηαη ην θφζηνο παξαγσγήο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ.
Έλαο άιινο νξηζκφο, πνπ έρεη απνδεηρζεί ρξήζηκνο ζε πνιιά
πξνγξάκκαηα πνηφηεηαο ζην ρψξν ηεο πγείαο, ελζσκαηψλεη δχν απιέο
έλλνηεο:
ηελ έλλνηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (features)
Φαξαθηεξηζηηθά (features) νξίδνληαη ηκήκαηα ηεο θξνληίδαο πγείαο, πνπ
πξνζειθχνπλ αζζελείο θαη δηαθξίλνπλ έλα επαγγεικαηία απφ έλα άιιν ή έλα
λνζνθνκείν απφ ηα ππφινηπα.
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ηελ έιιεηςε ειαηησκάησλ (freedom from deficiencies)
Η έιιεηςε θιηληθψλ ειαηησκάησλ (clinical process deficiency) νξίδεηαη σο
νπνηνδήπνηε ιάζνο, πνπ είλαη δπλαηφ λα απνθεπρζεί ή νπνηνδήπνηε
αθαηάιιειν βήκα ζηελ πξφιεςε, ηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ελφο
πγεηνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο. Τνλίδεηαη, φηη ν νξηζκφο ησλ ειαηησκάησλ
ελζσκαηψλεη ηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο θαη ηεο πνηφηεηαο.
Επίζεο, ην Institute of Medicine (1990) έρεη νξίζεη ηελ πνηφηεηα, σο ην
βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν νη ππεξεζίεο πγείαο απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα ησλ
επηζπκεηψλ πγεηνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, πνπ είλαη ζπλεπή κε ηελ
ηξέρνπζα επαγγεικαηηθή γλψζε. Ο νξηζκφο ελζσκαηψλεη ηελ έλλνηα ηεο
έιιεηςεο ειαηησκάησλ αιιά φρη αλαγθαία ηελ έλλνηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Τέινο, έλαο άιινο ηξφπνο λα εμεηάζνπκε ηελ πνηφηεηα είλαη λα
αλαγλσξίζνπκε φηη θξίλεηαη κε δχν ηξφπνπο:
Υπαξθηή πνηφηεηα (quality in fact)
Ο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο είλαη ε κέηξεζε εηδηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπο.
Υπνζεηηθή πνηφηεηα (quality in perception)
Υπνθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο ηεο πνηφηεηαο, ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηεο
ππεξεζίαο.
Γεληθά, είλαη δπλαηφ λα ππνζηεξηρζεί φηη ζηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο
θπξηαξρνχλ δχν βαζηθέο αληηιήςεηο. Η πξψηε ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ζηε
ηερληθή δηάζηαζή ηεο (technical art) θαη ε δεχηεξε κε ηελ πνηφηεηα ζηε
δηάζηαζε ηεο ηέρλεο (art of care). Η ηερληθή δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηελ
επάξθεηα ηεο πξνιεπηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ ε δηάζηαζε ηεο
ηέρλεο ζην «πεξηβάιινλ» ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.
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Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟ ΤΣΗΜΑ
ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
Υρ. Παναγιώτου
Πξνϊζηακέλε Μνλάδαο Εκθξαγκάηωλ
Ωλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθό Κέληξν
Η αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο απνηειεί ζύγρξνλε
πξσηνβνπιία

ησλ

Ννζειεπηηθώλ

Ιδξπκάησλ.

Αλεμάξηεηα

από

ηα

κεκνλσκέλα θίλεηξα ηνπ θάζε λνζειεπηηθνύ νξγαληζκνύ ν αληηθεηκεληθόο
ζθνπόο ηεο εθαξκνγήο ελόο ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ
ρξήζηε ησλ ππεξεζηώλ ζην θέληξν ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Πνηόηεηα

γεληθά νξίδεηαη

ζαλ έλα ζύλνιν ή επίπεδν ηδηνηήησλ, νη

νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ππεξεζίεο θαη πξντόληα. Σύκθσλα κε ηνλ Γηεζλή
Οξγαληζκό Τππνπνίεζεο, (International Organisation for StandardisationISO, πνηόηεηα είλαη «Ο βαζκόο ζηνλ νπνίν έλα ζύλνιν εγγελώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ πιεξνί απαηηήζεηο». Η πνηόηεηα ζηελ πγεία κεηξηέηαη κε
ππνθεηκεληθά θξηηήξηα, όηαλ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αληίιεςε ηνπ πειάηε
κηαο θαη ν πξνζδηνξηζκόο γίλεηαη κε δηθά ηνπ κέηξα ππνινγηζκνύ, αιιά θαη
κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ βαζίδνληαη ζε δηεζλέο πξαθηηθέο θαη νδεγίεο
εξγαζίεο , εθόζνλ απηά ζεζκνζεηεζνύλ.
ηαηξηθήο/λνζειεπηηθήο

θξνληίδαο

Δηδηθόηεξα, ε πνηόηεηα ηεο

θξίλεηαη

κε

αληηθεηκεληθά

θαη

ππνθεηκεληθά θξηηήξηα θαη εμαξηάηαη από ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ηαηξώλ,
λνζειεπηώλ (δνκηθή δηάζηαζε), από ηελ εμέιημε ηεο δηαγλσζηηθήο
δηεξγαζίαο (δηάζηαζε δηεξγαζηώλ) θαη από ην απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο /
βειηίσζεο κεηά ην εμηηήξην από ην λνζνθνκείν (δηάζηαζε απνηειέζκαηνο).
Η πνηόηεηα όκσο ζηελ πγεία δελ αθνξά κόλν ην ηαηξηθό ή ην λνζειεπηηθό
έξγν , αιιά επεθηείλεηαη ζε όιν ην θάζκα ησλ ππεξεζηώλ θαη θξνληίδσλ.
Η πνηόηεηα κε ηα ζύγρξνλα δεδνκέλα δελ απνζθνπεί κόλν ζηελ
ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνύο, αιιά ζηελ ηθαλνπνίεζε όισλ ησλ «πειαηώλ»
ησλ ππεξεζηώλ πγείαο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη, εθηόο από ηνπο
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αζζελείο, νη ζπγγελείο, νη επηζθέπηεο, ν θνηλσληθόο πεξίγπξνο, θ.ιπ.
Δπίζεο,

νη

εξγαδόκελνη,

ζεσξνύληαη

«εζσηεξηθνί

πειάηεο»

ησλ

ππεξεζηώλ.Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ έλα πξόγξακκα Γηαρείξηζεο Οιηθήο
Πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηνπο Cohen & Brand (1993) είλαη νη παξαθάησ: 1)
Γέζκεπζε θαη ππνζηήξημε από ηε Γηνίθεζε, 2) Πξνζαλαηνιηζκόο ζηνλ
πειάηε, 3) Μαθξνπξόζεζκνο Σηξαηεγηθόο Σρεδηαζκόο, 4) Δθπαίδεπζε ηνπ
Πξνζσπηθνύ θαη Αλαγλώξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 5) Δλδπλάκσζε ηνπ
Πξνζσπηθνύ θαη Οκαδηθή Δξγαζία, 6 ) Μέηξεζε θαη Αλάιπζε , 7)
Γηαζθάιηζε ηεο Πνηόηεηαο.
Ο όξνο δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο πξνέξρεηαη από ηε βηνκεραληθή
επαλάζηαζε. Η ηδέα ήηαλ «λα δηαζθαιίζεη όηη ην πξντόλ (παξνρή
ππεξεζηώλ) επηηπγράλεη ζπλερώο θαη κε ζπλέπεηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
πειάηε». Δηδηθόηεξα ζηελ λνζειεπηηθή θξνληίδα ε δηαζθάιηζε πνηόηεηαο
απνηειεί

κηα δπλακηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη λνζειεπηέο

αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ινγνδνηνύλ

γηα ηελ πνηόηεηα ηεο

πεξίζαιςεο πνπ ηειηθώο ζα παξέρνπλ. Δίλαη κηα εγγύεζε γηα ηνπο αζζελείο
όηη νη ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη ειέγρνληαη θαη ξπζκίδνληαη από ηα
κέιε ηνπ επαγγέικαηνο.
Σύκθσλα κε ηνλ Donabedian (1982) «Η δηαζθάιηζε πνηόηεηαο είλαη κηα
απόθαζε ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο θξνληίδαο θαη ε νπνία βαζίδεηαη
ζηελ εθηίκεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ", ελώ γηα ηνλ Bull, 1985 «Η δηαζθάιηζε
ηεο πνηόηεηαο θαη ε παξαθνινύζεζε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηεο θξνληίδαο
ηνπ

πειάηε θαζνξίδεη ην βαζκό επίηεπμεο θαη πινπνίεζεο ηωλ

δξαζηεξηνηήηωλ».
Τειηθώο δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζόηεξν από «ηνλ θαζνξηζκό ηωλ
λνζειεπηηθώλ πξαθηηθώλ κέζω ηεθκεξηωκέλωλ θαη γξαπηώλ πξνηύπωλ
λνζειείαο θαη ε ρξήζε απηώλ ηωλ πξνηύπωλ ωο βάζε γηα ηελ αμηνιόγεζε
ηεο βειηίωζεο ηεο θξνληίδαο πειάηε» (Maker 1998).
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Σε γεληθέο γξακκέο πνηόηεηα νξίδεηαη:
1)

σο ν βαζκόο ηεο νκνηόηεηαο κεηαμύ ηνπ ζθνπνύ ηεο πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο θαη ηεο πξαγκαηηθά ρνξεγεζείζεο πεξίζαιςεο
(Donabedian 1986)

2)

ζαλ ηελ έθηαζε ησλ επηηεπρζέλησλ ππεξεζηώλ κε αηηηνινγεκέλε
ρξήζε ησλ κέζσλ (Williamson 1999).

3)

σο ην ζεκείν κεηαμύ ηεο επίηεπμεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ
θόζηνπο γηα ηελ εθπιήξσζε νξηζκέλσλ πξνζδνθηώλ ζηνλ ηνκέα
ηεο πγείαο.

Ο όξνο

δηαπίζηεπζε πνηόηεηαο (accreditation) αθνξά εθείλε ηελ

ηππηθή δηαδηθαζία, όπνπ έλα αλαγλσξηζκέλν ζώκα ( ζπλήζσο κηα κε
θπβεξλεηηθή νξγάλσζε) αμηνινγεί θαη αλαγλσξίδεη όηη έλαο νξγαληζκόο
πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ηθαλνπνηεί εθαξκόζηκεο, πξναπνθαζηζκέλεο θαη
δεκνζηεπκέλεο ζηαζεξέο (standards). Οη ζηαζεξέο δηαπίζηεπζεο πνηόηεηαο
(standards) ζεσξνύληαη ζπλήζσο ηδαληθέο θαη επηηεύμηκεο θαη είλαη
ζρεδηαζκέλεο λα

ελζαξξύλνπλ ζπλερείο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ησλ

δηαπηζηεπκέλσλ νξγαληζκώλ. Ο ζηόρνο ησλ πξνγξακκάησλ δηαπίζηεπζεο
είλαη ε ηζόηεηα ησλ πνιηηώλ ζηελ πξόζβαζε νηθνλνκηθά απνδνηηθήο (costeffective) θαη πνηνηηθήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο.
Η δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ζηελ λνζειεπηηθή θξνληίδα δελ είλαη
θαηλνύξγηα ππόζεζε . Από ηελ Florence Nightingale πνπ πξώηε εηζήγαγε
ηελ έλλνηα ηεο πνηόηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ην 1855, ελώ
παξαθνινπζεί ηελ θξνληίδα ζηξαηησηώλ ζην λνζνθνκείν θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ Κξηκατθνύ πνιέκνπ, εώο ηα ζπγρξνλα ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο θαη
πηζηνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, ε παξνρή πνηνηηθήο
θξνληίδαο απνηειεί

ζέκα ππεξεθάλεηαο γηα ηνπο λνζειεπηέο όηη ην

επάγγεικα ηεο λνζειεπηηθήο έρεη απνθηήζεη κηα μερσξηζηή ζέζε ζηελ
αλαδήηεζε ηεο πνηόηεηαο ζηε θξνληίδα πγείαο.
Η εθαξκνγή όκσο ελόο ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο κπνξεί λα βξεί θάπνηα
εκπόδηα. Δλα βαζηθό εκπόδην είλαη ην θόζηνο πηζηνπνίεζεο θαζώο θαη ην
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θόζηνο δηαηήξεζεο ηνπ Πξνηύπνπ (ην ζύζηεκα δηνίθεζεο πνηόηεηαο,
εμσηεξηθώλ ζπκβνύισλ, αμηνιόγεζεο , αλάπηπμεο, εθπαίδεπζε ηνπ, ηελ
επηζεώξεζε από εμσηεξηθό θνξέα). Η Γηνίθεζε πξέπεη λα θάλεη ιεπηνκεξή
πξνγξακκαηηζκό ησλ πόξσλ ηεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο θαη λα
ζπλππνινγίζεη ηα νθέιε από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο.
Έλα δεύηεξν εκπόδην κπνξεί λα είλαη ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή ηεο
νξγάλσζεο ησλ εξγαζηώλ. Οη εξγαδόκελνη έρνπλ ζπρλά ηελ αίζζεζε όηη
κία ηέηνηα αιιαγή απηή ζα επηθέξεη κεγαιύηεξν έιεγρν θαη όηη ζα απμεζνύλ
θαηά πνιύ νη αξκνδηόηεηεο ηνπο ρσξίο ηελ αλάινγε ακνηβή. Σπρλή είλαη θαη
ε αληίζηαζε

γηα ηελ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε λέεο

δηαδηθαζίεο. Ο ξόινο ηεο δηνίθεζεο είλαη ζεκαληηθόο ζην λα δεκηνπξγήζεη
ην νκαδηθό πλεύκα πνπ απαηηείηαη κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ ώζηε λα ζέζεη
ηελ πνηόηεηα ζαλ ζηξαηεγηθό ζηόρν κε ζπκκεηνρή πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ
επίηεπμε

ησλ

απνηειεζκάησλ.

Καηά

ζπλέπεηα

ν

ζεκαληηθόηεξνο

παξάγνληαο ζηελ εθαξκνγή ελόο ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο πνηόηεηαο, είλαη
ε νξαηή δηνίθεζε. Η εγεζία πξέπεη λα

έρεη πςειό βαζκό δηνξαηηθόηεηαο,

λα είλαη ζπλερώο παξώλ θαη λα ζπκβάιιεη ζηηο αιιαγέο έρνληαο ζαλ
όξακα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε νη έιεγρνη λα
είλαη παξόληεο αιιά λα κελ είλαη απαξαίηεηνη. Η δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο
ζηελ πνηόηεηα πξέπεη λα νθείιεηαη ζηελ ζέιεζε ηεο λα επηηεπρζεί απόιπηε
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε /αζζελή . Η δηνίθεζε πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά
ζηελ

εθαξκνγή

ζηνηρεηνζεηώληαο

ελόο

απνηειεζκαηηθνύ

Σπζηήκαηνο

Πνηόηεηαο

γξαπηά ηε δήισζε απνζηνιήο ηεο ε νπνία λα

πεξηιακβάλεη ηε δέζκεπζε ηεο ζηελ πνηόηεηα θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
πειάηε. Τελ γξαπηή απηή δέζκεπζε ε Αλώηεξε Γηνίθεζε πξέπεη λα ηελ
γλσζηνπνηεί ζηα ζηειέρε, ηνπο εξγαδνκέλνπο, ζηνπο πειάηεο θαη ηνπο
πξνκεζεπηέο ηεο.

Τα ζηειέρε θαη νη εξγαδόκελνη ελόο λνζειεπηηθνύ

Ιδξύκαηνο κπνξνύλ θαηά ζπλέπεηα λα ιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ
ελίζρπζε ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ αμηώλ ηνπ νξγαληζκνύ. Σεκαζία γηα ηελ
επηηπρή εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο είλαη ε πιεηνςεθία ησλ
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εξγαδνκέλσλ λα αλαγλσξίδεη θαη ππνζηεξίδεη ην όξακα θαη ηελ απνζηνιή
ηνπ νξγαληζκνύ θαη λα ιακβάλεη απνθάζεηο κε βάζεη ηηο θαηεπζύλζεηο
απηέο. Από ηελ άιιε ε αλώηεξε Γηνίθεζε πξέπεη λα έρεη ζέζεη μεθάζαξα
όηη ν πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηεο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
πειάηε, όιεο όκσο νη δηεξγαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα γίλνληαη κε ηελ
ζπκκόξθσζε ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο λνκηθέο ξπζκίζεηο ηνπ θξάηνπο. Η
πνιηηηθή πνηόηεηαο πξέπεη λα είλαη γλσζηή ζε όιν ηνλ νξγαληζκό θαζώο
θαη νη

ζηόρνη ηεο πνηόηεηαο πνπ αθνξνύλ ηα πξντόληα ( παξνρή

ππεξεζηώλ) θαη ηηο δηαδηθαζίεο. Η Αλώηεξε Γηνίθεζε είλαη απηή πνπ ζα
θαζνξίζεη θαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ λνζειεπηηθνύ ηδξύκαηνο θαη ηηο
αξκνδηόηεηεο όισλ όζσλ ζπκκεηέρνπλ ζην Σύζηεκα Πνηόηεηαο, έηζη ώζηε
λα εμαζθαιίζεη ην θαηάιιειν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν όιν ην
πξνζσπηθό λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη πιήξσο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ
ηεο πνηόηεηαο θαη ηέινο λα εμαζθαιίζεη όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο πόξνπο
πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ην ζθνπό απηό. Η πνιηηηθή πνηόηεηαο ελόο
λνζειεπηηθνύ Ιδξύκαηνο

ζηνρεύεη ζηελ πιήξε αληαπόθξηζε ζηηο

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη ησλ πειαηώλ ηεο. Πξσηίζησο έρεη σο απνζηνιή
ηελ ππνζηήξημε θαη πξνώζεζε, θαηά ηξόπν δηαξθή θαη απνηειεζκαηηθό, ηεο
πνηόηεηαο ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο. Δηζη
ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο
ζρέζεο πειάηε – νξγαληζκνύ

θαζώο θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο

ηθαλνπνίεζεο απηνύ. Η πνιηηηθή πνηόηεηαο ελόο νξγαληζκνύ ζηνρεύεη θαη
ζηελ επαγγεικαηηθή δενληνινγία ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο αιιά ηνπο
ζπλεξγάηεο/ πξνζσπηθό

ηεο, θαζώο θαη ζηελ δηαξθή

βειηίσζε ηνπ

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ησλ κέζσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ κε ηε

ζπλερή

βειηίσζε ηνπ Σπζηήκαηνο Γηνίθεζεο Πνηόηεηαο. Η Γηνίθεζε πξέπεη λα
επνπηεύεη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθώλ απηώλ θαη λα εθαξκόδεη κεζόδνπο
θαη δηαδηθαζίεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζην ηξέρνλ επίπεδν ηεο επηζηήκεο
θαη ηεο ηερλνινγίαο θαζώο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. Να
ρξεζηκνπνηεί ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό ζε
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όινπο ηνπο ηνκείο, λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ζπζηεκαηηθά όιεο ηηο
θάζεηο ηεο παξνρήο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, θαη λα ζέηεη ζε πξώηε ζέζε
ηελ πξόιεςε έηζη ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο κε –
ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο πνηνηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ
πξέπεη λα θαζνξίδεη ζηόρνπο πνηόηεηαο θαη λα ειέγρεη ηελ επίηεπμή ηνπο
θαζώο θαη λα

εμαζθαιίδεη επαξθείο πόξνπο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο

πνηόηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Η δέζκεπζε ηεο Αλώηεξεο
Γηνίθεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο πνηόηεηαο είλαη ην θιεηδί γηα ηελ
επηηπρία πνπ ζα εμαζθαιίζεη όηη απηή ζα είλαη γλσζηή θαη θαηαλνεηή ζε
όια ηα επίπεδα θαη ηειηθώο ζα εθαξκνζζεί από όιν ην πξνζσπηθό ην
νπνίν όκσο πξνεγνπκέλσο

ζα έρεη εθπαηδεπζεί θαηάιιεια γηα ηελ

πινπνίεζε ηεο.
Ο Αξκόδηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο πνηόηεηαο ζε έλα
λνζειεπηηθό Ιδξπκα θαζνξίδεηαη από ηελ Αλώηεξε Γηνίθεζε. Πξέπεη πάληα
λα έρεη γίλεη ζαθήο αλάζεζε ηνπ ξόινπ θαη γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ν
ππεύζπλνο πνηόηεηαο αλαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε νη
ζηόρνη πνπ ζα ηεζνύλ από ηελ Γηνίθεζε πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη
κεηξήζηκνη. Σπλδένληαη άκεζα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ
πειαηώλ / αζζελώλ θαη αθνξνύλ ζηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ηνπ
λνζνθνκείνπ ώζηε λα θαιπθζνύλ απηέο νη αλάγθεο. Οη ζηόρνη πξέπεη λα
είλαη ζπγθεθξηκέλνη, κεηξήζηκνη, ξεαιηζηηθνί θαη επίθαηξνη.
Η λνζειεπηηθή Γηνίθεζε ζέηεη ηνπο δηθνύο ηεο ζηόρνπο πνπ
επνπηεύνληαη ζπλερώο θαη κπνξεί λα είλαη ε αύμεζε ηε ηθαλνπνίεζεο ησλ
αζζελώλ , ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ κε – ζπκκνξθώζεσλ, ε αύμεζε ηνπ
αξηζκνύ ησλ λέσλ αζζελώλ, ε κείσζε ηνπ ρξόλνπ εηζαγσγήο αζζελώλ, ε
έγθαηξε εθπαίδεπζε ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ε παξνρή λέσλ
εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ, ε κείσζε ησλ ιαζώλ,

ησλ ινηκώμεσλ, ε

ηήξεζε αξρείσλ θ.ν.θ. Οη αληηθεηκεληθνί ζηόρνη γηα ηελ πνηόηεηα πξέπεη λα
αμηνινγνύληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηά από θαζνξηζκέλεο
ζπλαληήζεηο ηεο αλώηεξεο δηνίθεζεο θαη ησλ ππεπζύλσλ ησλ ηκεκάησλ. Η
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Ννζειεπηηθή Γηνίθεζε ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ζπλαληήζεηο απηέο κε ηνλ
εθπξόζσπν ηεο.

Οη κεηξήζεηο ηεο απόδνζεο ζε θάζε επίπεδν ηνπ

νξγαληζκνύ ζπκβάιινπλ ζηελ κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο απόδνζεο. Οη
κεληαίεο ζπλαληήζεηο αλαζθόπεζεο ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ ζθνπό
έρνπλ ηελ ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε εθείλα πνπ είραλ αξρηθώο
ζρεδηαζηεί.

Δηζη είλαη δπλαηέο αλαπξνζαξκνγέο ώζηε λα εθαξκόδνληαη

θαιύηεξα ζηηο εθάζηνηε θαηαζηάζεηο.
Η αλαζθόπεζε ηνπ Σπζηήκαηνο Πνηόηεηαο θαζώο θαη νη ζηόρνη πνπ
έρνπλ ηεζεί είλαη όρη κόλν απαξαίηεηα αιιά επηβεβιεκέλα θαη πξέπεη λα
δηεμάγνληαη ππό ηελ επζύλε ηνπ ππεύζπλνπ πνηόηεηαο κε ηελ παξνπζία ηεο
αλώηεξεο δηνίθεζεο θαη ησλ ππεύζπλσλ ησλ ηκεκάησλ. Οη ζπλαληήζεηο
απηέο είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επνπηεία ηεο πνιηηηθή πνηόηεηαο,
ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ θαη ηελ

ζέζπηζε λέσλ, ηνλ έιεγρν ησλ

απνηειεζκάησλ

ησλ εζσηεξηθώλ επηζεσξήζεσλ, ηνλ έιεγρν ησλ

ζπκκνξθώζεσλ

θαη ησλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ θαη ησλ επθαηξηώλ γηα

βειηίσζε. Η εηήζηα αλαζθόπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο πξέπεη λα
είλαη ζηε δηάζεζε ηεο Γηνίθεζεο. Οη απνθάζεηο πξέπεη λα έρνπλ ζηόρν ηελ
βειηίσζε

ησλ

δηαδηθαζηώλ,

ησλ

πξντόλησλ

πνπ

παξέρνληαη,

ηελ

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ηελ εθηίκεζε
αλαγθώλ γηα λένπο πόξνπο αιιά θαη ηελ λνκηθή θαηνρύξσζε ηνπ
νξγαληζκνύ.
Οη λνζειεπηέο ζε κνλάδεο λεθξηθήο θάζαξζεο πεξηζζόηεξν από θάζε
άιιν επαγγεικαηία πγείαο είλαη ππνςήθηνη ζε εθαξκνγή θαθώλ πξαθηηθώλ
θαη ζπλεπεία απηνύ δηεζλώο ζεσξνύληαη ζαλ ηελ νκάδα λνζειεπηώλ κε ηελ
κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα ηνπο απαγγεηιζνύλ θαηεγνξίεο θαη λα αζθεζνύλ
κελύζεηο. Η πηζαλόηεηα λα αζθεζεί δίσμε ζε θάπνηνλ επαγγεικαηία πγεία
γηα ηελ θαθή εθαξκνγή θάπνηαο λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο είλαη πην πηζαλή
από όηη ζην παξειζόλ. Οη αζζελείο απαηηνύλ πςειήο πνηόηεηαο
λνζειεπηηθή θξνληίδα θαη απαηηνύλ ηελ εθαξκνγή ηεο αθνύ ηελ
ζπλδπάδνπλ όρη κόλν κε ηελ ηελ έθβαζε ηεο λόζνπ αιιά θαη ζαλ ην
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αλαθέξεην δηθαίσκα ηνπο γηα ην αλακελόκελν απνηέιεζκα

δηθώλ ηνπο

νηθνλνκηθώλ εηζθνξώλ, αηνκηθώλ ή ζπιινγηθώλ. Οη αζζελείο κε ρξόληα
λεθξηθή λόζν πνπ ππνβάιινληαη ζε ζπλεδξίεο αηκνθάζαξζεο βηώλνπλ
επηπιένλ θαη έληνλν ζπλαηζζεκαηηθό ζηξεο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ
ρξνληόηεηα ηεο

λόζνπ

αιιά θαη από ηελ αλαγθαηόηεηα γηα ηελ

επαλαιακβαλόκελε εθαξκνγή αηκνθάζαξζεο γηα ηελ επηβίσζε ηνπο.
Ο θίλδπλνο γηα λνκηθέο θπξώζεηο δελ κπνξεί λα κεδεληζηεί αιιά κπνξεί
λα κεησζεί ζε ζεκαληηθό βαζκό ζύκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία αλ
εθαξκόδεηαη έλα ζύζηεκα πνηόηεηαο ζην λνζνθνκείν γηαηί απνηειεί έλα
ηζρπξό εξγαιείν γηα ηελ ηεθκεξίσζε πηζηνπνηεκέλεο πςειήο λνζειεπηηθήο
θξνληίδαο.
Η πηζηνπνίεζε πνηόηεηαο κπνξεί λα κεηώζεη ηνπο θηλδύλνπο από ηελ
επηβνιή λνκηθώλ θπξώζεσλ ηνπιάρηζηνλ κε ηξείο ηξόπνπο:
1)

ε

δηαζθάιηζε

πνηόηεηαο

κπνξεί

λα

βειηηώζεη

ηα

θιηληθά

απνηειέζκαηα , απνθεύγνληαο θαηαζηάζεηο όπσο ιάζε πνπ κπνξεί
λα νδεγήζνπλ ζε κελύζεηο.
2)

ε δηαζθάιηζε πνηόηεηαο κπνξεί λα εληζρύζεη κηα δηνίθεζε ζηελ
ηεθκεξίσζε ηεο επηβεβιεκέλεο πξαθηηθήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
δεηνύκελσλ “STANDARD OF CARE” πνπ απαηηνύληαη ζαλ
απαξαίηεην θξηηήξην γηα ηελ νξζή λνζειεπηηθή πξαθηηθή θαη

3)

αλ ηειηθώο ππάξμεη θαηαγγειία έλα πξόγξακκα δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ πηζαλόηεηα γηα έλα πην επλνηθό
απνηέιεζκα γηα ηνλ θνξέα παξνρήο ηεο θξνληίδαο.

Σηηο ΗΠΑ ππάξρνπλ αξθεηά παξαδείγκαηα γηα θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ
απαγγειζεί γηα ηελ εθαξκνγή θαθήο πξαθηηθήο ζηελ κνλάδεο θάζαξζεο
όπσο:
Απνζύλδεζε ησλ βειόλσλ αηκνθάζαξζεο θαη απώιεηα κεγάιεο
πνζόηεηαο αίκαηνο. Λόγσ πιεκκεινύο παξαθνινύζεζεο ηνπ
αζζελνύο δελ δηαπηζηώζεθε εγθαίξσο ε απνζύλδεζε ησλ
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βειόλσλ θαη ε κεγάιε απώιεηα αίκαηνο είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ
θαηάιεμε ηνπ αζζελνύο.
Πξνβιήκαηα κε ηελ δεκηνπξγία ησλ shunts γηα ηελ αηκνθάζαξζε
(fistula) όπσο ακέιεηα ζηελ ρεηξνπξγηθή ηερληθή ή ζηελ άκεζε
κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν( έρνπλ απνδνζεί θπξίσο ζε ρεηξνπξγνύο).
Παξαθέληεζε

ηεο

άλσ

θνίιεο

θιέβαο ζηελ πξνζπάζεηα

ηνπνζέηεζεο θεληξηθνύ θαζεηήξα. Γύν ηνπιάρηζηνλ πεξηπηώζεηο
έρνπλ αλαθεξζεί ζηηο ΗΠΑ γηα θαηαγγειία ζε γηαηξνύο γηα ηελ κε
ζσζηή παξαθέληεζε θεληξηθνύ αγγείνπ ζηελ πξνζπάζεηα
ηνπνζέηεζεο θεληξηθήο γξακκήο γηα ηελ εθαξκνγή θάζαξζεο.
Καζπζηεξεκέλε

απνκάθξπλζε

κνιπζκέλνπ

θαζεηήξα

(πεξηηνλαηθνύ) κε απνηειέζκα ηελ γεληθεπκέλε ινίκσμε ηνπ
αζζελνύο θαη παξαηεηακέλε ζεξαπεία ζπλεπεηα απηνύ γηα
πεξηηνλίηηδα.
Η

πνηόηεηα

απνηειεί

παξνρή

δηαγλσζηηθώλ

θαη

ζεξαπεπηηθώλ

πξάμεσλ, ηθαλώλ λα δηαζθαιίζνπλ ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα κε ηνλ
ειάρηζην ηαηξνγελή θίλδπλν, θαζώο θαη ζηε κέγηζηε δπλαηή ηθαλνπνίεζε
ηνπ αζζελή από πιεπξάο δηαδηθαζηώλ, απνηειεζκάησλ θαη αλζξώπηλεο
επαθήο. Η πνηόηεηα ησλ Υπεξεζηώλ Υγείαο είλαη κεηξήζηκε κε πιεζώξα
δεηθηώλ κέηξεζεο θαη, επνκέλσο, επηδέρεηαη βειηίσζεο. Βεβαίσο, ε εζληθή
θνπιηνύξα

θαη

ην

ηνπηθό

πεξηβάιινλ

επεξεάδνπλ

ζεκαληηθά

ηηο

πξνζπάζεηεο κέηξεζεο ηεο Πνηόηεηαο Υγείαο, ζε παγθόζκην επίπεδν. Η
δηαρείξεζε ελόο ζπζηήκαηνο νιηθήο πνηόηεηαο παξέρεη ηνπο κεραληζκνύο
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο θξνληίδαο ησλ αζζελώλ πνπ
παξέρεηαη κε ρξήζε νηθνλνκηθά απνδνηηθώλ πόξσλ. Τα

πξνγξάκκαηα

δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο αζρνινύληαη κε ηελ πνζνηηθή αμηνιόγεζε ηεο
λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, όπσο απηή κεηξάηαη κε απνδεδεηγκέλε πξόηππα
λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο. Παξαδείγκαηα ζηελ λεθξνινγηθή λνζειεπηηθή
απνηεινύλ δηαδηθαζίεο γηα δηαρείξεζε πξνζσπηθνύ , δηαρείξηζε ινηκώμεσλ,
δηαρείξεζε απνβιήησλ κεραλεκάησλ, ρσξνηαμηθέο δνκέο , δηαζέζηκνη
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πόξνη,

minimum δηαζέζηκνο εμνπιηζκόο γηα αζθαιή ιεηηνπξγία θαη

πξνζσπηθό, ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θαηαγξαθή λνζειεπηηθώλ
δηεξγαζηώλ, ρξόλνο αληαπόθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ θαζπζηέξεζε
αζζελώλ, δηαθίλεζε, θαηαγξαθή), εθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ, θαηαγξαθή
ζπκβάλησλ,

επαλέιεγρνη

θαη

θαηαγξαθέο,

επαλαμηνιόγεζε

ηνπ

ζπζηήκαηνο, αξρείν, ηεθκεξίσζε, ειεθηξνληθό αξρείν, On line εθαξκνγέο
θ.ν.θ. Δπίζεο ηα πξνγξάκκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο είλαη έλαο ηξόπνο
παξαθίλεζεο ησλ επαγγεικαηηώλ ζηνλ ρώξν ηεο λνζειεπηηθήο γηα ηελ
παξνρή πνηνηηθήο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ελώ κπνξεί λα απνηειεί έλα
αλνηθηό ζύζηεκα, επέιηθην ζε πεηξακαηηζκνπο κε θαηλνηόκεο εθαξκνγέο γηα
αιιαγή παξσρεκέλσλ ζπζηεκάησλ θξνληίδαο.
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ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΚΑΙ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΣΩΝ ΑΘΔΝΩΝ
ΜΔ ΥΡΟΝΙΑ ΝΔΦΡΙΚΗ ΝΟΟ
Mαξία Γεξαιή
Νοζηλεύηρια ΠΕ, Msc, Phd
Γραθείο Εκπαίδεσζης ΓΝΠΑ «Π&Α Κσριακού»

Ζ πνηφηεηα είλαη θηινζνθία δσήο πνπ νδεγεί ζηελ αμηνπηζηία.
Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο ηεο πνηφηεηαο ζηνλ ρψξν ηεο
πγείαο είλαη ε δηαζθάιηζε θαη ε ζπλερήο βειηίσζή ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο.
Ζ ζπλερήο εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο
εηζεγείηαη γηα ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο νη νπνίεο
μεθηλνχλ απφ ηελ εζσηεξηθή αλάγθε ηνπ νξγαληζκνχ κε ηελ αλαγλψξηζε
ησλ πξνβιεκάησλ, ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη
ηελ εθαξκνγή ηνπο. Οη αιιαγέο δελ πξνέξρνληαη κφλν απφ ηελ εζσηεξηθή
αλάγθε ησλ λνζειεπηψλ, αιιά θαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο
ξπζκηζηηθνχο νξγαληζκνχο, λνκηθέο ελέξγεηεο.
Έλα απφ ηα ζέκαηα κε ηελ πεξηζζφηεξε πξνβνιή θαη δεκνζίεπζε ζηε
δηεζλή λνζειεπηηθή, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ππήξμε απηφ πνπ ζηα αγγιηθά
εκθαλίδεηαη κε ηνλ φξν “evidence-based practice” θαη κεηαθξάδεηαη ζηα
ειιεληθά κε ηνλ φξν«πξάμε βαζηζκέλε ζε ελδείμεηο» ή «ηεθκεξίσζε». H
πξάμε πνπ βαζίδεηαη ζε απνδείμεηο ζεσξείηαη φηη βαζίδεηαη ζε νξζνινγηθφ
θαη επηζηεκνληθφ ζπιινγηζκφ πνπ πξνζδίδεη λνκηκφηεηα, εγθπξφηεηα θαη
αμηνπηζηία ζηα φζα πξάηηεη ν επηζηήκνλαο πγείαο. Ο φξνο “evidence-based
practice” ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη ζρεδφλ ζπλψλπκνο κε ηελ
επηζηεκνληθή θαη ηελ έιινγε ζθέςε, κε ηελ εθαξκνγή ηεο βέιηηζηεο,
νξζφηεξεο θαη, ηειηθά, ζσζηήο πξάμεο, κε ηελ απνθπγή ιαλζαζκέλσλ
παξεκβάζεσλ ή επηθίλδπλσλ πξάμεσλ θαη κε ηε δηαθαλή, ππεχζπλε,
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εχθνια εμεγήζηκε θαη λνκηθά δηθαηνινγήζηκε

άζθεζε ησλ θιηληθψλ

πξάμεσλ.
Ο

δηεπξπλφκελνο

ξφινο

ησλ

λνζειεπηψλ

ζηε

ιήςε

θιηληθψλ

απνθάζεσλ, ε νινέλα απμάλνπζα γλψζε ησλ λνζειεπνκέλσλ, ε αλάγθε
πεξηνξηζκνχ ησλ εμφδσλ κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη
ε δηαξθήο έκθαζε ζηελ εμνλπρηζηηθή εμέηαζε γηα απφδνζε επζπλψλ έρνπλ
θαηαζηήζεη ηνλ φξν επηηαθηηθφ γηα ηε λνζειεπηηθή επηζηήκε. Με άιια ιφγηα,
νη λνζειεπηέο έρνπλ ηελ αλάγθε, αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε, θάζε θνξά πνπ
θάλνπλ κηα λνζειεπηηθή πξάμε φρη κφλν λα δηθαηνινγνχλ, γηαηί ηελ έρνπλ
θάλεη, αιιά θαη λα κπνξνχλ λα θέξνπλ κηα ζεηξά απφ απνδείμεηο πνπ λα
ηεθκεξηψλνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε θιηληθή πξάμε είλαη θαη ε πιένλ
ελδεδεηγκέλε απφ ην πιήζνο ησλ άιισλ δπλεηηθψλ απνθάζεσλ θαη
πξάμεσλ, ηφζν ζε ζεξαπεπηηθφ, φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ θαη παξαγσγηθφ
επίπεδν. Οη απνδείμεηο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηε ζχλζεζε ελφο
ζπλφινπ

παξαγφλησλ.

Απηνί

νη

παξάγνληεο

είλαη

ηα

εξεπλεηηθά

απνηειέζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ θάζε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία, ε
θιηληθή εκπεηξία θαη ε ζνθία ησλ επηζηεκφλσλ πγείαο θαζψο θαη ε εκπεηξία
θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ αζζελψλ θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο.
Οη λνζειεπηέο αληηιακβάλνληαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο λνζειεπηηθήο
πξάμεο γηα ην ιφγν απηφ εηζάγνπλ γηα θάζε θιηληθή πξάμε ηηο λνζειεπηηθέο
δηαδηθαζίεο

(πξσηφθνιια,

θαηεπζπληήξηεο

νδεγίεο,

ελδείμεηο),

ην

απνηέιεζκα ηεο πνηφηεηα ηεο δελ είλαη ζηείξεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο
ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεη θάπνην πξφηππν, θάπνην κνληέιν ιεηηνπξγίαο, είλαη
θηινζνθία δσήο πνπ εμαηνκηθεχεηαη ζε θάζε αζζελή θαη νδεγεί ζηελ
αμηνπηζηία ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο.
Δηδηθφηεξα ε λεθξνινγηθή λνζειεπηηθή απνηειεί έλα μερσξηζηφ θαη
ηδηαίηεξν ρψξν εθαξκνγήο παξνρήο θξνληίδαο ε νπνία εμαηνκηθεχεηαη ζε
θάζε αζζελή, έηζη είλαη πξσηαξρηθή ε αλάγθε χπαξμεο λνζειεπηηθψλ
δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο λα αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο, ηελ
πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο πξάμεο, ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ
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πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ αιιά θαη ησλ αζζελψλ, ηελ
πνηφηεηα ησλ ίδησλ ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ πνηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο, ηελ
πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ πνηφηεηα ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ.
Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη λνζειεπηηθέο δηαδηθαζίεο ρξεηάδνληαη λα
πεξηιακβάλνπλ ηελ αληαπφθξηζε ή ηελ ππεξθάιπςε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ
αζζελψλ, δηφηη εθαξκφδνληαη ζηνπο αζζελείο, ζηηο ππεξεζίεο, ζην
πξνζσπηθφ

πγείαο,

ζην

πεξηβάιινλ·

απνηεινχλ

δηαξθψο

κηα

κεηαβαιιφκελε θαηάζηαζε πνπ εμαηνκηθεχεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ
αζζελή.
Σηφρνο ησλ λνζειεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη ε χπαξμε κεδεληθψλ
απνθιίζεσλ /ιαζψλ ζηελ εθηέιεζε ηεο λνζειεπηηθήο πξάμεο θαη ζην
απνηέιεζκα θαη απηφ γηαηί νη αζζελείο κεηαμχ ηνπο παξνπζηάδνπλ κεγάιε
πνηθηιία ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έθβαζε ηεο ζεξαπείαο
ηνπο, είλαη αλακελφκελν ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε λα αλαδεηθλχεη ζεκαληηθέο
αιιά αλαγθαίεο δηαθνξέο ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Γηα απηφ θαη ε έλλνηα
ηνπ κεδεληθνχ ιάζνπο ζηελ πγεία ηαπηίδεηαη κε ηελ παξνρή ζηνπο αζζελείο
απηνχ αθξηβψο πνπ έρνπλ αλάγθε θαη πνπ επηζπκνχλ. Ζ ειαρηζηνπνίεζε
ησλ ιαζψλ

ζηελ πγεία, ζηελ πξάμε ζεκαίλεη βειηίσζε ή εμάιεηςε ηεο

θαθήο πξαθηηθήο θαη ελζάξξπλζε ηεο θαιήο. Ζ εμαζθάιηζε ηεο
θαηαιιειφηεξεο θαη πιένλ επηζπκεηήο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο απνηειεί έλα
πεξηζζφηεξν δχζθνιν εγρείξεκα απφ φηη ε επίηεπμε κεδεληθψλ απνθιίζεσλ
ζε άιινπο ηνκείο.
Δπηπξφζζεηα, νη ππεξεζίεο πγείαο απνηεινχλ κηα ηδηάδνπζα κνξθή
πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ ν απνδέθηεο ρξήζηεο ησλ νπνίσλ δει ν αζζελήο
αλακέλεη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ φηη ζε νπνηαδήπνηε άιιε πξνζσπηθή
ππεξεζία.

Δθηφο

απφ

ηελ

εηνηκφηεηα

παξνρήο,

ηελ

δπλαηφηεηα

πξφζβαζεο, ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία, παξάγνληεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή δηάγλσζε, ηελ άκεζε θαη
απνηειεζκαηηθή ηαηξνλνζειεπηηθή παξέκβαζε, ηελ πςειή ηερλνινγία, ηνλ
άκεκπην επαγγεικαηηζκφ θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αζζελή απνθηνχλ
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ηδηαίηεξε βαξχηεηα απνηειψληαο άκεζε πξνηεξαηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο
πγείαο.
Ο Avedis Donabedian θαζεγεηήο ζηε Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μίζηγθαλ ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ επηθέληξσζαλ ηελ
πξνζνρή ηνπο ζε ζέκαηα πνηφηεηαο ζην ρψξν ηεο πγείαο. Πξσηαξρηθή
κέζνδφο ηνπ ήηαλ ν δηαρσξηζκφο ηεο πεξίζαιςεο ζε δνκή (λεθξνινγηθφ
ηκήκα),

δηαδηθαζία

(λνζειεπηηθέο

θαηεπζπληήξηεο

δηαδηθαζίεο)

θαη

απνηέιεζκα (ζεξαπεία) κε ζηφρν ηελ επηδίσμε ηεο πνηφηεηαο θαη ζηνπο
ηξεηο απηνχο ηνκείο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην κεγαιχηεξν φθεινο κε ην
κηθξφηεξν θφζηνο γηα ηνλ αζζελή.
Ζ εθηεηακέλε κεηαβιεηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο
είλαη δείγκα θαθήο πξαθηηθήο. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο απηήο ε
νπνία παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο δηαθνξεηηθψλ
πεξηνρψλ απνηέιεζε επίζεο αληηθείκελν ησλ πξψησλ κειεηψλ ζηελ πγεία.
Σηε ζπλέρεηα ην ελδηαθέξνλ εληνπίζηεθε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ. Τν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλεπηζχκεησλ
ελεξγεηψλ νθείινληαη ζε αλζξψπηλν ιάζνο, ελψ πεξίπνπ 10% θαηαιήγεη ζε
ζάλαην.
Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε λνζειεπηηθή
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα λα έρεη εθδειψζεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε
ηηο λνζειεπηηθέο δηαδηθαζίεο-θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, πνπ κπνξνχλ
λα απνηειέζνπλ εξγαιεία γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη
ηνπο αζζελείο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, βειηηψλνληαο παξάιιεια ηελ
πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο πγείαο.
Υπάξρεη ζπλεπψο ε αλαγθαηφηεηα ηεο αλάπηπμεο κεζφδσλ θαη
θαλφλσλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ παξνρή ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ θξνληίδαο
ζε θάζε αζζελή, αλεμάξηεηα απφ ην ίδξπκα ή ηνλ επαγγεικαηία πνπ ηνπ
παξέρεη ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Απηφο είλαη θαη
ν νπζηαζηηθφο ξφινο ησλ πξσηνθφιισλ θιηληθήο πξαθηηθήο. Καηαξρήλ
γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ φξν θιηληθέο νδεγίεο (clinical guidelines), νη νπνίεο
38

Ξενοδοτείο DIVANI-CARAVEL
η
22 Ημερίδα: Εθαρμογή Κριηηρίων Ποιόηηηας ζηη Νεθρολογική Νοζηλεσηική
20 Μαξηίνπ 2011

απνηεινχλ αξρέο πνπ ζέηνπλ πξφηππα (standards) θαη καο θαζνδεγνχλ ζε
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο. Πάληα πξέπεη λα
αληαλαθινχλ ηελ νξζή πξαθηηθή (good practice) θαη λα βαζίδνληαη ζηελ
ηεθκεξίσζε (evidence –base).
Σθνπφο ινηπφλ ηεο νκηιίαο είλαη ε πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ αλάπηπμεο
θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία,
ψζηε νη λνζειεπηέο λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα επέιηθην εξγαιείν
παξαθνινχζεζεο ηνπ θιηληθνχ ηνπο έξγνπ θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο
θαζψο επίζεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο λνζειεπηηθήο πξάμεο.
Ζ αλάπηπμε ησλ θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ αθνινπζεί ηα
παξαθάησ βήκαηα:
πξνζδηνξηζκόο ηεο λνζειεπηηθήο πξάμεο, νη επαγγεικαηίεο πγείαο
πνπ εξγάδνληαη ζε έλα λεθξνινγηθφ ηκήκα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε
δηαηχπσζεο νδεγηψλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε λνζειεπηηθή πξάμε πνπ
δηελεξγείηαη ζε αζζελείο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ νπνία
ζεσξνχλ θξίζηκε γηα ηελ παξνρή πνηνηηθήο θξνληίδαο. Σηε ζπλέρεηα,
απεπζχλνπλ ην αίηεκά ηνπο ζε νκάδα εμεηδηθεπκέλσλ εξεπλεηψλ,
πξνθεηκέλνπ απηνί λα πξνβνχλ ζηε δηαηχπσζε θιηληθήο θαηεπζπληήξηαο
νδεγίαο. Όπσο νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί απφ
ηελ EDTNA/ERCA Δπηκέιεηα Έθδνζεο Γ ΔΝΔΝ:

1. Αληηκεηψπηζε ηεο αλαηκίαο ζηε ΦΝΝ
2. Γηαηξνθή θαη ΦΝΝ
3. Ζ επίδξαζε ηνπ Σαθραξψδε Γηαβήηε ζηελ εμέιημε ηεο ΦΝΝ
4. Καξδηαγγεηαθφο Κίλδπλνο ζηε ΦΝΝ
5. Αληηκεηψπηζε ηεο Υπέξηαζεο ΦΝΝ
6. Δλεκέξσζε ηνπ αζζελνχο
7. Σπλερηδφκελε Δθπαίδεπζε
8. Χπρνινγηθέο Δπηπηψζεηο ηεο ΦΝΝ
9. Σπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε
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10. Αηκνθάζαξζε
11. Πεξηηνλατθή θάζαξζε
12. Μεηακφζρεπζε λεθξνχ
13. Θξέςε ζηα ζηάδηα 4-5 ηεο ΦΝΝ
14. Αληηκεηψπηζε αλαηκίαο
15. Αληηκεηψπηζε ησλ Γηαηαξαρψλ ηνπ Μεηαβνιηζκνχ ησλ
Οζηψλ

16. Αληηκεηψπηζε ηνπ Γηαβήηε
ζύζηαζε νκάδαο αλάπηπμεο θιηληθώλ θαηεπζπληήξηωλ νδεγηώλ, ε
νκάδα αλάπηπμεο θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ απαξηίδεηαη απφ 3–
20 κέιε. Οξηζκέλα κέιε δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλε θιηληθή εκπεηξία ζην
αληηθείκελν ηεο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί,
ελψ θάπνηα άιια κέιε ηεο νκάδαο επηβάιιεηαη λα δηαζέηνπλ επξείεο
επηζηεκνληθέο γλψζεηο ζηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία. Δπηζεκαίλεηαη φηη,
φηαλ είλαη εθηθηφ, εθπξφζσπνο ησλ αζζελψλ (π.ρ. αζζελείο πνπ
πάζρνπλ απφ ρξφληα λνζήκαηα, φπσο θαξθηλνπαζείο, λεθξνπαζείο,
άηνκα κε ζαθραξψδε δηαβήηε θ.ιπ.) ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα
κέιε ηεο νκάδαο, θαζψο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ αζζελψλ
δεκηνπξγείηαη ε θιηληθή θαηεπζπληήξηα νδεγία θαη ζε απηφλ ζα
εθαξκνζηεί. (EDTNA, ΔΝΔΝ)
ζπιινγή

επηζηεκνληθώλ

δεδνκέλωλ,

γηα

ηε

ζπιινγή

ησλ

επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχληαμε ηεο θιηληθήο
θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο πξαγκαηνπνηείηαη εθηελήο αλαδήηεζε ηεο
δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο.
αλάιπζε επηζηεκνληθώλ δεδνκέλωλ, νη κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη
άκεζα ή έκκεζα κε κηα θιηληθή θαηεπζπληήξηα νδεγία, ή νη απφςεηο ησλ
εμεηδηθεπκέλσλ

επαγγεικαηηψλ

πγείαο,

ππνβάιινληαη

ζε

θξηηηθή

αμηνιφγεζε φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Τα
θξηηήξηα επηινγήο είλαη ζπγθεθξηκέλα, ελψ γηα θαζεκηά κειέηε ή άπνςε
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πνπ απνξξίπηεηαη ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη ν ιφγνο απφζπξζήο ηεο.
Ζ βαζκνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη
ζπζηάζεσλ γίλεηαη κε ηελ θαηάηαμε ησλ κειεηψλ βάζεη ηνπ βαζκνχ
εκπηζηνζχλεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξέρνπλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ
βαζκνχ εκπηζηνζχλεο ησλ ζπζηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
επεμεξγαζία ηνπο.
δηαηύπωζε ζπζηάζεωλ ηεο θιηληθήο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο, φιεο
νη ζπζηάζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε βηβιηνγξαθία θαη έρνπλ αμηνπνηεζεί,
ζα

πξέπεη

λα

έρνπλ

ηελ

επίζεκε

ζπλαίλεζε

εμεηδηθεπκέλσλ

επαγγεικαηηψλ πγείαο, κέζσ αληίζηνηρσλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ, αιιά
θαη ηελ έγθξηζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ζπκβνπιίνπ ή επηηξνπήο ηνπ
λνζνθνκείνπ ζην νπνίν πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ. (EDTNA, ΔΝΔΝ)
πηινηηθή εθαξκνγή ηεο, πξηλ απφ ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ηεο
θιηληθήο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο είλαη αλαγθαίν λα πξνεγείηαη ε πηινηηθή
εθαξκνγή ηεο, θαζψο θαη ν έιεγρφο ηεο απφ ηελ νκάδα αλάπηπμήο ηεο.
εθαξκνγή θαη έιεγρνο ηήξεζήο ηεο, Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ
θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηελ θιηληθή θαηεπζπληήξηα νδεγία ζ’ έλα
λεθξνινγηθφ ηκήκα, ζα πξέπεη λα ηελ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζε έληππε
ή/θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Ζ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο ειέγρεηαη απφ
ζπλεξγάηε ηεο νκάδαο αλάπηπμήο ηεο, ν νπνίνο εξγάδεηαη ζην
αληίζηνηρν ηκήκα λνζειεπηήο λεθξνινγίαο. Ο ζπλεξγάηεο ειέγρεη ηελ
εθαξκνγή

ηεο

νδεγίαο

βάζεη

πξνθαζνξηζκέλσλ

θξηηεξίσλ

θαη

επηζεκαίλεη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ηα βήκαηα εθαξκνγήο ηεο, κε ηε
ρξήζε γξαπηψλ ή/θαη ειεθηξνληθψλ ππελζπκίζεσλ.
αμηνιόγεζή ηεο, ε νινθιήξσζε αλάπηπμεο ηεο θιηληθήο θαηεπζπληήξηαο
νδεγίαο δελ απνηειεί ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο πξνζπάζεηαο ηεο νκάδαο. Με
βάζε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα θάζε νδεγία, ε νκάδα αλάπηπμεο
θαη παξαθνινχζεζεο νθείιεη λα θαζνξίζεη απφ ηελ αξρή ηνπο δείθηεο
κέηξεζεο ηεο βειηίσζεο ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο.
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ θιηληθψλ δεηθηψλ θαζηζηά ππφινγνπο ηνπο
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επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ δεζκεχζεθαλ ζηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο, γηα
ηε κε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο. Ζ νκάδα, επίζεο, νθείιεη
λα ιακβάλεη ππφςε ηηο φπνηεο παξαηεξήζεηο ή ηα ζρφιηα ησλ
επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ εθαξκφδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε θιηληθή
θαηεπζπληήξηα νδεγία θαη λα ηελ πξνζαξκφδεη αλάινγα θαη, ηέινο,
αλαζεώξεζε θαη ελεκέξωζή ηεο βάζεη ηωλ λεόηεξωλ δεδνκέλωλ, ε
αλάπηπμε θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ απνηειεί κηα δπλακηθή
δηαδηθαζία,

πνπ

βαζίδεηαη

ζηελ πην

πξφζθαηε

γλψζε

γηα

ην

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Γεδνκέλνπ φηη ε επηζηεκνληθή γλψζε θαη
ηερλνινγία ζπλερψο εμειίζζνληαη, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ κεραληζκνί πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη νδεγίεο ζα εκπινπηίδνληαη θαη ζα
αλαζεσξνχληαη βάζεη ησλ πξφζθαησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ
ελεκέξσζε θαη αλαζεψξεζε ησλ νδεγηψλ πξέπεη λα γίλεηαη επίζεκα θαη
ηαθηηθά θάζε δχν ή ηξία έηε, κε αλψηεξν φξην ηα πέληε έηε. Δάλ γηα
θάπνηνπο ιφγνπο θξηζεί αλαγθαίν, κπνξεί λα γίλεη έθηαθηε αλαζεψξεζε
ηεο νδεγίαο, εθηφο ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ πνπ έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηεζεί.
Όιεο νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα είλαη αλαθνηλψζηκεο θαη θνηλά απνδεθηέο
πξηλ απφ ηελ επίζεκε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θιηληθή θαηεπζπληήξηα
νδεγία.
Οη θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζχκθσλα κε ηελ Taylor,
νξίδνληαη σο νη «ζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη κεηά απφ θξηηηθή θαη
ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο θιηληθνχο
ζην ρψξν ηεο πγείαο, αιιά θαη ηνπο αζζελείο, ζηε ιήςε απνθάζεσλ
ζρεηηθά κε ηελ παξνρή θαηάιιειεο θξνληίδαο, ζε ζπγθεθξηκέλεο θιηληθέο
θαηαζηάζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο παξέρεη ηε θξνληίδα». Πξσηφθνιια
θιηληθήο

πξαθηηθήο

απνηεινχλ

νξηζκέλεο

αξρέο

ησλ

θιηληθψλ

θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε επίπεδν ηκεκάησλ
ελφο λνζνθνκείνπ θαη κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε
θάζε λνζνθνκείν.
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Τν πξσηφθνιιν θιηληθήο πξαθηηθήο ππνδεηθλχεη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη
λα εθαξκνζηνχλ, ελψ νη θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνζθέξνπλ
επειημία ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο λα αζθνχλ ην θιηληθφ ηνπο έξγν βάζεη
ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε αζζελνχο.
Οη θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο εζηηάδνληαη ζε έλα θιηληθφ
πξφβιεκα ή παξέκβαζε θαη αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα
αζζελψλ. Σηφρνη ηνπο είλαη:
(α) λα απνηειέζνπλ έλα επέιηθην εξγαιείν παξνρήο επαξθνχο θαη
θαηάιιειεο θξνληίδαο πγείαο, (β) λα πξνάγνπλ ηελ θιηληθή πξαθηηθή, (γ) λα
δηαζθαιίζνπλ ηελ θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη (δ) λα πεξηνξίζνπλ ηελ
απφθιηζε

ηεο

θαζεκεξηλήο

θιηληθήο

πξαθηηθήο

απφ

ηα

ζχγρξνλα

επηζηεκνληθά δεδνκέλα.
Παξάιιεια έρεη αξρίζεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ
ηεθκεξίσζε ηεο ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο. Ζ θιηληθή πξαθηηθή
πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηεθκεξίσζε πεξηγξάθεηαη σο ε εθαξκνγή ηεο
θαιχηεξεο δηαζέζηκεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηελ θιηληθή πξάμε, κε ζθνπφ
ηε κείσζε ησλ αλαπνηειεζκαηηθψλ, αθαηάιιεισλ, δαπαλεξψλ θαη
δπλεηηθά επηζθαιψλ πξαθηηθψλ.
Τεθκήξηα είλαη
νη θαιά ζρεδηαζκέλεο,
ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο δνθηκέο,
νη κειέηεο κεηα-αλάιπζεο
θαη νη ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο ηεο βηβιηνγξαθίαο,
νη κειέηεο θνφξηεο ή νη κειέηεο πεξηπηψζεσλ,
νη απφςεηο ησλ εηδηθψλ, θαζψο θαη
ε εκπεηξία ησλ αζζελψλ.
Ζ έξεπλα ζπλήζσο απνηειεί ηνλ πςειφηεξν ηχπν ηεθκεξίνπ θαη εηδηθά
νη ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο δνθηκέο. Ψζηφζν, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη
ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο δελ επαξθνχλ, νπφηε ρξεζηκνπνηείηαη ζπλδπαζκφο
ηεθκεξίσλ.
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Τα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ θαη
ηεο ηεθκεξίσζεο είλαη:
Δθπαίδεπζε θαη ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ πγείαο
Καηαγξαθή απνθιίζεσλ απφ ηηο ζσζηέο ελέξγεηεο θαη ηελ
ηππνπνηεκέλε θιηληθή θξνληίδα
Γπλαηφηεηα

ζπγθξίζεσλ

θαη

βειηηψζεσλ

(δηαρξνληθψλ

θαη

δηαηκεκαηηθψλ) κε αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη
Βειηίσζε ηεο θιηληθήο θξνληίδαο κέζα απφ ηελ πιεξνθνξεκέλε
ιήςε απφθαζεο
Πιεξνθνξεκέλε

ζπλαίλεζε

αζζελψλ

γηα

ην

ηη

πξέπεη

λα

πεξηιακβάλεη ε θξνληίδα ηνπο θαη δηεθδίθεζε ηνπ θαηάιιεινπ
επηπέδνπ θξνληίδαο
Παξνρή θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο πιεξνθνξίαο κέζα απφ ηε
βηβιηνγξαθηθή

αλαζθφπεζε

θιηληθψλ

δεηθηψλ

θαη

πξνηχπσλ

θξνληίδαο
Γπλαηφηεηα

παξαθνινχζεζεο

ηνπ

θιηληθνχ

έξγνπ

θαηά

ηε

δηαδηθαζία παξνρήο θξνληίδαο
Πιεξνθνξίεο ζε ηξίηνπο ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ πγείαο.
Απφ ηηο θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνθχπηνπλ θαη νη ζπζηάζεηο.
Με ηνλ φξν απηφλ αλαθέξνληαη νη θαηεπζχλζεηο γηα ελέξγεηεο πνπ
ζεσξνχληαη ελδεδεηγκέλεο απφ ηελ νκάδα αλάπηπμεο ησλ θιηληθψλ νδεγηψλ
θαη νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηεθκεξίσλ πνπ ηηο
ππνζηεξίδνπλ.
Σηελ Διιάδα γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο
πνπ λα βαζίδεηαη ζηελ ηεθκεξίσζε, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ απαληψληαη
ζηελ

εθαξκνγή

ηεο.

Οη

πξνζπάζεηεο

αθνξνχλ

ζηε

δηαηχπσζε

πξσηνθφιισλ θαη ζηε κεηάθξαζε θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ, ηφζν απφ
λνζειεπηηθνχο επηζηεκνληθνχο θνξείο (Νεθξνινγηθφο Τνκέαο, Οκάδα
Δξγαζίαο Καξδηνινγηθήο Ννζειεπηηθήο ηεο Παλειιήληαο Καξδηνινγηθήο
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Δηαηξείαο), φζν θαη απφ λνζνθνκεία ηα νπνία έρνπλ πξνβεί ζηελ αλάπηπμε
εζσηεξηθψλ πξσηνθφιισλ θαη δηαδηθαζηψλ λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο φπσο
ην ΓΝΠΑ «Π&Α Κπξηαθνχ» ε ΝΥ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν
Δθπαίδεπζεο, κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο γηα ηελ
πηζηνπνίεζε ηκεκάησλ ή κνλάδσλ. Άιισζηε, έρεη ήδε ππνγξαθεί κλεκφλην
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Κεληξηθνχ Σπκβνπιίνπ Υγείαο (ΚΔΣΥ) θαη ηνπ
Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Τππνπνίεζεο (ΔΛΟΤ), κε θχξην ζηφρν ηελ
αλάπηπμε θαη έθδνζε εζληθψλ «ηππνπνηεηηθψλ» θεηκέλσλ (πξφηππα,
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) εηδηθά γηα ηνλ ηνκέα πγείαο.
Ζ αλάπηπμε θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ δηαδηθαζηψλ δελ απνηειεί εχθνιε
δηαδηθαζία.

Παξφια

απηά,

νη

επαγγεικαηίεο

πγείαο

νθείινπλ

λα

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο, θαζψο απηέο απνηεινχλ έλα επέιηθην εξγαιείν γηα ηελ παξνρή πνηνηηθήο θξνληίδαο πγείαο,
πξνάγνληαο ηελ θιηληθή πξαθηηθή θαη πεξηνξίδνληαο ηελ απφθιηζή ηεο απφ
ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα. Ζ επειημία θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο,
ζε αληίζεζε κε ηα θιηληθά πξσηφθνιια, επηηξέπεη ζηνπο επαγγεικαηίεο
πγείαο λα αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη λα ιακβάλνπλ
πξσηνβνπιίεο, αθνχ πξψηα εθηηκήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ. Ζ
γλψζε ηεο εθαξκνγήο κηαο θιηληθήο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο απφ
ζπγθεθξηκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο βνεζά ηα ππφινηπα κέιε ηεο
δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηελ
παξερφκελε θξνληίδα θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα.
Ζ κεζνδνινγία αλάπηπμεο θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ζα πξέπεη
λα απνηειεί αληηθείκελν ηεο βαζηθήο θαη ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ησλ
επαγγεικαηηψλ

πγείαο.

Οη

νδεγίεο,

άιισζηε,

αληαπνθξίλνληαη

ζηε

ζχγρξνλε επηζηεκνληθή γλψζε πνπ πξνθχπηεη απφ λέεο θιηληθέο κειέηεο,
ειέγρνληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη απαηηείηαη ε αλαζεψξεζή
ηνπο ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν.
Βέβαηα, ε εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ πξνυπνζέηεη αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ
επαγγεικαηηψλ

πγείαο,

νη

νπνίνη
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αλαγθαηφηεηά ηνπο, αθνχ δηαπηζηψζνπλ ηε δηεπθφιπλζε ηνπ θιηληθνχ ηνπο
έξγνπ, αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο κέζα απφ ηελ
παξαθνινχζεζε ζπγθεθξηκέλσλ θιηληθψλ δεηθηψλ.
Οη θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο (ΚΚΟ) θσδηθνπνηνχλ ηε δηαζέζηκε
ηεθκεξησκέλε γλψζε θαη επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα θξνληίδαο. Ζ αλάπηπμε
κηαο
αμηφπηζηεο ΚΚΟ δελ δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο, θαζψο πνιινί είλαη
νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηάδνζε θαη ηελ πξνζπκία ησλ
επαγγεικαηηψλ πγείαο λα ηελ πηνζεηήζνπλ ζηελ θιηληθή πξάμε. Ζ
πεξηγξαθή ησλ παξαγφλησλ

πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ

ζπζηάζεσλ κηαο ΚΚΟ θαη ε αλάιπζε ησλ κέηξσλ πνηφηεηαο πνπ κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο.
Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο είλαη ε ζαθήλεηα θαη ε
δηαηχπσζε ησλ ζπζηάζεσλ, νη κέζνδνη δηάδνζήο ηεο, θαζψο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά απηψλ πνπ ζα ηελ εθαξκφζνπλ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο ΚΚΟ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ
πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ νκάδα αλάπηπμεο ηεο νδεγίαο θαη ζπλήζσο
ειέγρνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο, ηε δηαδηθαζία, ηελ θιηληθή έθβαζε
θαη ηελ επίδξαζε ζην θφζηνο λνζειείαο. Ζ εθαξκνγή κηαο ΚΚΟ επηηπγράλεη
ηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηελ θιηληθή πξαθηηθή. Ζ
ζσζηή ρξεζηκνπνίεζε ησλ κέηξσλ πνηφηεηαο βνεζά ηνλ επαγγεικαηία
πγείαο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ΚΚΟ
ζηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο, ζηε βειηίσζε ηεο έθβαζεο ησλ
αζζελψλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ.
Ζ αλάπηπμε κηαο αμηφπηζηεο θιηληθήο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο (ΚΚΟ)
ζηνρεχεη ζηε κείσζε αλεπηζχκεησλ απνθιίζεσλ ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο θαη
ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο. Παξά ηελ
αλάπηπμε κεγάινπ αξηζκνχ ΚΚΟ, ε εθαξκνγή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ
ηεθκεξίσζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηάο

ηνπο,

αιιά

θαη

απφ

ηα

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ θαινχληαη λα ηελ
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πηνζεηήζνπλ ζηελ θιηληθή πξάμε. Υπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο, εθηφο απφ
ηελ πνηφηεηα ηεο νδεγίαο, πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ
θιηληθή πξαθηηθή.
Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή κηαο θιηληθήο
θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο θαη ησλ κέηξσλ πνηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο;
Γηαηύπωζε ηωλ ζπζηάζεωλ
Ζ ζχληαμε θάζε ζχζηαζεο κηαο θιηληθήο θαηεπζπληήξηαο
νδεγίαο θαη νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ ζεκαληηθή
επίδξαζε ζηελ αληαπφθξηζε απφ ην κειινληηθφ ρξήζηε.

Ζ

ρξήζε ελεξγεηηθψλ ξεκάησλ θαη ε απνθπγή γεληθεχζεσλ θαη
ανξηζηνινγηψλ δίλνπλ δπλακηθή θαη ζαθήλεηα ζηελ θιηληθή
θαηεπζπληήξηα νδεγία.
Σπζηάζεηο

ζπγθεθξηκέλεο

θαη

θαηαλνεηέο

απμάλνπλ

ηελ

πηζαλφηεηα λα ηηο ζπκεζεί ν επαγγεικαηίαο πγείαο θαη λα ηηο
εθαξκφζεη ζσζηά. Ο ηξφπνο δηαηχπσζεο

ηνπ

ζθνπνχ

αλάπηπμεο ηεο νδεγίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο, ελψ, επίζεο,
ζεκαληηθφ είλαη λα γλσξίδεη ε νκάδα αλάπηπμεο ηεο νδεγίαο ηελ
ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζην ρψξν φπνπ ζα εθαξκνζηεί ε θιηληθή
νδεγία. Ζ θαηαγξαθή ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ησλ ζηάζεσλ
ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο απέλαληη ζηελ αιιαγή θαη ηελ
έξεπλα ζα ζπληειέζεη ζηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ εκπνδίσλ
θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο.
Γηάδνζε ηεο θιηληθήο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο
Ζ δηάδνζε κηαο θιηληθήο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο κπνξεί λα γίλεη
κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Καηαξρήλ, κπνξεί λα απνζηαιεί ζε
έληππε κνξθή ζηνπο θιηληθνχο ρψξνπο φπνπ πξφθεηηαη λα ηεζεί
ζε εθαξκνγή. Αθίζεο κε θαηάιιειε εηθνλνγξάθεζε, ζε ηξία
ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθά ρξψκαηα θαη κε θαηάιιεια γξαθηθά,
ψζηε λα πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο,
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απνηεινχλ απνηειεζκαηηθφ κέζν δηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ
ρξεζηκνπνίεζε κελπκάησλ κε ηε κνξθή ζθίηζσλ, ηφζν ζην
έληππν πιηθφ φζν θαη ζηηο αθίζεο, δεκηνπξγεί ζεηηθφ θαη
επράξηζην θιίκα επηθνηλσλίαο. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηε
δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην ρψξν ηεο πγείαο ζα κπνξνχζε
λα αμηνπνηεζεί, πξνζθέξνληαο ηαρχηεξε δηάρπζε ησλ γλψζεσλ
ζε «θηιηθφ πεξηβάιινλ» γηα ην ρξήζηε. Ζ αλάπηπμε ηεο
Ννζειεπηηθήο Πιεξνθνξηθήο (Nursing Informatics) παξέρεη λέεο
δπλαηφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ φζνλ
αθνξά ζηελ ελζσκάησζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ζηελ
θιηληθή πξαθηηθή, αιιά θαη ζηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ αζζελή.
ΔΜΠΟΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΗΓΙΑ
Ζ εθαξκνγή ηεο θιηληθήο νδεγίαο είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία
πξνζαξκνγήο ηεο ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Ζ επηηπρία ηεο εμαξηάηαη απφ:
ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη αληηκεηψπηζεο ησλ αληηζηάζεσλ ηνπ
επαγγεικαηία πγείαο ζηε κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ.
Πνιιέο

κειέηεο

έρνπλ

πξαγκαηνπνηεζεί

ζρεηηθά

κε

ηηο

αληηζηάζεηο ζηελ εθαξκνγή αιιαγψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
λνζειεπηψλ πνπ δηαζέηνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο θιηληθέο
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο.
ν θφξηνο εξγαζίαο θαη ε έιιεηςε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ
δελ επηηξέπνπλ θαηλνηνκίεο, ελψ ζπρλά νη δηνηθήζεηο ησλ
λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ δελ πξνσζνχλ θαη δελ ππνζηεξίδνπλ
ηε ιήςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηηο αιιαγέο ζηελ θιηληθή πξαθηηθή.
ην ζέκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπρλά δελ ελδηαθέξεη ηνπο θιηληθνχο
λνζειεπηέο πνπ θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηελ νδεγία.
Δπηπιένλ,

ε

δηαδηθαζία

αλάπηπμεο

κηαο

νδεγίαο

είλαη

ρξνλνβφξα, κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ζεκαληηθά ε
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εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ
πξάμε. Τα αζαθή θαη κε αθαηάιιειε ζεηξά κελχκαηα κηαο
θιηληθήο

νδεγίαο

δπζρεξαίλνπλ

αθφκε

πεξηζζφηεξν

ηελ

εθαξκνγή ηεο ζηελ πξάμε.
Γηα φια ηα παξαπάλσ εκπφδηα θαίλεηαη φηη ιχζε ζα απνηεινχζε ε
ζπκκεηνρή ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο
εθπαίδεπζεο, ε νπνία κπνξεί λα δηακνξθψζεη κηα θνπιηνχξα δεθηηθή ζε
αιιαγέο, πνπ ζπλεγνξεί ζηε ιήςε θιηληθψλ απνθάζεσλ νη νπνίεο δελ
ζηεξίδνληαη ζηελ πξνζσπηθή άπνςε θαη ζηε ζπλήζε πξαθηηθή, αιιά ζε
επηζηεκνληθά δεδνκέλα. Ζ δχλακε ηεο ζπλήζεηαο κπνξεί λα απνδεηρζεί
αλππέξβιεην εκπφδην, ηδηαίηεξα φηαλ ε εθαξκνγή ηεο θιηληθήο νδεγίαο
επηθέξεη

αιιαγέο

ζε

λνζειεπηηθέο

πξάμεηο

πνπ

εθηεινχληαη

κε

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν επί ζεηξά εηψλ, ν νπνίνο δηδάζθεηαη απφ λνζειεπηέο
κε κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία θαη εκπεηξία ζε λεφηεξνπο θαη ιηγφηεξν
έκπεηξνπο.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΑ ΟΓΗΓΙΑ
Μεηά ηελ εθαξκνγή κηαο θιηληθήο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο, αθνινπζεί ν
έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο, ν νπνίνο ιακβάλεη ρψξα κέζα απφ
ηελ πεξηγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πνηφηεηαο.
Ζ αμηνιφγεζε ηεο δνκήο αλαθέξεηαη ζε παξακέηξνπο φπσο:
νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν παξέρεηαη
ε θξνληίδα πγείαο θαη νη νηθνλνκηθέο παξάκεηξνη. Παξάδεηγκα
ηέηνηνπ κέηξνπ πνηφηεηαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο αλαινγίαο
λνζειεπηψλ αλά αζζελή.
νη πξάμεηο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ παξέρνπλ θξνληίδα
πγείαο, π.ρ. ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ θαη ρνξήγεζή ηνπο.
Παξάδεηγκα ηέηνηνπ κέηξνπ πνηφηεηαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηηο ζπζηάζεηο κηαο
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θιηληθήο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζε εξεπλεηηθή
ηεθκεξίσζε ή ζε ζπλαίλεζε.
ε έθβαζε αθνξά ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο κεηά
ηελ παξνρή πεξίζαιςεο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο έθβαζεο αληαλαθιά
ηελ επίδξαζε ελφο πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ δηαδηθαζηψλ
θξνληίδαο. Αλ θαη ε θιηληθή έθβαζε ησλ αζζελψλ απνηειεί ηνλ
ηειηθφ θξηηή ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο, ε ρξήζε κέηξσλ
δηαδηθαζίαο πιενλεθηεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
θιηληθήο πξαθηηθήο.
Τν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα είλαη ε κεγαιχηεξε επθνιία απνδνρήο
επζχλεο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ηηο πξάμεηο ηνπο, απφ ηελ
απνδνρή επζχλεο ηνπο γηα ηελ θιηληθή έθβαζε ελφο αζζελνχο, θπξίσο γηαηί
είλαη πνιινί νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έθβαζε, νη νπνίνη δελ είλαη
άκεζα ειεγρφκελνη απφ ηνλ επαγγεικαηία πγείαο. Ζ δηαδηθαζία, σο κέηξν
αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο κηαο θιηληθήο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο,
εθηηκάηαη κέζσ:
(α)

ηππνπνηεκέλσλ

εξγαιείσλ

ζην

πιαίζην

ηεο

δηαδηθαζίαο

επηζεψξεζεο ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο (clinical audit) θαη (β) δεηθηψλ
πνηφηεηαο.
Δπηζεώξεζε θιηληθήο πξαθηηθήο
Ζ επηζεψξεζε ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο, πνπ επηδηψθεη λα
βειηηψζεη ηελ θιηληθή έθβαζε ηνπ αζζελνχο, κέζα απφ ην ζπζηεκαηηθφ
έιεγρν,

ρξεζηκνπνηψληαο

ζαθή

θξηηήξηα

θαη

ηελ

εθαξκνγή

ησλ

απαξαίηεησλ αιιαγψλ. Ζ επηζεψξεζε ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο πεξηιακβάλεη
ηα παξαθάησ ζηάδηα
• Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο θιηληθήο επηζεψξεζεο
• Θέζπηζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνηχπνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο θξνληίδαο
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• Σπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα πξαθηηθή κέζσ
ελφο ηππνπνηεκέλνπ θαη ζηαζκηζκέλνπ εξγαιείνπ
• Αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζχγθξηζή ηνπο κε ην πξφηππν
• Δθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ αιιαγψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ην
επίπεδν πνηφηεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξφηππν θαη
επαλαμηνιφγεζε. Μεξηθέο θνξέο, ε επηζεψξεζε ηεο θιηληθήο
πξαθηηθήο

έρεη

σο

απνηέιεζκα

ηελ

ηξνπνπνίεζε

ηνπ

πξνηχπνπ.
Ζ επηζεψξεζε ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο κπνξεί λα γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο
εθαξκνγήο κηαο θιηληθήο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο, κε ζθνπφ ηε κέηξεζε ηνπ
βαζκνχ ζπκκφξθσζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, κέζσ ελφο εξγαιείνπ
ζπιινγήο ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί θαηά ην ζηάδην αλάπηπμεο ηεο
νδεγίαο. Μπνξεί φκσο λα απνηειεί απηφλνκε δηαδηθαζία, ε νπνία εθηειείηαη
πεξηνδηθά απφ έλα λνζειεπηηθφ ίδξπκα ζην πιαίζην αλάπηπμεο ηεο θιηληθήο
πξαθηηθήο θαη ηεο πξφιεςεο επηπινθψλ.
Γείθηεο πνηόηεηαο
Οη δείθηεο πνηφηεηαο απεηθνλίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ηεο
πνηφηεηαο πεξίζαιςεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηηο θιηληθέο εθβάζεηο ζε
κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Μπνξεί λα εθθξάδνληαη κε έλαλ απφιπην
αξηζκφ, π.ρ. ν αξηζκφο ησλ εηζαγσγψλ ζηε κνλάδα αηκνθάζαξζεο 2010, ή
σο αλαινγία, π.ρ. αλαινγία λνζειεπηψλ αλά αζζελή, ή σο πνζνζηφ, φπσο
νη επηπινθέο αηκνθαζαξνχκελσλ αζζελψλ.
Οη δείθηεο πξνζθέξνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία θαη ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηελ
πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ αζζελή ή ηελ πνηφηεηα ηεο
εθηέιεζεο κηαο παξέκβαζεο/δηαδηθαζίαο. Γηα λα πεηχρνπλ ην ζθνπφ γηα ηνλ
νπνίν αλαπηχρζεθαλ, ζα πξέπεη λα είλαη θαιά ζηαζκηζκέλνη, ψζηε λα κελ
ππφθεηληαη ζε ηπραία θαη ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα.
Τα βήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε δεηθηψλ πνηφηεηαο πνπ αμηνινγνχλ ηελ
θιηληθή πξαθηηθή είλαη:
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1.

Αλαζθφπεζε

βηβιηνγξαθίαο.

Σπιινγή

επηζηεκνληθήο

ηεθκεξίσζεο ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ
δηαζηάζεσλ ηεο θξνληίδαο πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο
2.

Δπηινγή

ζπγθεθξηκέλσλ

απνηειεζκάησλ.

Δθβάζεηο

θαζνξηζηηθέο γηα ηε ιήςε θιηληθψλ απνθάζεσλ, φπσο ε
ζλεηφηεηα, γηα εθηίκεζε ε λνζεξφηεηα θαη ην θφζηνο
θξνληίδαο, δελ είλαη δπλαηφλ λα αγλνεζνχλ
3.

Δπηινγή πηινηηθψλ δεηθηψλ Κξηηήξηα επηινγήο: Ζ ηζρχο ηεο
ππάξρνπζαο ηεθκεξίσζεο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ εγθπξφηεηα
θαη ηελ αθξίβεηα ησλ δεηθηψλ θαη ε δπλαηφηεηα ηεο ζπιινγήο
δεδνκέλσλ.

4.

Σαθήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε. Πνηνο ζα ζπιιέμεη ηα
δεδνκέλα, πνηα δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο ζα κεηξεζεί, ζε
πνην πεξηβάιινλ πγείαο, πνχ θαη πψο;

5.

Δθηίκεζε εγθπξφηεηαο θαη αθξίβεηαο. Δγθπξφηεηα: Ο δείθηεο
εθηηκά κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο θιηληθήο ησλ δεδνκέλσλ
πξαθηηθήο;

Αθξίβεηα:

Μεηψλεη

ηε

δηαθχκαλζε

κεηαμχ

δηαθνξεηηθψλ θαηαγξαθψλ ησλ δεδνκέλσλ πξνζδηνξίδνληαο
ιεπηνκεξψο ηε κέζνδν ζπιινγήο ηνπο
6.

Πηινηηθή κέηξεζε ησλ δεηθηψλ. Δθηίκεζε ηεο απφδνζεο ησλ
δεηθηψλ

Γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ην ζθάικα κεξνιεςίαο θαηά ηε ζπιινγή ησλ
δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχκε ηππνπνηεκέλα εξγαιεία. Καζνξίδνπκε ηα
ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνπο δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηε
κέζνδν

ζπιινγήο

ηνπο,

ψζηε

λα

εμαζθαιηζηεί

ε

αμηνπηζηία

ηεο

πιεξνθνξίαο. Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ απφ πξσηνγελείο πεγέο, φπσο ν
ηαηξηθφο θάθεινο, πεξηνξίδεη ηελ πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο.
Ζ αθξίβεηα ηνπ εξγαιείνπ κπνξεί λα δηεξεπλεζεί κέζσ ζχγθξηζεο ίδησλ
δεδνκέλσλ, ησλ νπνίσλ ε θαηαγξαθή έγηλε απφ δηαθνξεηηθά κέιε ηεο
νκάδαο ζην ίδην πεξηβάιινλ θαη ρξνληθφ δηάζηεκα.
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Γηα λα είλαη εθηθηή ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
είλαη ε επαξθήο ηεθκεξίσζε ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Σην δηάγξακκα
παξαθνινχζεζεο ηνπ αζζελνχο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθά
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε (π.ρ. αξηζκφο ησλ εκεξψλ πνπ ν αζζελήο
έθεξε θεληξηθφ θιεβηθφ θαζεηήξα),
ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηαγξαθή παξακέηξσλ φπσο ε άλεζε ηνπ
αζζελή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο, ν θίλδπλνο ινηκψμεσλ, γηα ηελ
ηεθκεξίσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ αζζελνχο. Ζ θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ
ησλ λνζειεπνκέλσλ αζζελψλ θαη ηεο ζηειέρσζεο κηαο λνζειεπηηθήο
κνλάδαο

αηκνθάζαξζεο

είλαη

εμίζνπ

ζεκαληηθή.

Οη

δείθηεο

πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο
θξνληίδαο είλαη πάξα πνιινί. Πξέπεη λα είλαη ζαθέο πνηα ζηνηρεία
πξνζκεηξψληαη θαη πνηα εμαηξνχληαη ηφζν απφ ηνλ αξηζκεηή φζν θαη ηνλ
παξνλνκαζηή ελφο δείθηε γηαηί επεξεάδνπλ ηελ εγθπξφηεηα
θαη ηελ αθξίβεηά ηνπ.
Φξεηάδεηαη λα δηακνξθσζεί ζηαδηαθά απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ ππεξεζηψλ
πγείαο θαηάιιειε θνπιηνχξα θαη ππνδνκή, γηα ηε ζπλερή αλαδήηεζε ησλ
εγθπξφηεξσλ δηαζέζηκσλ ελδείμεσλ γηα ηε θξνληίδα ηνπ

θάζε αζζελή

αηνκηθά. Γηα ηελ επίηεπμε κηαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο είλαη ε νπζηαζηηθή
ζπκκεηνρή ησλ λνζειεπηψλ ζε έξεπλεο, κέζα απφ ηελ δηεπαγγεικαηηθή –
δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ψζηε λα αλαπηπρζνχλ νη ζπλζήθεο ζε θιηληθφ
επίπεδν γηα αλαδήηεζε θαη εθαξκνγή ησλ θαιχηεξσλ δηαζέζηκσλ
ελδείμεσλ γηα θάζε αζζελή.
Δπίζεο, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο
νη νπνίεο θάησ απφ θαηάιιειε επνπηεία θαη θαζνδήγεζε, ζα αμηνπνηήζνπλ
ηηο δηαζέζηκεο έγθπξεο ελδείμεηο γηα ηε δηακφξθσζε ζχγρξνλσλ θαη ππφ
ζπλερή αλαλέσζε, θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη λνζειεπηηθψλ
πξσηνθφιισλ. Με ηελ χπαξμε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα αθφκε θαη ζε λνζειεπηέο πνπ δελ έρνπλ ηηο γλψζεηο ή ηελ
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πξφζβαζε ζε ηεθκεξησκέλε πιεξνθφξεζε, λα κπνξνχλ λα παξέρνπλ
λνζειεπηηθή θξνληίδα πνπ βαζίδεηαη ζηηο θαιχηεξεο δηαζέζηκεο ελδείμεηο
Τέινο, κε ζθνπφ ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο
ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο αζζελψλ θαη λνζειεπηψλ
θαη ηελ θαηνρχξσζε ηνπ λνζειεπηηθνχ έξγνπ, γίλεηαη πξνζπάζεηα
βειηίσζεο ηεο λνζειεπηηθήο ηεθκεξίσζεο κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη
ηελ

θαζηέξσζε

ηεο

ειεθηξνληθήο

λνζειεπηηθήο

ηεθκεξίσζεο.

Οη

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο κεηψλνπλ ηα ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
θξνληίδα πγείαο, θπξίσο κε ηελ ππνζηήξημε ζηε ιήςε απφθαζεο, ηελ
επαλαγλσζηκφηεηα ησλ θαηαρσξεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο
αληηγξαθήο. Δπίζεο, πεξηνξίδνπλ ην ρξφλν πνπ απαηηεί ε δηαδηθαζία ηεο
ηεθκεξίσζεο θαη παξέρνπλ ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο άκεζε
πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ αζζελνχο.
Ζ αλάπηπμε κηαο αμηφπηζηεο θιηληθήο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο δελ
δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο, θαζψο πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηε δηάδνζή
ηεο αιιά θαη ηελ πξνζπκία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο λα ηελ
πηνζεηήζνπλ ζηελ θιηληθή πξάμε. Ζ θιηληθή εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ
πγείαο ζα απνηεινχζε
έλαλ θαιφ ηξφπν δηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο, θαζψο δελ απαηηεί, γηα
παξάδεηγκα, ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πνπ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα
απνηειεί επηπιένλ εκπφδην ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ θιηληθψλ
θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ.
Άιια

εκπφδηα

ζηελ

εθαξκνγή

ησλ

νδεγηψλ

απνηεινχλ

ηα

ραξαθηεξηζηηθά ησλ λνζειεπηψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη
ζηηο αιιαγέο, θαζψο
δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ
απνηειεζκάησλ, γηαηί νη ίδηνη δελ ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα
ή ζεσξνχλ φηη δελ
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έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέκβνπλ ζηελ αιιαγή ηεο θιηληθή πξαθηηθήο
εάλ δελ έρνπλ ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ηαηξψλ. Σεκαληηθφ επίζεο εκπφδην
ζηελ εθαξκνγή
ησλ θιηληθψλ νδεγηψλ είλαη ε επηινγή κε θαηάιιεινπ αληηθεηκέλνπ
έξεπλαο απφ ηελ νκάδα αλάπηπμεο ησλ νδεγηψλ θαη ε ρξνλνβφξα
δηαδηθαζία αλάπηπμήο ηνπο.
Δπίιπζε ζηα παξαπάλσ εκπφδηα ζα επηηπγραλφηαλ κε ηε ζπκκεηνρή
ηνπ

λνζειεπηηθνχ

πξνζσπηθνχ

ζε

πξνγξάκκαηα

ζπλερηδφκελεο

εθπαίδεπζεο, κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε δεθηηθήο θνπιηνχξαο ζηηο αιιαγέο.
Ζ

επηζεψξεζε

ηεο

θιηληθήο

πξαθηηθήο

θαη

ε

αμηνιφγεζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο
νδεγίαο ιακβάλεη ρψξα κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ
κέηξσλ πνηφηεηαο. Άιισζηε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε θιηληθήο νδεγίαο
ζα πξέπεη λα κπνξεί λα κεηξεζεί κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ
πνηφηεηαο. Ζ ζσζηή ρξήζε ησλ κέηξσλ πνηφηεηαο ζα βνεζήζεη ην
λνζειεπηή λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο
θιηληθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ, ηελ ηεθκεξίσζε ηεο λνζειεπηηθήο
πξάμεο, γηα ηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο, ηε βειηίσζε ηεο
έθβαζεο ησλ αζζελψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ.
Ζ επηδίσμε ζηελ πνηφηεηα ηεο πγείαο αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ
ζπζηεκάησλ
πγείαο, ζηε ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ πγείαο, λνζνθνκείσλ, εξγαζηεξίσλ
θ.α. θαη ζηελ
παξνρή κεκνλσκέλεο θξνληίδαο. Σε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε
πνηφηεηα ζηελ πγεία δελ αθνξά κφλν ζην ηαηξηθνλνζειεπηηθφ έξγν αιιά
επεθηείλεηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ θαη θξνληίδσλ. Γη’ απηφ
άιισζηε, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε πνηφηεηα δελ απνζθνπεί κφλν ζηελ
ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνχο αιιά φισλ ησλ πειαηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο
ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηνπο αζζελείο, νη ζπγγελείο,
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νη επηζθέπηεο, ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο. Οη εξγαδφκελνη επίζεο πξέπεη λα
ζεσξνχληαη σο εζσηεξηθνί πειάηεο ησλ ππεξεζηψλ.
Ζ ζχγρξνλε επαλάζηαζε ζηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κε ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζηελ πνηφηεηα νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θξίζε
απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζηελ ζπλερή αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαζψο θαη ζηε
ζπλερψο απμαλφκελε απαίηεζε ησλ πνιηηψλ γηα θαιχηεξε αληηκεηψπηζε,
πιεξνθφξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ. Μέζσ
ησλ Ννζειεπηηθψλ Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ θαη ηελ Τεθκεξίσζε ηεο
Ννζειεπηηθήο Πξάμεο ζηε θξνληίδα ηνπ αζζελή ζα επηβεβαησζεί ε
ζπνπδαηφηεηα ηεο πνηφηεηαο θαη ε ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ
πξνζπαζεηψλ βειηίσζεο ηεο θξνληίδαο, αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο,
πεξηνξηζκνχ

ηνπ

θφζηνπο,

ελίζρπζε

ηεο

αληαγσληζηηθήο

ζέζεο,

ηθαλνπνίεζεο ηνπ αζζελή θαη ηεο νηθνγέλεηαο.
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ISO KAI ΠΑΝΑΚΕΙΑ: ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΟΤΙΑΣΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΙ
ΜΟΝΑΔΕ ΣΕΥΝΗΣΟΤ ΝΕΦΡΟΤ
Δρ Παναγιώτα Ν.Σ. Λαζάρου
Προϊζηαμένη Τμήμαηος Ποιόηηηας, Πανεπιζηημιακό Γενικό Νοζοκομείο
ΑΤΤΙΚΟΝ
Πνηόηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο δελ είλαη νη θαιέο πξνζέζεηο. Η
επηηπρήο αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζηηο κνλάδεο
ηερλεηνύ λεθξνύ εμαξηάηαη από ηελ ηήξεζε πξνϋπνζέζεσλ εθαξκνγήο
ελόο πξνηύπνπ κέζα ζην πιαίζην εηδηθώλ ζπλζεθώλ ηνπ πεξηβάιινληνο
εθαξκνγήο ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο πεξηνξηζκνύο. Χσξίο ηνλ θαζνξηζκό
θξηηεξίσλ, δεηθηώλ θαη απνδεθηώλ νξίσλ ε εθαξκνγή ελόο πξνηύπνπ ISO
δελ δεκηνπξγεί πνηόηεηα θαη δελ απνηειεί ιύζε ζηα πξνβιήκαηα έιιεηςεο
πνηόηεηαο. Κάζε εξγαιείν πνηόηεηαο ζην ρώξν ηεο πγείαο πξέπεη λα είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλν ζηνλ αζζελή αιιά θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ηεο
κνλάδαο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο. Εηδηθά γηα ηηο κνλάδεο ηερλεηνύ
λεθξνύ ζα πξέπεη λα αλαπηύζζεηαη θαη λα εθαξκόδεηαη νκαδνζπλεξγαηηθά,
λα ηεθκεξηώλεηαη

θαη λα επηθαηξνπνηείηαη ζπλερώο θαη λα θνηλνπνηείηαη

ζηνπο αζζελείο. Η δηαδηθαζία είλαη αέλαε θαη αλαηξνθνδνηεί ηνπο θύθινπο
πνηόηεηαο ηεο κνλάδαο. Η παξνπζίαζε εζηηάδεη ζηηο παξακέηξνπο εθείλεο
ώζηε εξγαιεία πνηόηεηαο όπσο ην ISO λα κελ απνηεινύλ πξνζσξηλή ιύζε
ή ιήςε κέηξσλ, νύηε λα δίλνπλ ηελ ςεπδαίζζεζε ζεξαπείαο επί πάζαο
νξγαλσηηθήο λόζνπ αιιά λα είλαη ε αθνξκή γηα ζπλερή βειηίσζε.
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Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις
της στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη
Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες
στην παγκόσμια οικονομία και έχει μεταφερθεί με σφοδρότητα στην
πραγματική οικονομία, με αποτέλεσμα την ύφεση και την πτώση της απασχόλησης σε παγκόσμια κλίμακα. Η παρούσα κρίση πλήττει δυσανάλογα
τις χώρες χαμηλής και μέσης ανάπτυξης αλλά και τα χαμηλότερα κοινωνικά
στρώματα στο εσωτερικό των χωρών. Η ανεργία, η ευπρόσβλητη εργασία
και η ανασφάλεια έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στην υγεία. Η αύξηση των ψυχικών διαταραχών, των προβλημάτων εθισμού και εξάρτησης σε
ουσίες, των αυτοκτονιών και της θνησιμότητας από ισχαιμική καρδιοπάθεια
είναι οι πιο εμφανείς επιπτώσεις της κρίσης στην υγεία του πληθυσμού, οι
οποίες κατανέμονται διαφορετικά μεταξύ των κατοίκων μιας χώρας, με
τις χαμηλότερα κοινωνικές τάξεις να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Η
οικονομική κρίση δημιουργεί επίσης προβλήματα στη χρηματοδότηση
των συστημάτων υγείας, απειλεί τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και επιβαρύνει τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων
παροχής υπηρεσιών υγείας λόγω αυξημένης ζήτησης. Υπό το πρίσμα αυτό,
αναδεικνύεται η σημασία των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας στη
διαμόρφωση του επιπέδου της υγείας και η ανάγκη αντιμετώπισης των
κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στην υγεία.

Γ. Κυριόπουλος,
Β. Τσιάντου

...............................................
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το Ηνωμένο Βασίλειο, ακολουθούν την παράδοση του John
Maynard Keynes προς αυτή την κατεύθυνση. Η προσέγγιση
αυτή επιχειρεί την αναθέρμανση της οικονομίας με αύξηση
των δημοσίων δαπανών, προκειμένου να αντισταθμιστεί
τμήμα του ελλείμματος της ζήτησης. Παράλληλα, όμως, η
πολιτική αυτή οδηγεί σε αύξηση των ελλειμμάτων και του
δημόσιου χρέους, με αποτελέσματα τα οποία δεν μπορούν
να κριθούν επί του παρόντος.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τον τελευταίο χρόνο, η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει μια μεγάλης έντασης οικονομική κρίση, η οποία,
αν και εκδηλώθηκε αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες με
επίκεντρο τις τραπεζικές επισφάλειες και ειδικότερα την
αδυναμία εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων, σύντομα
έλαβε διαστάσεις επιδημίας. Η χρηματοπιστωτική κρίση
επεκτάθηκε ταχύτατα στις αναπτυγμένες χώρες και στη
συνέχεια σε ολόκληρο τον κόσμο, με δραματικές επιπτώσεις
στο τραπεζικό σύστημα και τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η κρίση μεταφέρεται με
σφοδρότητα στην πραγματική οικονομία, με αποτέλεσμα
την ύφεση και την πτώση της απασχόλησης.1

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σχέδιο για την αντιμετώπιση
της κρίσης, τη στήριξη και την ανάκαμψη της οικονομίας
κατατέθηκε το Δεκέμβριο του 2008. Η ανάπτυξη κοινών
στρατηγικών σε συνδυασμό με την προώθηση των μακροπρόθεσμων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το
βασικό χαρακτηριστικό αυτού του σχεδίου. Στόχος είναι η
τόνωση της αγοράς και η λήψη μέτρων για τη στήριξη των
επιχειρήσεων και της απασχόλησης. Οι βασικοί άξονες για
την αντιμετώπιση της κρίσης είναι η εισαγωγή ρευστότητας
στην οικονομία ώστε να τονωθεί η ζήτηση και η προώθηση
των επενδύσεων με μακροπρόθεσμο στόχο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, πάντα όμως λαμβάνοντας
υπόψη τους περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας,

Η αντίδραση των χωρών ήταν άμεση σ’ ό,τι αφορά στη
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Τα μέτρα
αυτά, αν και διέφεραν από χώρα σε χώρα, ωστόσο είχαν
έναν κοινό στόχο, τη βελτίωση της ρευστότητας, την κινητοποίηση των επενδύσεων με σκοπό την αναθέρμανση της
οικονομίας και τη συγκράτηση της απασχόλησης.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε κάποιο βαθμό και
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το οποίο δίνει έμφαση στη δημοσιονομική πειθαρχία και
τη νομισματική σταθερότητα.2

2,9% το 2009 σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) προβλέπεται να μειωθεί
κατά 3% στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και κατά 2% στις υπόλοιπες
αναπτυγμένες οικονομίες. Ασθενής ανάκαμψη της οικονομίας
με μικρή άνοδο του ρυθμού ανάπτυξης προβλέπεται το
2010. Ωστόσο, οι προβλέψεις αυτές είναι αρκετά εύθραυστες
και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια ο
χρόνος και ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης.8

Από την άλλη πλευρά, οι χαμηλής και μέσης ανάπτυξης
χώρες και ιδιαίτερα όσες δεν έχουν αναπτυγμένα συστήματα κοινωνικής προστασίας, αντιμετωπίζουν αυξημένο
κίνδυνο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Υπολογίζεται ότι
στα αμέσως επόμενα χρόνια οι χώρες αυτές θα χρειαστούν
ένα τρισεκατομμύριο δολάρια για πληρωμές τραπεζικών
χρεών και για τη διατήρηση ενός ελάχιστου ασφαλούς
επιπέδου κοινωνικής προστασίας.3

Η οικονομική κρίση, σε παγκόσμια κλίμακα, θέτει σε
καθεστώς ευπρόσβλητης εργασίας το ήμισυ σχεδόν των
εργατών, οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο απώλειας της
εργασίας και συνεπώς σε κατάσταση εργασιακής ανασφάλειας. Από τα τέλη του 2008 η ανεργία άρχισε να αυξάνεται.
Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (International
Labour Organization, ILO), η ανεργία σε παγκόσμια κλίμακα, από 5,7% που ήταν το 2007, προβλέπεται να κυμανθεί
στο 6,1−7,1% το 2009, δηλαδή σε αύξηση του αριθμού
των ανέργων κατά 18−51 εκατομμύρια. O αριθμός των
φτωχών εργαζομένων θα αυξηθεί παγκόσμια κατά 200
εκατομμύρια και θα ανέλθει στο επίπεδο των 700−800
εκατομμυρίων.9 Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του
ΟΟΣΑ, τον Αύγουστο του 2009 η ανεργία στις χώρες του
ΟΟΣΑ έφθασε στο 8,6%, δηλαδή ήταν κατά 2,3% υψηλότερη
έναντι του Αυγούστου του 2008. Το αντίστοιχο ποσοστό
στην Ευρώπη, τον Αύγουστο του 2009, ήταν 9,6%, δηλαδή
κατά 2% υψηλότερο απ’ ό,τι τον Αύγουστο του 2008.10

2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Η οικονομική κρίση προκαλεί δραματικές επιπτώσεις
στην κοινωνική ζωή, δεδομένου ότι η μείωση ή και η
απουσία εισοδήματος προκαλεί απώλειες στην ευημερία
και ωθεί μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στη φτώχεια.4 Το
διεθνές εμπόριο, ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης και η
απασχόληση αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση
στην οποία βρίσκεται η διεθνής οικονομία.
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης διαφοροποιούνται
όχι μόνο μεταξύ των χωρών, όπου –όπως είναι αναμενόμενο– οι χώρες χαμηλής και μέσης ανάπτυξης πλήττονται σε
μεγαλύτερο βαθμό από τις αναπτυγμένες χώρες, αλλά και
στο εσωτερικό των χωρών, έτσι ώστε οι χειρώνακτες εργάτες και τα άτομα με χαμηλή εκπαίδευση να υφίστανται τις
πλέον δυσμενείς επιπτώσεις σε σχέση με τα άτομα υψηλής
εκπαίδευσης της μεσαίας και ανώτερης τάξης.

Η κατάσταση αυτή, όπως περιγράφηκε παραπάνω,
απειλεί κυρίως τις χώρες χαμηλής και μέσης ανάπτυξης,
καθώς και στο εσωτερικό των χωρών τα χαμηλά κοινωνικά
στρώματα, ενώ αποδεικνύει τρία βασικά αλληλοσυνδεόμενα προβλήματα:

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (World
Trade Organization, WTO), μείωση της ζήτησης εισαγωγών
είχε ήδη παρατηρηθεί από το 2007. Ωστόσο, οι προβλέψεις
για το 2009 είναι ιδιαίτερα δυσοίωνες, καθώς προβλέπεται
πτώση 10% σε ποσοτικούς όρους. Η μείωση αυτή αναμένεται να πλήξει περισσότερο τις αναπτυγμένες από τις
αναπτυσσόμενες χώρες (μείωση 14% έναντι 7%).5

t Την αυξανόμενη τάση των ανισοτήτων στο εσωτερικό
των χωρών
t Την ανισοτιμία στις συνθήκες κοινωνικής προστασίας
και υγείας
t Τα επείγοντα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και της
οικολογικής υποβάθμισης.

Αν και η παγκοσμιοποίηση επέδρασε θετικά σε ορισμένες
χώρες, όπως η Κίνα, η Ινδία και άλλες, με τη μείωση της
φτώχειας, η πτώση του διεθνούς εμπορίου έχει ανακόψει
αυτή τη βελτίωση και έχει θέσει σε κριτική επανεξέταση
το υπόδειγμα της παγκοσμιοποίησης, ενώ αναδεικνύει την
ανάγκη για ρύθμιση των αγορών και κρατική παρέμβαση
στους κανόνες επιχειρηματικής δραστηριότητας και διανομής των δημοσίων αγαθών.6,7

3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ
Η απασχόληση είναι ένας από τους βασικότερους τομείς
οι οποίοι πλήττονται κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής
κρίσης. Συνεπώς, το ποσοστό της ανεργίας αντανακλά σε
μεγάλο βαθμό την πορεία της οικονομίας. Επιπρόσθετα,
η ανεργία, η ανασφάλεια στην εργασία και η απώλεια
εισοδήματος για διαβίωση έχουν σημαντική επίδραση
στην υγεία.

Η παρούσα κρίση κινεί σε μηδενικό ή και αρνητικό ρυθμό
την ανάπτυξη στην παγκόσμια οικονομία, με εξαίρεση την
Κίνα, την Ινδία και μερικές άλλες νέες βιομηχανικές χώρες.
Η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά

Η απώλεια της εργασίας συνοδεύεται από ψυχικές
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διαταραχές (ανησυχία, άγχος, κατάθλιψη), προβλήματα
εθισμού και εξάρτησης σε ουσίες και υιοθέτηση μη υγιεινού τρόπου ζωής με αυξανόμενη κατανάλωση τροφής
χαμηλής διατροφικής αξίας, καπνού και οινοπνεύματος και
επιπλέον πλημμελούς διαχείρισης των νοσημάτων από τις
επιβαρυμένες υγειονομικές υπηρεσίες.11,12

ερευνών δείχνουν ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης
η θνησιμότητα μειώνεται, με εξαίρεση τις αυτοκτονίες,
οι οποίες φαίνεται να αυξάνονται. Οι επιδράσεις αυτές
διαφοροποιούνται κατά φύλο, ηλικία και αιτία και έχουν
διαφορετική ευαισθησία ως προς τους χρησιμοποιούμενους
δείκτες (ΑΕΠ, επίπεδο απασχόλησης).16,17

Πρόσφατη έρευνα,11 σε 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
έδειξε ότι η αύξηση της ανεργίας κατά 1% συνδέεται με
παράλληλη αύξηση των αυτοκτονιών κατά 0,79%. Αντίθετα,
η ίδια έρευνα ανέδειξε μείωση της θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα κατά 1,39% και μη στατιστικά σημαντική
σχέση με τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα και
τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες. Στην περίπτωση κατά
την οποία ο δείκτης ανεργίας αυξάνεται >3% για μακρά
περίοδο, η επίπτωση στη θνησιμότητα από αυτοκτονίες
ανέρχεται σε 4−4,5%. Επίσης, παρατηρείται υψηλή θνησιμότητα από κατάχρηση οινοπνεύματος, διαπίστωση η
οποία θεμελιώνει αρκούντως την υπόθεση ότι η ανεργία
συνδέεται με ψυχολογικές διαταραχές. Η ανάλυση κατά
φύλο και ηλικιακή ομάδα έδειξε ότι η αύξηση της ανεργίας προκαλεί αύξηση της θνησιμότητας από αυτοκτονίες
και ισχαιμική καρδιοπάθεια στους άνδρες νέας ηλικίας,
ενώ στην ηλικία >60 ετών δεν διαπιστώνεται στατιστικά
σημαντική σχέση.

Οι δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην
υγεία κατανέμονται διαφορετικά στην κοινωνική κλιμάκωση, ενώ τα άτομα και οι οικογένειες που βρίσκονται
σε χαμηλή θέση διατρέχουν δύο φορές περισσότερο τον
κίνδυνο πρόωρου θανάτου και αυξημένης νοσηρότητας18,19
εξαιτίας των προβλημάτων στο εισόδημα, την εκπαίδευση,
την ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση και τη διατροφή, τα
οποία δρουν αθροιστικά.

4. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Με την παγκόσμια οικονομία σε κρίση, παρατηρείται μια
συνολική αρνητική επίπτωση στην υγεία και απαιτείται η
δέσμευση τουλάχιστον 1,1 τρις δολαρίων σε δανειοδοτήσεις
για την εξυπηρέτηση τμήματος της κλινικής θεραπευτικής
δραστηριότητας. Οι κυβερνήσεις, οι καταναλωτές και οι μη
κερδοσκοπικοί οργανισμοί υγείας βρίσκονται υπό πίεση,
καθώς η ανεργία αυξάνεται, το άγχος των εργαζομένων
εντείνεται και η απώλεια θέσεων εργασίας οδηγεί σε μείωση
της ασφαλιστικής κάλυψης, με κορυφαίο παράδειγμα τις
Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες υπάρχουν 47 εκατομμύρια
άνεργοι.20

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνει και η μελέτη των
Economou et al13 σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, η οποία έδειξε
στατιστικά σημαντική σχέση της ανεργίας και της θνησιμότητας (ανά 100.000 κατοίκους). Ειδικότερα, η αύξηση της
ανεργίας κατά 1% συνεπάγεται αύξηση στο δείκτη θνησιμότητας κατά 2,18 (δηλαδή 2,18 θανάτους/100.000). Επίσης,
η ίδια μελέτη κατέδειξε τη θετική συσχέτιση της ανεργίας
με τη θνησιμότητα από ισχαιμική καρδιοπάθεια.

Η χρηματοδοτική πίεση στον υγειονομικό τομέα αναδεικνύει δύο σημαντικές συνιστώσες:
− Την εξαιρετική σημασία της βιωσιμότητας των συστημάτων ασφαλιστικής κάλυψης και κοινωνικής προστασίας

Η οικονομική κρίση και η μακρόχρονη ανεργία οδηγεί
πολλά άτομα στον κοινωνικό αποκλεισμό και στη φτώχεια,
με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο για πρόωρη θνησιμότητα
και υψηλή νοσηρότητα κυρίως σε άτομα τα οποία ανήκουν σε μειονότητες, στους μετανάστες και τους χρονίως
πάσχοντες από ψυχικά ή σωματικά νοσήματα.14,15

− Την ανάδειξη της θεμελιώδους σημασίας των κοινωνικών
προσδιοριστών της υγείας.
Τα δημόσια ελλείμματα και η ανεργία ασκούν ασφυκτικές πιέσεις στους προϋπολογισμούς της ασφάλισης, αλλά
και των ιδρυμάτων παροχής υγειονομικής φροντίδας, τα
οποία ελέγχονται από την κεντρική διοίκηση, καθώς και
στις επιχειρήσεις υγείας ιδιωτικού χαρακτήρα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και εξυπηρέτησης
των δανειακών αναγκών.21

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν διάφορα ευρήματα
τα οποία παρουσιάζουν την εικόνα ότι στις βιομηχανικές
χώρες η οικονομική κρίση μικρής διάρκειας έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων προς
την υιοθέτηση ενός περισσότερο υγιεινού τρόπου ζωής και
κατά συνέπεια τη μείωση της θνησιμότητας. Ειδικότερα,
φαίνεται ότι σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης αυξάνονται οι επιβλαβείς για την υγεία συνήθειες, όπως είναι το
κάπνισμα και η κατανάλωση οινοπνεύματος, ενώ μειώνεται
η φυσική άσκηση και η υγιεινή διατροφή, με αποτέλεσμα
την αύξηση της παχυσαρκίας. Επιπρόσθετα, αποτελέσματα

Οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία λόγω της οικονομικής
κρίσης δημιουργούν, όπως είναι λογικό, μια επιπλέον ζήτηση
στις υπηρεσίες υγείας. Η ζήτηση αυτή θα επιβαρύνει κυρίως
τις δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς
έχει δειχθεί ότι σε περιόδους μείωσης του εισοδήματος οι
καταναλωτές-ασθενείς στρέφονται σε υπηρεσίες οι οποίες
έχουν ασφαλιστική κάλυψη.23
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Τα συστήματα υγείας των αναπτυσσόμενων χωρών θα
αντιμετωπίσουν προβλήματα χρηματοδότησης για δύο
κυρίως λόγους. Ο πρώτος αφορά στη μείωση των κρατικών
δαπανών για την υγεία λόγω της οικονομικής στενότητας.
Ο δεύτερος σχετίζεται με τη διακοπή της εξωτερικής οικονομικής βοήθειας από τις πλουσιότερες χώρες, οι οποίες
καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα της χρηματοδότησης για
την υγεία, και οι οποίες θα επιχειρήσουν να περικόψουν
τις δαπάνες τους. Είναι όμως πιθανό η συνέχιση της ροής
οικονομικών πόρων προς τις οικονομικά ασθενέστερες
χώρες να είναι, τελικά, προς το συμφέρον των πλουσιότερων χωρών, καθώς υγιής πληθυσμός σημαίνει ασφάλεια,
πολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη.22 Επίσης,
στις αναπτυσσόμενες χώρες η πρόληψη και η θεραπεία των
λοιμωδών νοσημάτων (π.χ. AIDS, ελονοσία και φυματίωση)
είναι μείζονος σημασίας και στηρίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου
στην εξωτερική βοήθεια και τη συνεργασία.23

μεγαλύτερες πιέσεις από τις ήδη υπάρχουσες στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος
υγείας. Η ανταποκρισιμότητα του ελληνικού συστήματος
υγείας είναι μικρή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελετών.
Η δυσαρέσκεια των ασθενών εστιάζεται κυρίως στις υψηλές ιδιωτικές δαπάνες, στην παραοικονομία, στη μεγάλη
αναμονή και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,
ειδικά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.28,29
Επιπλέον, οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στη
χρήση των υπηρεσιών υγείας και στα αποτελέσματά τους,
δηλαδή στο επίπεδο υγείας, θα ενταθούν. Σε έρευνες που
έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα φαίνεται ότι υπάρχει
μια ισχυρή συσχέτιση της χρήσης υπηρεσιών υγείας και
της αυτοαξιολόγησης του επιπέδου της υγείας με το εισόδημα.30,31 Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και από την
ΕΣΥΕ, όπου, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το 2006
το 20,3% του πληθυσμού της χώρας (838.910 νοικοκυριά)
ανήκε σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. Σε σχέση με
την υγεία, τα μέλη των νοικοκυριών σε κίνδυνο φτώχειας
δηλώνουν ότι έχουν χειρότερη υγεία. Ειδικότερα, ο πτωχός πληθυσμός έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα κατά 35%
περισσότερο από το μη πτωχό πληθυσμό.32

Στις χαμηλής και μέσης ανάπτυξης χώρες, η πίεση στους
προϋπολογισμούς υγείας απειλεί βασικές παροχές όπως
είναι οι εμβολιασμοί, η μείωση των οποίων συνδέεται με
αυξημένη βρεφική θνησιμότητα.23 Υπό το πρίσμα αυτό,
είναι πιθανό διαρκούσης της οικονομικής κρίσης να παρατηρηθούν 400.000 επιπλέον θάνατοι σε ετήσια βάση λόγω
μείωσης της εμβολιαστικής κάλυψης, κατά την εκτίμηση
της Παγκόσμιας Τράπεζας.24

Τα ελλείμματα των δημόσιων νοσοκομείων (6,5 δις €)
και των ασφαλιστικών οργανισμών υγείας (4,5 δις €) θα
αυξηθούν και θα υπάρξουν δυσχέρειες στην εξυπηρέτησή
τους, ενώ και ο ιδιωτικός τομέας θα αντιμετωπίσει, επίσης,
ανάλογα προβλήματα. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες
θα αντιμετωπίσουν δυσχέρειες στη χρηματοδότησή τους,
καθώς η ζήτηση για τη σύναψη ιδιωτικών ασφαλιστηρίων
συμβολαίων υγείας θα μειωθεί εξαιτίας της μείωσης του
διαθέσιμου εισοδήματος.

5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη της οικονομίας συρρικνώθηκε
το 2008 υπό το βάρος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ,25 περαιτέρω μείωση αναμένεται και
το 2009 εξαιτίας της πτώσης των εξαγωγών, ενώ αργή και
σταδιακή ανάκαμψη προβλέπεται το 2010. Η ανεργία στην
Ελλάδα τον Ιούλιο του 2009 ήταν 9,6% σύμφωνα με στοιχεία
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας (ΕΣΥΕ).26 Το
υψηλό έλλειμμα αποτελεί και το μεγαλύτερο πρόβλημα
της ελληνικής οικονομίας, καθώς περιορίζει τις επιλογές
για την άσκηση αποτελεσματικής δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία θα στηρίξει την αγορά και θα ενισχύσει την
οικονομία οδηγώντας την ελληνική οικονομία στην έξοδο
από την κρίση.25 Τέλος, το ΑΕΠ αναμένεται να παρουσιάσει
μείωση κατά 0,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος,
σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat.27

Προβλήματα αναμένεται να δημιουργηθούν στην αποτελεσματική διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων, ειδικά
των ατόμων που βρίσκονται στις ασθενέστερες κοινωνικές
ομάδες. Ωστόσο, η εκτεταμένη μορφή οριζόντιας αλληλεγγύης και η ύπαρξη των δομών κοινωνικής προστασίας και
υγείας αποτελούν θετικό στοιχείο για τη χώρα μας, καθώς
μπορούν να απορροφήσουν μεγάλο τμήμα αυτής της
κοινωνικής και οικονομικής έντασης και να προφυλάξουν
τον πληθυσμό από τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ,
τα κοινωνικά επιδόματα και οι κοινωνικές μεταβιβάσεις,
δηλαδή η κοινωνική βοήθεια, τα οικογενειακά επιδόματα, τα βοηθήματα ανεργίας και ασθένειας, τα επιδόματα
αναπηρίας-ανικανότητας, οι εκπαιδευτικές παροχές και οι
συντάξεις, ενδέχεται να μειώσουν σημαντικά το ποσοστό
της φτώχειας.32 Υπό το πρίσμα αυτό, αναδεικνύεται και η
ανάγκη στήριξης των νοικοκυριών που υφίστανται καταστροφικές δαπάνες για την υγεία, δηλαδή δαπανούν >40%

Στη χώρα μας εκτιμάται ότι η ζήτηση και η χρήση
υπηρεσιών υγείας πρόκειται να αυξηθεί κυρίως προς το
δημόσιο και τον ασφαλιστικό τομέα, καθώς η μείωση του
διαθέσιμου εισοδήματος θα στρέψει την κατανάλωση
υπηρεσιών υγείας σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Η κατάσταση αυτή θα δημιουργήσει ακόμη
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του εισοδήματός τους εξαιτίας ενός αιφνίδιου συμβάντος
ή δαπανηρού χρόνιου νοσήματος.33

όπως η παρούσα, έχει σοβαρές αλλά όχι εντελώς διευκρινισμένες επιπτώσεις στην υγεία, σε αντίθεση με τις κυκλικές
οικονομικές κρίσεις στη διάρκεια του επιχειρηματικού
κύκλου. Στις πλουσιότερες χώρες, οι αρνητικές επιδράσεις
στην υγεία μπορούν να περιοριστούν αν υπάρχει ένα
οργανωμένο δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Αυτό δεν
μπορεί να συμβεί στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου το
σύστημα κοινωνικής προστασίας είναι ανεπαρκές ενώ η
οικονομική ύφεση και η ανεργία συνεπάγονται ένδεια και
λιμοκτονία.

6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η ανάγκη ορθής κατανομής των περιορισμένων οικονομικών πόρων γίνεται ακόμη πιο επιτακτική σε περιόδους
οικονομικής ύφεσης. Η επένδυση στην υγεία έρχεται αντιμέτωπη με τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση και η κλιματική
αλλαγή. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι
τομείς είναι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους. Αντίθετα, η εκπαίδευση και το περιβάλλον είναι δύο σημαντικοί προσδιοριστές για την υγεία και η ενίσχυση και η στήριξή τους
ωφελεί και τον τομέα της υγείας.

Η οικονομική ύφεση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται
μόνον ως απειλή αλλά και ως μια ευκαιρία αναδιάρθρωσης
και εξέλιξης των οικονομικών, των κοινωνικών και των
υγειονομικών συστημάτων. Η εξασφάλιση των πόρων για
τη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, η εύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης της υγείας ως αντίδοτο
στα μειωμένα έσοδα από τη φορολογία, η βελτίωση της
απόδοσης του συστήματος υγείας, καθώς και η στήριξη
των δικτύων κοινωνικής προστασίας, θα πρέπει να περιληφθούν στην ατζέντα των κυβερνήσεων.

Η επιβράδυνση του ρυθμού βελτίωσης των δεικτών
υγείας του πληθυσμού δίνει για μία ακόμη φορά έμφαση
στην ανάγκη ανάδειξης των κοινωνικών προσδιοριστών
της υγείας (εισόδημα, εκπαίδευση, απασχόληση) ως σημαντικών συνιστωσών στη διαμόρφωση του επιπέδου υγείας,
αναδεικνύοντας παράλληλα και το σημαντικό ρόλο της
δημόσιας υγείας στην υγειονομική πολιτική.
Το δίλημμα παγκοσμιοποίηση ή προστατευτισμός
επανέρχεται, αλλά και η υπέρβασή του είναι κρίσιμη και
επίκαιρη με την αναζήτηση ενός οδικού χάρτη για μια
νέα παγκόσμια οικονομική τάξη, στον πυρήνα της οποίας
ανευρίσκονται η κοινωνική δικαιοσύνη και η οικολογική
ισορροπία.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αν και το μεγαλύτερο κύμα της ύφεσης φαίνεται να
έχει παρέλθει και τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης αρχίζουν να διαφαίνονται στην παγκόσμια οικονομία, ωστόσο
πολλά ζητήματα μένουν ακόμη προς διευθέτηση ώστε να
επιστρέψει η αγορά στους κανονικούς της ρυθμούς, να
αποκατασταθούν τα πλήγματα της οικονομικής κρίσης και
να επανέλθει μια ισορροπία.

Η ιατρική περίθαλψη είναι μια σημαντική εισροή στη
συνάρτηση παραγωγής της υγείας, αλλά στην παρούσα φάση
η πολιτική ενίσχυσης της επιδότησης στην εργασία και την
οικογένεια καθώς και η ενίσχυση απέναντι στους κινδύνους
οι οποίοι προκύπτουν από την υποβάθμιση των κοινωνικών
προσδιοριστών της υγείας θεωρούνται πλέον κατάλληλοι
για την επίτευξη της ισότητας, της αποτελεσματικότητας
και της αποδοτικότητας στην ιατρική περίθαλψη.

Σ’ ό,τι αφορά στα συστήματα υγείας, ενδεχομένως η
οικονομική κρίση να έχει, τελικά, θετικά αποτελέσματα,
οδηγώντας σε δημιουργικές σκέψεις για διαρθρωτικές αλλαγές με έμφαση στη δημόσια υγεία, στην ανασυγκρότηση
της ασφάλισης υγείας και στην εισαγωγή οιονεί αγορών
στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

Στην πραγματικότητα, μια σοβαρή οικονομική κρίση,
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The recent financial crisis is one of the biggest ever in the global economy and it is hitting the real economy with
great force, resulting in economic recession and a decrease in employment in countries around the world. This crisis has a differential effect in developing countries, and among the poorer and more vulnerable population groups.
Unemployment and job insecurity have a negative impact on health. Rising unemployment is associated with an in-
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crease in mental disorders, addiction problems, suicide and the mortality rate from ischemic heart disease. The poorer segments of the population are more vulnerable to these effects. Economic recession also threatens the financing
of health care, the viability of private insurance companies and the responsiveness of public health services, due to
increased demand. Under these circumstances it is of considerable importance for health and social policy makers
to adopt the perspective of social determinants of health, with the primary aim of decreasing health inequalities.
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Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΔΩΝ Ω ΓΔΙΚΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ
ΝΔΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ
Διπήνη Δςηςσία Κοκκινίδη
Τποπλοίαπσορ (ΤΝ), Τπεύθςνη ΜΣΝ
Ναςηικό Νοζοκομείο Αθηνών

Διζαγωγή
Οζ θμζιχλεζξ απμηεθμφκ ηδ δεφηενδ αζηία εακάημο ζημοξ αζεεκείξ
ηεθζημφ ζηαδίμο ΥΝΝ πμο οπμαάθθμκηαζ ζε ελςκεθνζηή ηάεανζδ. Οζ
αζεεκείξ αοημί εεςνμφκηαζ ορδθμφ ηζκδφκμο βζα θμζιχλεζξ, μζ μπμίεξ είκαζ
ζοπκυηενεξ απυ υηζ ζε ιδ μοναζιζηά άημια, ελεθίζζμκηαζ βνήβμνα ηαζ
οπμπςνμφκ ιε πζμ ανβυ νοειυ.
Ζ εοαζζεδζία ηςκ κεθνμπαεχκ ζηζξ θμζιχλεζξ μθείθεηαζ ηονίςξ ζημοξ
ελήξ πανάβμκηεξ:
ηδκ δοζθεζημονβία ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ
ηζξ δζαηαναπέξ ενέρδξ
ηδκ ίδζα ηδ δζαδζηαζία ηδξ αζιμηάεανζδξ
Ζ δοζθεζημονβία ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ απμδίδεηαζ ζημ
πνυκζμ μοναζιζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ζοκίζηαηαζ ηονίςξ ζε δζαηαναπή ηδξ
ηοηηανζηήξ ακμζίαξ ηαζ θζβυηενμ ηδξ πδιζηήξ, εκχ θυβς ηςκ ζοπκχκ
κμζδθεζχκ ηαζ ηςκ πανειααηζηχκ πνάλεςκ , αολάκεηαζ δ πζεακυηδηα
έηεεζδξ ζε παεμβυκα κμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ.
Οζ δζαηαναπέξ ηδξ ενέρδξ μζ μπμίεξ ζημοξ αζιμηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ
είκαζ ζοκήεεζξ ηαζ μθείθμκηαζ ζε εθαηηςιέκδ πνυζθδρδ πνςηεσκχκ ηαζ
εθαηηςιέκδ απμννυθδζδ αιζκμλέςκ, πμο είκαζ βκςζηυ υηζ αολάκμοκ ηδκ
εοαζζεδζία ζηζξ θμζιχλεζξ ηαζ υηζ ιεζχκμοκ ημ πνμζδυηζιμ επζαίςζδξ.
Ζ ίδζα δ δζαδζηαζία ηδξ αζιμηάεανζδξ πμο απαζηεί αββεζαηή
πνμζπέθαζδ βζα παναηεηαιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ δζελάβεηαζ ζε έκα
πενζαάθθμκ υπμο δ δζαηίκδζδ ηαζ δ εκαθθαβή ηςκ αζεεκχκ είκαζ ηαπεία,
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εκχ μζ πζεακυηδηεξ ιεηαθμνάξ θμζιςδχκ παναβυκηςκ απυ άημιμ ζε
άημιμ άιεζα ή έιιεζα ιέζς ιμθοζιέκςκ επζθακεζχκ ή κμζμημιεζαημφ
οθζημφ ηαζ ελμπθζζιμφ είκαζ αολδιέκεξ.
Ζ πνυθδρδ θμζπυκ ιε ηδκ εθανιμβή ιέηνςκ πνμθφθαλδξ ηαζ εθέβπμο
ηδξ

ιεηάδμζδξ

ηςκ

θμζιχλεςκ

εεςνείηαζ

επζαεαθδιέκδ

εκχ

ηα

απμηεθέζιαηα απυ ηδκ αοζηδνή ηαζ ζοκεπή ηήνδζδ ηςκ ζοκζζηχιεκςκ
ιέηνςκ πνυθδρδξ, απμηεθμφκ δείηηδ βζα ηδκ πμζυηδηα ηδξ κμζδθεοηζηήξ
εθανιμβήξ ζημοξ αζεεκείξ ηεθζημφ ζηαδίμο ΥΝΝ.
Ιογενείρ λοιμώξειρ
Οζ ζμί πνμηαθμφκ ημ 5% ημο ζοκυθμο ηςκ κμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ,
εκχ εηείκμζ πμο είκαζ πζμ επζηίκδοκμζ βζα ηέημζεξ θμζιχλεζξ ηαηαηάζζμκηαζ
ζε πέκηε ααζζηέξ μιάδεξ ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ ιεηάδμζδξ ημοξ:
Μέζς ημο αίιαημξ (HBV, HCV, HIV)
Μέζς ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ (ζυξ βνίπδξ, αδεκμσυξ,
νζκμζυξ)
Μέζς ηδξ βαζηνεκηενζηήξ μδμφ (HAV)
Μέζς ημο δένιαημξ ή ηςκ αθεκκςδχκ ιειανακχκ (ζυξ ημο
ένπδηα, ακειμαθμβζάξ, ηοηηανμιεβαθμσυξ, ζυξ Epstein-Bar)
Δλςηζημί ζμί (αζιμνναβζημφ πονεημφ, ζμφ ηδξ θφζζαξ)
Οζ ζμί πμο ιεηαδίδμκηαζ ιέζς ημο αίιαημξ ηαζ ηονίςξ μζ δπαηίηζδεξ Β ηαζ
C, ειθακίγμκηαζ ζε ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ιεηαλφ ηςκ αζιμηαεαζνμιέκςκ
αζεεκχκ
Ηπαηίηηδα Β
Επηδεκηνινγία
Ο επζπμθαζιυξ ηδξ κυζμο HBV ζηζξ ΖΠΑ, ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ημο
CDC, απυ 7,8%ημ 1976 ιεζχεδηε ζημ 0,9% ημ 1999. ηδκ Δονχπδ
ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ημο EDTA ημ 1990 ήηακ 6,1% , ιε ηδκ Ηζθακδία ηαζ
ηδκ Νμναδβία κα έπμοκ ημ ιζηνυηενμ πμζμζηυ 0%, ηδκ Πμθςκία ηαζ ηδκ
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Σζεπμζθμααηία ιε πμζμζηά 25,9% ηαζ 24,2% ακηίζημζπα. Ζ Δθθάδα ιε
πμζμζηυ 6% ανίζηεηαζ ζηα ίδζα πενίπμο επίπεδα ιε Γαθθία 5,6%, Βέθβζμ
5,6% ηαζ Ηηαθία 6,2%.
Χξόλνο επώαζεο
Ο πνυκμξ επχαζδξ ηδξ δπαηίηζδαξ Β ηοιαίκεηαζ απυ 6 εαδμιάδεξ έςξ
6 ιήκεξ.
Τξόπνη κεηάδνζεο
Ο ζυξ ηδξ δπαηίηζδαξ Β ιεηαδίδεηαζ ηονίςξ ιε ιμθοζιέκμ αίια ηαζ
ζςιαηζηέξ εηηνίζεζξ.
ηζξ ιμκάδεξ ελςκεθνζηήξ ηάεανζδξ, ζφιθςκα ιε ιεθέηεξ πμο έπμοκ
πναβιαημπμζδεεί,

ηα

πενζζζυηενα

ηνμφζιαηα

δπαηίηζδαξ

Β

πανμοζζάζηδηακ ελαζηίαξ ηδξ δζαζηαονμφιεκδξ ιεηάδμζδξ ημο αζεεκή
απυ:
Δπζθάκεζεξ, ελμπθζζιυ ηαζ ακηζηείιεκα πμο δεκ είπακ
απμθοιακεεί έπεζηα απυ ζοβηεηνζιέκδ πνήζδ
Πμθθαπθέξ δυζεζξ θανιάηςκ ηαζ εκδμθθέαζςκ οβνχκ πμο
δεκ πνμμνίγμκηακ απμηθεζζηζηά βζα έκακ αζεεκή
Δκέζζια θάνιαηα πμο πνμεημζιάγμκηακ ζε πχνμοξ υπμο
ανίζημκηακ δείβιαηα αίιαημξ
Πνμζςπζηυ πμο θνυκηζγε ηαοηυπνμκα αζεεκείξ ιε δπαηίηζδα
Β ηαζ ανκδηζημφξ ζε αοηήκ
Tδκ ηαηή δζαπείνζζδ ηςκ ιμθοζιαηζηχκ απμννζιιάηςκ
Ο ζυξ ηδξ δπαηίηζδαξ Β είκαζ πμθφ ακεεηηζηυξ ηαζ δζαηδνείηαζ ζε
επζθάκεζεξ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο έςξ ηαζ 7 διένεξ.
Ζ

ζοπκυηδηα

οπμαάθθμκηαζ

ζε

ειθάκζζδξ

ηδξ

αζιμηάεανζδ

δπαηίηζδαξ
ιεζχεδηε

Β

ζε

ζδιακηζηά

αζεεκείξ
ηζξ

πμο

ηεθεοηαίεξ

δεηαεηίεξ, βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζημοξ αηυθμοεμοξ
πανάβμκηεξ:
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ημκ έθεβπμ ημο αίιαημξ ηαζ ηςκ παναβχβςκ ημο βζα ημκ ζυ
ηδξ δπαηίηζδαξ Β
ηδκ πενζμνζζιέκδ ακάβηδ βζα ιεηαββίζεζξ ιεηά ηδκ έθεοζδ
ηδξ ενοενμπμζδηίκδξ
ημκ ειαμθζαζιυ ηαηά ηδξ δπαηίηζδαξ Β
ηδκ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ εθέβπμο ηςκ θμζιχλεςκ
Εκβνιηαζκόο
ε ιζα μιάδα ημο ζαηνζημφ ηυζιμο οπάνπεζ αιθζζαήηδζδ υζμκ αθμνά
ζηδκ μθζηή

απμηεθεζιαηζηυηδηα,

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ

ηδξ

ζπέζδξ

ηυζημοξ/μθέθμοξ, απυ ημκ ειαμθζαζιυ ηδξ δπαηίηζδαξ Β, ζε αζεεκείξ
ηεθζημφ ζηαδίμο ΥΝΝ.
Σα ααζζηά επζπεζνήιαηα ηαηά ημο ζοζηδιαηζημφ ειαμθζαζιμφ ηδξ HBV
ζε αοηυκ ημκ πθδεοζιυ, ααζίγμκηαζ ζηζξ ελήξ παναηδνήζεζξ:
Ζ

ιεζςιέκδ

απμηεθεζιαηζηυηδηα

ημο

ειαμθίμο

ζημοξ

αζεεκείξ ιε κεθνζηή κυζμ πμο ακαπηφζζμοκ ακηζζχιαηα ζε
πμζμζηυ 50-60% ζε ζφβηνζζδ ιε πμζμζηυ ακηαπυηνζζδξ
πάκς απυ 90% ζε άημια πςνίξ κεθνζηή κυζμ
Σμ παιδθυ πμζμζηυ ηδξ θμίιςλδξ απυ δπαηίηζδα Β, ηαεχξ δ
ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ είκαζ πενίπμο 0,12% ιεηαλφ ηςκ
αζεεκχκ πμο οπμαάθθμκηαζ ζε αζιμηάεανζδ
Πανυθα αοηά ημ Κέκηνμ Δθέβπμο Λμζιχλεςκ(CDC) δζαηοπχκεζ
αοζηδνά ηδ ζφζηαζδ βζα ειαμθζαζιυ υθςκ ηςκ αζεεκχκ πμο ανίζημκηαζ
ζε εεναπεία ελςκεθνζηήξ ηάεανζδξ, ηζ αοηυ βζαηί δζαπζζηχεδηε υηζ μζ
αζεεκείξ πμο είπακ ειαμθζαζηεί πανμοζίαγακ 70% παιδθυηενμ ηίκδοκμ βζα
θμίιςλδ ζε ζπέζδ ιε αοημφξ πμο δεκ είπακ ειαμθζαζηεί, εκχ πενζπηχζεζξ
θμίιςλδξ απυ HBV εκίζποζε ηδ ζφζηαζδ ημοξ.
Όθμζ μζ αζεεκείξ ζε ελςκεθνζηή ηάεανζδ , εηηυξ απυ ημοξ εεηζημφξ ζημ
HbsAg, πνέπεζ κα ειαμθζάγμκηαζ ηαηά ηδξ δπαηίηζδαξ Β.
72

Ξελνδνρείν DIVANI-CARAVEL
η
22 Ημεπίδα: Εθαξκνγή Κξηηεξίσλ Πνηόηεηαο ζηε Νεθξνινγηθή Ννζειεπηηθή
20 Μανηίμο 2011

φιθςκα ιε ημ CDC , βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ παναβςβήξ ακηζζςιάηςκ
ζημκ ειαμθζαζιυ ηαηά ηδξ δπαηίηζδαξ Β, αημθμοεμφκηαζ μζ παναηάης
ζηναηδβζηέξ:
Υμνδβήζηε δζπθή δυζδ ειαμθίμο ζε αζεεκείξ ηεθζημφ
ζηαδίμο κεθνζηήξ κυζμο. 4 ΗΜ εκέζεζξ ηςκ 40mcg ζε 0,1,2
ηαζ 6 ιήκεξ
Υμνδβήζηε ημ ειαυθζμ ζημοξ δεθημεζδήξ (δ ιδ ακηαπυηνζζδ
μνζζιέκςκ αζεεκχκ εκδέπεηαζ κα μθείθεηαζ ζηδ βθμοηζαία
πμνήβδζδ ημο ειαμθίμο ή ζηδ ιδ μθμηθήνςζδ ημο ζπήιαημξ
ειαμθζαζιμφ)
Ξεηζκήζηε ημκ ειαμθζαζιυ υηακ ακαβκςνίγεηαζ πνυκζα
πνμμδεοηζηή

κεθνζηή

κυζμξ

(οπάνπμοκ

ιεβαθφηενεξ

πζεακυηδηεξ ακάπηολδξ ακηζζςιάηςκ πνζκ ηδκ έκηαλδ ζε
πνυβναιια ελςκεθνζηήξ ηάεανζδξ)
Γεδμιέκμο υηζ δ πθαζηή μνμεεηζηυηδηα βζα ημ ακηζβυκμ
επζθακείαξ ηδξ δπαηίηζδαξ Β ιπμνεί κα ειθακζζηεί θίβμ ιεηά
ημκ ειαμθζαζιυ, έπεζ πνμηαεεί κα απμθεφβεηαζ μ έθεβπμξ
εκηυξ ηνζχκ εαδμιάδςκ απυ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ζπήιαημξ
Υμνδβήζηε ιζα επζπθέμκ ζεζνά ηνζχκ ειαμθίςκ εθυζμκ
απμηφπεζ μ πνχημξ ηφηθμξ ειαμθζαζιμφ
Υμνδβήζηε ακαικδζηζηή δυζδ υηακ μ ηίηθμξ ακηζζςιάηςκ
πέζεζ ηάης απυ 10IU/L

Ηπαηίηηδα C
Ο ζυξ ηδξ δπαηίηζδαξ C ακαβκςνίζηδηε ηαζ πενζβνάθδηε πνυζθαηα ημ
1989. Ζ ειθάκζζδ ηδξ θμίιςλδξ ζημοξ αζιμηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ
θαίκεηαζ κα είκαζ ζδιακηζηά ορδθυηενδ ζε ζπέζδ ιε ημ βεκζηυ πθδεοζιυ,
βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ υηζ μζ αζεεκείξ αοημί δζαηνέπμοκ ιεβαθφηενμ
ηίκδοκμ κα απμηηήζμοκ ημκ ζυ ηδξ δπαηίηζδαξ C.
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Χξόλνο επώαζεο
Ο πνυκμξ επχαζδξ ηδξ δπαηίηζδαξ C είκαζ απυ 6 έςξ 12 εαδμιάδεξ,
εκχ δ εεηζηή μνμιεηαηνμπή ηςκ αζεεκχκ ιεηά ηδ θμίιςλδ ιπμνεί κα
ειθακζζηεί ηαζ ιεηά ηδκ πάνμδμ 6 ιδκχκ.
Τξόπνη κεηάδνζεο
Οζ πζεακμί ηνυπμζ ιεηάδμζδξ ημο ζμφ ηδξ δπαηίηζδαξ C πενζθαιαάκμοκ
ηυζμ ηδκ άιεζδ υζμ ηαζ ηδκ έιιεζδ επαθή ιε ημ αίια ηαζ ηα ζςιαηζηά οβνά
ιε παναηηδνζζηζηά ηα ελήξ εεςνδηζηά ιμκηέθα:
Ζ ηάεεηδ ιεηάδμζδ ηδξ δπαηίηζδαξ C απυ ηα ιδπακήιαηα
αζιμηάεανζδξ ιπμνεί κα μθείθεηαζ είηε ζηδκ παναιμκή ημο
ζμφ εκηυξ ημο ιδπακήιαημξ ημο ηεπκδημφ κεθνμφ , ακ ηαζ ηα
παναηηδνζζηζηά ηςκ ζφβπνμκςκ ιδπακδιάηςκ δφζημθα
επζηνέπμοκ ηδ ιεηάδμζδ ημο ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, είηε ζηδ ιδ
εθανιμβή ηςκ ηακυκςκ απμθφιακζδξ ιε απμηέθεζια ηδκ
επζθακεζαηή ιυθοκζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ
Ζ μνζγυκηζα ιεηάδμζδ πμο εεςνείηαζ ηαζ μ ηονζυηενμξ
ηνυπμξ ιεηάδμζδξ ημο ζμφ ,ιεηά ηζξ ιεηαββίζεζξ, δείπκεζ υηζ δ
ιδ ηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ πνυθδρδξ ηςκ θμζιχλεςκ έπεζ ςξ
απμηέθεζια

ηδ

ακαθμβζζηεί

ηακείξ

αζιμηαεαζνυιεκμξ

ζοπκυηδηα
υηζ

ιεηάδμζδξ

ζφιθςκα

αζεεκήξ

ιε

οθίζηαηαζ

ημο

ζμφ,

ιεθέηεξ
1000

ακ
έκαξ

πενίπμο

πανεκηενζημφξ πεζνζζιμφξ ημ πνυκμ
Κνμφζιαηα ιεηάδμζδξ ημο ζμφ παναηδνήεδηακ ζε αζεεκείξ
ηδξ ίδζαξ ιμκάδαξ πμο δεκ πνδζζιμπμζμφζακ ημ ίδζμ
ιδπάκδια, ανίζημκηακ υιςξ ζημκ ίδζμ πχνμ ιε ημ ίδζμ
πνμζςπζηυ

πμο

ηδνμφζε

ημοξ

ηακυκεξ

πνυθδρδξ

θμζιχλεςκ υιςξ ηα αίηζα ηδξ ιυθοκζδξ είκαζ αδζεοηνίκζζηα.
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Ακαθένεηαζ υηζ ιζα ζηαβυκα αίιαημξ πμο εα πέζεζ απυ φρμξ εκυξ
ιέηνμο, ιπμνεί δοκδηζηά κα ελαπθςεεί ζε απυζηαζδ δζαιέηνμο δφμ
ιέηνςκ. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ δεδμιέκμ αοηυ ηαζ ημκ

πενζμνζζιέκμ

πχνμ πμθθχκ ιμκάδςκ αζιμηάεανζδξ, είκαζ πζεακυ μζ ιζηνμζηαβυκεξ
αίιαημξ κα ιμθφκμοκ πμθθά άημια μπμζαδήπμηε ζηζβιή.
Οζ ηδθίδεξ αίιαημξ ή άθθςκ αζμθμβζηχκ οβνχκ πνέπεζ κα ηαεανίγμκηαζ
αιέζςξ ιδπακζηά ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε δζάθοια πμο κα πενζέπεζ
θμνιαθδεΰδδ 6%, βθμοηαναθδετδδ

1,8% ή δζάθοια πθςνίκδξ 1/10 ζε

γεζηυ κενυ.
Πνυζθαηεξ

ιεθέηεξ

ακαθένμοκ

εθάηηςζδ

ημο

πμζμζημφ

μνμιεηαηνμπήξ, μθεζθυιεκδ:
ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ ιεηαββίζεςκ θυβς ηδξ πνήζδξ ηδξ
ενοενμπμζδηίκδξ
ηδκ πζζηή εθανιμβή ηςκ πνμθδπηζηχκ ιέηνςκ βζα ηδκ
απμθοβή ηδξ δζαζπμνάξ ηςκ θμζιχλεςκ
ηδκ μιαδμπμίδζδ ηςκ μνμεεηζηχκ αζεεκχκ
ηδ

πνδζζιμπμίδζδ

ζοβηεηνζιέκςκ

ιδπακδιάηςκ

αζιμηάεανζδξ

Ιόο αλζξώπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο (HIV)
Επηδεκηνινγία
Σμ πμζμζηυ ηδξ HIV θμίιςλδξ ζημοξ αζιμηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ είκαζ
εθάπζζηα αολδιέκμ ζε ζπέζδ ιε ημ βεκζηυ πθδεοζιυ, εκχ επζδδιζμθμβζηέξ
ένεοκεξ έδεζλακ υηζ δ ιεηάδμζδ ημο ήηακ ζδιακηζηά ιζηνυηενδ απυ αοηή
ημο HBV.
Τξόπνη κεηάδνζεο
Έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ μ ζυξ ημο HIV ιεηαδίδεηαζ υπςξ ηαζ δ δπαηίηζδα Β,
ιέζς ημο αίιαημξ ηαζ ηςκ ζςιαηζηχκ οβνχκ.

75

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ω ΔΕΙΚΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ
Εηξήλε Επηπρία Κνθθηλίδε

Ζ ιεηάδμζδ ημο ζμφ HIV, υπςξ ηαζ ηςκ ζχκ ηςκ δπαηίηζδςκ Β ηαζ C
,ζημοξ επαββεθιαηίεξ οβείαξ ηαηά ηδκ άζηδζδ ημο επαββέθιαημξ ημοξ
ιπμνεί κα βίκεζ ιε ημοξ ελήξ ηνυπμοξ:
Με πανεκηενζηή ή δζαδενιζηή έηεεζδ
Με επαθή ηςκ αθεκκμβυκςκ ή ημο δένιαημξ ιε αίια, άθθα
οβνά ημο ζχιαημξ, αθεκκμβυκμ ή ζζημφξ ημο πάζπμκημξ.
Ο ηίκδοκμξ ηνοπήιαημξ ιε αεθυκα ζημ πνμζςπζηυ ηςκ ΜΣΝ είκαζ
ιζηνυξ ηαζ ακένπεηαζ ζε 0,05% ακά ηνφπδια βζα ηάεε 2000 ζοκεδνίεξ.
Ηπαηίηηδα Β θαη C ζηελ Πεξηηνλατθή θάζαξζε
Ο επζπμθαζιυξ ηδξ δπαηίηζδαξ Β ηαζ C είκαζ παιδθυηενμξ ζημοξ
αζεεκείξ πμο οπμαάθθμκηαζ ζε πενζημκασηή ηάεανζδ ζε ζπέζδ ιε ημοξ
αζεεκείξ πμο οπμαάθθμκηαζ ζε αζιμηάεανζδ.
Όζμκ αθμνά ζηδκ δπαηίηζδα Β μ εηήζζμξ ανζειυξ μνμιεηαηνμπήξ ηςκ
αζιμηαεαζνυιεκςκ αζεεκχκ ήηακ 0,19%, εκχ ιεηαλφ ηςκ αζεεκχκ πμο
έηακακ πενζημκασηή ήηακ 0,01%.
Όζμκ αθμνά ζηδκ δπαηίηζδα C ανέεδηε υηζ μ επζπμθαζιυξ ηςκ εεηζηχκ
ζε HCV αζεεκχκ ηοιαίκεηαζ απυ 0-17% ζηδκ πενζημκασηή ηάεανζδ ηαζ
απυ 23-27% ζηδκ αζιμηάεανζδ.
Ζ πθεζμρδθία ηςκ αζεεκχκ είκαζ εεηζημί ζε δπαηίηζδα Β ή C πνζκ ηδκ
έκηαλδ ημοξ ζηδκ ιέεμδμ, εκχ δ εεηζημπμίδζδ ημοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
εεναπείαξ είκαζ ζπάκζα, δεδμιέκμο υηζ δ εεναπεία εθανιυγεηαζ ηαη’μίημκ.
ε πενίπηςζδ πμο μζ αζεεκείξ αοημί κμζδθεοημφκ, δ ζηναηδβζηή
πνυθδρδξ εα πνέπεζ κα ειπενζέπεζ ηδκ πζζηή εθανιμβή ηςκ Γζεεκχκ
Κακυκςκ Πνυθδρδξ ηςκ Λμζιχλεςκ πμο ζζπφμοκ βζα ηδκ κμζδθεία ηςκ
αζεεκχκ.
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Ηπαηίηηδα Β θαη C ζηελ Μεηακόζρεπζε Νεθξνύ
Οζ αζεεκείξ πμο είκαζ εεηζημί ζε δπαηίηζδα Β ή C ίζςξ ανίζημκηαζ ζε
ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ελεθζζζυιεκδξ δπαημπάεεζαξ ιεηά απυ ιεηαιυζπεοζδ
θυβς ηδξ ακηίδναζδξ ζηδκ ακμζμηαηαζηαθηζηή εεναπεία. Ζ θμίιςλδ απυ
ημκ ζυ ηδξ δπαηίηζδαξ C απμηεθεί ηδ ζοπκυηενδ αζηία δπαηζηήξ
δοζθεζημονβίαξ ζε ιεηαιμζπεοιέκμοξ αζεεκείξ, δεκ απμηεθεί υιςξ
ακηέκδεζλδ δ θμίιςλδ αοηή ηάεε αοηή βζα ιεηαιυζπεοζδ κεθνμφ.
Ζ επζηζκδοκυηδηα ηαζ δ ιεηάδμζδ ηδξ δπαηίηζδαξ Β ή C εκυξ
ιεηαιμζπεοιέκμο αζεεκή ηαεμνίγεηαζ απυ δφμ ααζζημφξ πανάβμκηεξ:
Σδκ επζδδιζμθμβζηή έηεεζδ ημο αζεεκή
Σμ ααειυ ακμζμηαηαζημθήξ ημο
Σα ιέηνα πνμθφθαλδξ ηςκ ιεηαιμζπεοιέκςκ αζεεκχκ ζοκμρίγμκηαζ
ζηα ιέηνα πνυθδρδξ ηςκ θμζιχλεςκ πμο εθανιυγμκηαζ δζεεκχξ ζε υθμοξ
ημοξ αζεεκείξ ζηζξ ιμκάδεξ αζιμηάεανζδξ.
Βακηηπιακέρ λοιμώξειρ
Οζ ααηηδνζαηέξ θμζιχλεζξ, εζδζηά αοηέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αββεζαηή
πνμζπέθαζδ, απμηεθμφκ ηζξ πζμ ζοπκέξ θμζιχλεζξ ηδξ αζιμηάεανζδξ ηαζ ηδ
ιεβαθφηενδ

αζηία

εκδηυηδηαξ

ηαζ

εκδζζιυηδηαξ

ακάιεζα

ζημοξ

αζιμηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ.
Σα ζοπκυηενα παεμβυκα αίηζα βζα ηζξ θμζιχλεζξ ηδξ ανηδνζμθθεαζηήξ
ακαζηυιςζδξ είκαζ ηα Gram εεηζηά ιζηνυαζα ζε πμζμζηυ 72,6%, ιε
ηονίανπμ ημ πνοζίγμκηα ζηαθοθυημηημ ηαζ ηα Gram ανκδηζηά ιζηνυαζα ζε
πμζμζηυ 27,4%.
ε θμίιςλδ απυ Gram ανκδηζηά ιζηνυαζα εα πνέπεζ κα εθέβπεηαζ δ
πζεακυηδηα ιυθοκζδξ ηςκ ζοζηεοχκ ημο ηεπκδημφ κεθνμφ ή ημο κενμφ ημο
δζαθφιαημξ ηδξ αζιμηάεανζδξ.
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Βαθηεξηαθέο

ινηκώμεηο

κε

ζρεηηδόκελεο

κε

ην

ζεκείν

πξνζπέιαζεο
Σμ

πμζμζηυ

ηςκ

θμζιχλεςκ

αοηχκ

ακένπεηαζ

ζε

28%

ηςκ

ιζηνμαζμθμβζηά απμδεδεζβιέκςκ πενζπηχζεςκ, ιε πζμ ζοπκή ειθάκζζδ κα
πανμοζζάγμοκ μζ ελήξ:
1.

Λοίμωξη

οςποποιηηικού.

Ζ

επίπηςζδ

ηςκ

θμζιχλεςκ

ημο

μονμπμζδηζημφ είκαζ ορδθή ζημοξ αζεεκείξ ζε ελςκεθνζηή ηάεανζδ,
ζδζαίηενα ζε αοημφξ ιε πμθοηοζηζηή κυζμ εκχ απμηεθμφκ ηδκ πνςημπαεή
εζηία θμίιςλδξ ζημ 20 % ηςκ πενζπηχζεςκ
2.Πνεςμονία. Ζ πκεοιμκία απμηεθεί ζδιακηζηή αζηία εκδηυηδηαξ ζημοξ
αζιμηαεαζνυιεκμοξ

αζεεκείξ.

Απυ

ηα

Gram

εεηζηά

ιζηνυαζα

μ

ζηνεπηυημηημξ ηδξ πκεοιμκίαξ απμιμκχκεηαζ ζημ 50 % ηςκ αζεεκχκ πμο
εζζάβμκηαζ ζημ κμζμημιείμ ιε πνςημπαεή πκεοιμκία, εκχ δ απμιυκςζδ
ηςκ Gram ανκδηζηχκ ιζηνμαίςκ, ιε ηονζυηενα ημ ημθμααηηδνίδζμ ηαζ ηδκ
ηθειπζζέθθα ηδξ πκεοιμκίαξ, βίκεηαζ ζε αζεεκείξ πμο ειθάκζζακ πκεοιμκία
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κμζδθείαξ ημοξ.
3.Γαζηπενηεπικό ζύζηημα. Σμ βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια είκαζ δ πθέμκ
ζοπκή πδβή πνμέθεοζδξ ηδξ θμίιςλδξ ζε πμζμζηυ 34%. ημοξ αζεεκείξ
οπυ πενζημκασηή ηάεανζδ,

δ δζαθμνζηή δζάβκςζδ ακάιεζα ζηδκ

πνςημπαεή πενζημκίηζδα ηαζ ζε ηάπμζα παεμθμβζηή εκδμημζθζαηή θμίιςλδ
είκαζ δφζημθδ. ε έκακ μοναζιζηυ αζεεκή ιε ακελήβδηδ, ακεεηηζηή θμίιςλδ,
πνέπεζ πάκηα κα ηίεεηαζ οπμρία ειθνάηημο ημο εκηένμο.
4.Φςμαηίωζη.

Ζ θοιαηίςζδ

ζημοξ

αζιμηαεαζνυιεκμοξ

αζεεκείξ

ειθακίγεηαζ ιε ιζα ζοπκυηδηα 10 θμνέξ ιεβαθφηενδ απυ υηζ ζημοξ ιδ
μοναζιζημφξ αζεεκείξ. ημοξ αζεεκείξ αοημφξ, δ θοιαηίςζδ ζοπκά έπεζ
ελςπκεοιμκζηή εκηυπζζδ ηαζ εκδέπεηαζ κα οπάνπεζ δζάζπανηδ κυζμξ πςνίξ
παεμθμβζηή αηηζκμβναθία εχναημξ, εκχ έπεζ ακαθενεεί υηζ δ εκδηυηδηα
ηςκ αζεεκχκ ζε ελςκεθνζηή ηάεανζδ απυ θοιαηίςζδ θηάκεζ ημ 40 %.

78

Ξελνδνρείν DIVANI-CARAVEL
η
22 Ημεπίδα: Εθαξκνγή Κξηηεξίσλ Πνηόηεηαο ζηε Νεθξνινγηθή Ννζειεπηηθή
20 Μανηίμο 2011

Βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο ζρεηηδόκελεο κε ην ζεκείν πξνζπέιαζεο
Α.Κεληξηθνί θιεβηθνί θαζεηήξεο
Οζ ηεκηνζημί θθεαζημί ηαεεηήνεξ εοεφκμκηαζ βζα ημ 90%

ηςκ

κμζμημιεζαηχκ ααηηδνζαηχκ θμζιχλεςκ, απυ ηζξ μπμίεξ ημ 10-20% έπμοκ
εακαηδθυνμ έηααζδ ζε αζεεκείξ ορδθμφ ηζκδφκμο.
Ζ θμίιςλδ ιπμνεί κα πνμηθδεεί ηονίςξ απυ ιζηνυαζα ηδξ δενιαηζηήξ
πθςνίδαξ ημο αζεεκή πμο επζιμθφκμοκ ημκ ηαεεηήνα, ιε ααζζηυηενμ ημ
Staphylococcus aureus πμο ανίζηεηαζ ζε πμζμζηυ 50-60% ακάιεζα ζημοξ
αζιμηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ εκχ δ θμίιςλδ είκαζ δ ααζζηή αζηία απχθεζαξ
ημο ηαεεηήνα ηαζ αολάκεζ ηδ κμζδνυηδηα ηαζ ηδ εκδηυηδηα.
Μέηξα πξόιεςεο
1.

άζδπηδ εζζαβςβή ηαζ πεζνζζιμί ηςκ ηαεεηήνςκ ηαηά ηδκ
ημπμεέηδζδ

2.

ηαθή αηζκδημπμίδζδ ημο ηαεεηήνα

3.

ζςζηή πνήζδ ακηζζδπηζηχκ

4.

εθαπζζημπμίδζδ ηδξ δζάνηεζαξ παναιμκήξ ημο ηαεεηήνα.
Διθάκζζδ θμζιχλεςκ ζε ΚΦΚ πςνίξ δαηηφθζμ
<8% ζηζξ 2 εαδμιάδεξ
25% ζημκ πνχημ ιήκα
50% ζημκ δεφηενμ ιήκα
Οζ ιδνζαίμζ ηαεεηήνεξ πςνίξ δαηηφθζμ εα πνέπεζ κα πνέπεζ κα
αθαζνμφκηαζ ιεηά απυ 2-4 διένεξ.
Γεκζηά μζ ΚΦΚ πςνίξ cuff έπμοκ ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα θμίιςλδξ
3,8-6,6επεζζυδζα/1000διένεξ
ζφβηνζζδ

ιε

ηαεεηήνεξ

παναιμκήξ
ιε

cuff

πμο

ημο

ηαεεηήνα

ειθακίγμοκ

ζε
1,6-

5,5επεζζυδζα/1000διένεξ.
5.

δ πνμθοθαηηζηή πμνήβδζδ ακηζαζμηζηχκ πνζκ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ
ηαεεηήνα δεκ ζοκδείγεηαζ εκχ δ ιαηνμπνυκζα πνήζδ ηδξ αθμζθήξ
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ιμοπζνμζίκδξ ζημ ζδιείμ ελυδμο ημο ηαεεηήνα βζα πνμθφθαλδ
απυ ημκ Staphylococcus aureus παναιέκεζ πνυαθδια.
6.

δ πενζπμίδζδ ηαζ μ πεζνζζιυξ ηςκ ηαεεηήνςκ απυ πνμζςπζηυ πμο
είκαζ έιπεζνμ, ζςζηά εηπαζδεοιέκμ ηαζ

ηδνεί αοζηδνά ημοξ

ηακυκεξ ακηζζδρίαξ ηαζ πνυθδρδξ θμζιχλεςκ ιεζχκεζ ημκ ηίκδοκμ
ααηηδνζαηήξ ιυθοκζδξ ηςκ αζεεκχκ.
7.

δ εηπαίδεοζδ ημο αζεεκή ηαζ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο

8.

δ πνήζδ ηςκ ΚΦΚ απμηθεζζηζηά βζα ηδκ αζιμηάεανζδ

9.

δ εηηίιδζδ ημο ζδιείμο ελυδμο ημο ηαεεηήνα ζε ηάεε ζοκεδνία

Β.Απηηπιοθλεβική αναζηόμωζη και μόζσεςμα
Οζ θθεαμηεκηήζεζξ ηςκ αζεεκχκ βζα ηδκ δζαδζηαζία ηδξ αζιμηάεανζδξ
ημοξ εέημοκ ζε ηίκδοκμ βζα θμίιςλδ απυ ααηηήνζα, ηα μπμία ιπμνεί κα
πνμηαθέζμοκ ημπζηή ή ζοζηδιαηζηή θμίιςλδ. Ζ ηήνδζδ ηδξ ζςζηήξ ηαζ
άζδπηδξ θθεαμηέκηδζδξ, ιε πνήζδ 70% αθημυθδξ ή 10 % ζςδζμφπμο
πμαζδυκδξ ή δζαθφιαημξ πθςνελζδίκδξ εθαπζζημπμζμφκ ηδκ πζεακυηδηα
επζιυθοκζδξ ηςκ αζεεκχκ.
Οζ θμζιχλεζξ ζηζξ ανηδνζμθθεαζηέξ ακαζημιχζεζξ είκαζ ζπάκζεξ ηαζ
ζοκήεςξ

ζηαθοθμημηηζηήξ

αζηζμθμβίαξ

εκχ

ζηα

ιμζπεφιαηα

ακαπηφζζμκηαζ ζε πμζμζηυ 5-20%.
Χξπζίδνληαο Σηαθπιόθνθθνο Αλζεθηηθόο ζηελ Μεζηθηιιίλε (MRSA)
Σμ ηθεζδί βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο MRSA είκαζ δ πνυθδρδ ηδξ
ιεηάδμζδξ ημο, βζαηί δφζημθα εηνζγχκεηαζ, εφημθα ιεηαδίδεηαζ, δφζημθα
εεναπεφεηαζ, εκχ εθέβπεηαζ ηαζ εεναπεφεηαζ ιε ορδθυ ηυζημξ.
Τξόπνη κεηάδνζεο
Σα πένζα είκαζ μ ηφνζμξ ηνυπμξ ιεηάδμζδξ ημο MRSA.
Σα πένζα ημο πνμζςπζημφ ιπμνμφκ κα ιμθοκεμφκ απυ ηδκ επαθή ιε:
Απμζηζζιέκμοξ ή ιμθοζιέκμοξ αζεεκείξ
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Απμζηζζιέκα ή ιμθοζιέκα ηιήιαηα ημο ίδζμο ημο ζχιαημξ
ημοξ
οζηεοέξ ή επζθάκεζεξ πμο έπμοκ ιμθοκεεί απυ αοηυ ημ
ααηηήνζμ
Εληεξόθνθθνη αλζεθηηθνί ζηε βαλθνκπθίλε (VRE)
Ζ πανμοζία ηςκ VRE πενζβνάθδηακ βζα πνχηδ θμνά ζηδκ Δονχπδ ηδ
δεηαεηία ημο 1980, εκχ πμθθαπθέξ επζδδιίεξ ηδξ θμίιςλδξ VRE έπμοκ
πενζβναθεί ζε δζάθμνεξ πενζπηχζεζξ κμζμημιείςκ ηαζ, υπςξ ηαζ
ακεεηηζηυξ ζηδ ιεεζηζθθίκδ πνοζίγςκ ζηαθοθυημηημξ, ιε εκδδιζηή ιμνθή.
Ζ πνυθδρδ ηδξ ιυθοκζδξ απυ VRE απαζηεί ιζα πμθφπθεονδ
πνμζέββζζδ,

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ

ηδξ

βεκζηχκ

ιέηνςκ

πνυθδρδξ

θμζιχλεςκ, αηνζαή ηαζ έβηαζνδ δζάβκςζδ ηαζ εεναπεία, ζοκεηή πνήζδ ηςκ
ακηζιζηνμαζαηχκ θανιάηςκ, ηαζ ηδκ πνυθδρδ ηδξ ιεηάδμζδξ.
Πποθςλάξειρ ελέγσος λοιμώξεων για όλοςρ ηοςρ αζθενείρ ζηιρ
μονάδερ αιμοκάθαπζηρ (ζύμθωνα με ηιρ οδηγίερ ηος CDC)
Σα ιέηνα εθέβπμο θμζιχλεςκ πμο ζοζηήκμκηαζ βζα υθεξ ηζξ ιμκάδεξ
αζιμηάεανζδξ, έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδκ ιείςζδ ηςκ ιεηάδμζδξ
παεμβυκςκ παναβυκηςκ απυ αζεεκή ζε αζεεκή, άιεζα ή έιιεζα ιέζς
ιμθοζιέκςκ επζθακεζχκ, ελμπθζζιμφ, κμζμημιεζαημφ οθζημφ ή ηςκ πενζχκ
ημο πνμζςπζημφ, εκχ μζ πναηηζηέξ αοηέξ εα πνέπεζ κα εθανιυγμκηαζ
ζοζηδιαηζηά, βζα υθμοξ ημοξ αζεεκείξ ακελαζνέηςξ.
Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζοζηήκεηαζ:
Υνήζδ πνμζηαηεοηζηήξ εκδοιαζίαξ, απμζηεζνςιέκα βάκηζα,
πνμζηαηεοηζηά βοαθζά, ιάζηα, απμζηεζνςιέκμ αδζάανμπμ
πεδίμ
Φμνάηε βάκηζα ιζαξ πνήζεςξ υηακ θνμκηίγεηε αζεεκή ή
αημοιπάηε ημκ ελμπθζζιυ ημο ζηαειμφ αζιμηάεανζδξ ημο

81

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ω ΔΕΙΚΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ
Εηξήλε Επηπρία Κνθθηλίδε

Αθαζνείηε ηα βάκηζα ηαζ πθέκεηε ηα πένζα ζαξ ιεηαλφ
αζεεκχκ ή ζηαειχκ
Σα ακηζηείιεκα πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημ ζηαειυ ημο
αζεεκή πνέπεζ κα είκαζ ιζαξ πνήζεςξ ή κα απμθοιαίκμκηαζ
βζα κα ιπμοκ πάθζ ζε ημζκή ηαεανή πενζμπή
Ακηζηείιεκα

πμο

δεκ

ιπμνμφκ

κα

απμθοιακεμφκ

πνδζζιμπμζμφκηαζ απμηθεζζηζηά ζε έκακ αζεεκή
Φζαθίδζα ιε θάνιαηα πμθθαπθχκ δυζεςκ δεκ ιεηαθένμκηαζ
απυ ζηαειυ ζε ζηαειυ αθθά εημζιάγμκηαζ μζ αημιζηέξ δυζεζξ
ζε ηαεανή πενζμπή
Μδ πνδζζιμπμζείηε ημζκά ηανυηζζα βζα ηδκ ιεηαθμνά
θανιάηςκ
Γζαπςνίγεηαζ ιε ζαθήκεζα ηζξ ηαεανέξ πενζμπέξ απυ ηζξ
ιμθοζιέκεξ πενζμπέξ
Υνδζζιμπμζείηαζ ελςηενζημφξ ιεηαηνμπείξ ηαζ θίθηνα ιζαξ
πνήζεςξ βζα κα πνμθαααίκεηε ηδ ιυθοκζδ ιε αίια ηςκ
ηαηαβναθέςκ πίεζδξ ηςκ ιδπακδιάηςκ αζιμηάεανζδξ
Καεανίγεηε ηαζ απμθοιαίκεηαζ ημοξ ζηαειμφξ αζιμηάεανζδξ
ιεηαλφ ηςκ ζοκεδνζχκ
Γχζηε ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηα ηιήιαηα ηςκ ιδπακδιάηςκ
αζιμηάεανζδξ πμο αημοιπάηε πενζζζυηενμ
Γζαπεζνζζηείηε ζςζηά ηα ιμθοζιαηζηά ηαζ ιδ ιμθοζιαηζηά
απμννίιιαηα
Γεκ επζηνέπεηαζ δ ηαηακάθςζδ ηνμθήξ ηαζ πμημφ απυ ημ
πνμζςπζηυ ζημ πχνμ αζιμηάεανζδξ εηηυξ ηςκ αζεεκχκ
Αοζηδνά έλμδμξ ημο αζεεκή απυ ηδ ιμκάδα ιεηά ημ ηέθμξ
ηδξ ζοκεδνίαξ
Έθεβπμξ ημο ζοζηήιαημξ κενμφ ηδξ ΜΣΝ ηαζ ηαηηζηυξ
ιδκζαίμξ ιζηνμαζμθμβζηυξ έθεβπμξ
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Πνυβναιια ηαηαβναθήξ ηςκ εεηζηχκ ζε MRSA αζεεκχκ ηαζ
ενβαγμιέκςκ
Δθανιμβή μδδβζχκ πμο αθμνμφκ ημκ ίδζμ ημκ αζεεκή
Μέηξα

πξνθύιαμεο

αζζελώλ

κε

επαηίηηδα

Β

ζε

κνλάδεο

αηκνθάζαξζεο
Ζ κμζδθεία ηςκ αζεεκχκ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ζε
λεπςνζζημφξ (ηίηνζκμοξ) εαθάιμοξ ηαζ ιδπακήιαηα
Ο ελμπθζζιυξ ηαζ ηα οθζηά ημο πχνμο κα πνδζζιμπμζμφκηαζ
απμηθεζζηζηά ζημοξ εαθάιμοξ αοημφξ, εκχ εα πνέπεζ κα
απμθοιαίκμκηαζ βζα κα ιεηαθενεμφκ αθθμφ
Σμ πνμζςπζηυ πμο ακαθαιαάκεζ ηδκ θνμκηίδα ηςκ αζεεκχκ
αοηχκ εα πνέπεζ κα είκαζ εηπαζδεοιέκμ, ακμζμπμζδιέκμ ηαζ
δεκ εα πνέπεζ κα ζοιιεηέπεζ ζηδκ κμζδθεία άθθςκ αζεεκχκ
ηδξ ιμκάδαξ
Σαηηζηυξ μνμθμβζηυξ έθεβπμξ ηςκ αζεεκχκ ακά 6ιδκμ
Διαμθζαζιυξ ηςκ μνμανκδηζηχκ αζεεκχκ βζα HBsAg
Αοζηδνή εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ πνυθδρδξ θμζιχλεςκ πμο
ζζπφμοκ βζα υθμοξ ημοξ αζιμηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ
Καεανζζιυξ ηαζ απμθφιακζδ ημο εαθάιμο
Πνμζεηηζηή

ζοθθμβή

ηαζ

πεζνζζιυ

ηςκ

ιμθοζιαηζηχκ

απμννζιάηςκ

Μέηξα

πξνθύιαμεο

αζζελώλ

κε

επαηίηηδα

C

ζε

κνλάδεο

αηκνθάζαξζεο
Σα ιέηνα πμο θαιαάκμκηαζ βζα ηδκ πνμθφθαλδ απυ ημκ ζυ ηδξ
δπαηίηζδαξ C είκαζ:
Αοζηδνή ηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ βζα ηδκ πνυθδρδ θμζιχλεςκ
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Σαηηζηυξ αζμπδιζηυξ έθεβπμξ βζα πζεακή αφλδζδ ηςκ
δπαηζηχκ εκγφιςκ
Απμθοβή ιεηαββίζεςκ ηαζ επαθχκ ιε ιμθοζιέκμ αίια ηαζ ηα
πανάβςβα ημο
Σαηηζηυξ μνμθμβζηυξ έθεβπμξ βζα anti-HCV ακηζζχιαηα ηάεε
6 ιήκεξ.
ε πμθθέξ ιμκάδεξ εθανιυγεηαζ δ ηαηηζηή ηδξ δζαδμπήξ ηςκ αζεεκχκ
πμο έπμοκ πνμζαθδεεί απυ ημκ ζυ HCV ζε ζοβηεηνζιέκα ιδπακήιαηα, ημ
ζφζηδια back to back, εκχ δ απμιυκςζδ ημοξ ζε λεπςνζζημφξ εαθάιμοξ
δεκ εεςνείηαζ εκδεδεζβιέκδ.
Μέηξα πξνθύιαμεο γηα αζζελείο κε HIV ζε κνλάδεο αηκνθάζαξζεο
Οζ ηαηεοεοκηήνζεξ μδδβίεξ

ημο CDC βζα ημοξ αζεεκείξ πμο είκαζ

μνμεεηζημί ζημκ ζυ HIV, ζοκζζημφκ κα εθανιυγμκηαζ ηα ιέηνα πνυθδρδξ
ηςκ θμζιχλεςκ πμο ζζπφμοκ βζα ημοξ αζιμηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ, πςνίξ
κα απαζηείηαζ απμιυκςζδ ή πνήζδ εζδζημφ ιδπακήιαημξ.
Πανυθα αοηά υιςξ πμθθέξ ιμκάδεξ ακηζιεηςπίγμοκ ημοξ αζεεκείξ
αοημφξ ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ ιε ημοξ HBsAg (+) αζεεκείξ. Οζ HIV αζεεκείξ
αζιμηαεαίνμκηαζ ζε λεπςνζζηή ιμκάδα, ιε λεπςνζζηυ ελμπθζζιυ , μ μπμίμξ
πνδζζιμπμζείηαζ απμηθεζζηζηά ζε αοημφξ ημοξ αζεεκείξ.
Ακ αοηυ υιςξ δεκ είκαζ εθζηηυ, δ αζιμηάεανζδ πναβιαημπμζείηαζ ζημ
ηέθμξ ηδξ αάνδζαξ χζηε κα απμθοιακεεί πνμζεηηζηά ημ ιδπάκδια.
Μέηξα πξνθύιαμεο αζζελώλ κε MRSA ζε κνλάδεο αηκνθάζαξζεο
Έθεβπμξ ηςκ κέςκ αζεεκχκ ιε πθήνδ έθεβπμ βζα MRSA,
θαιαάκμκηαξ ηαθθένβεζεξ απυ: ιφηδ, πενίκεμ, ηα ζδιεία
ελυδμο ηςκ αββεζαηχκ πνμζπεθάζεςκ
Δκδιένςζδ υθςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ πμο ένπμκηαζ ζε επαθή
ιε ημκ άννςζημ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ημο
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Δκδιένςζδ ηαζ εηπαίδεοζδ υθςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ βζα
μπμζαδήπμηε αθθαβή πμο βίκεηαζ ζηζξ μδδβίεξ βζα ηδκ
πνυθδρδ αζεεκχκ ιε MRSA
Απμιυκςζδ

ημο

αζεεκή

δεκ

απαζηείηαζ,

υιςξ

ζηδκ

πνμζπάεεζα εθαπζζημπμίδζδξ ηδξ επαθήξ ιε άθθμοξ
αζεεκείξ, εα πνέπεζ κα αζιμηαεαίνεηαζ

ζε ιζα βςκία ηδξ

ιμκάδαξ
Αοζηδνή ηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ βζα ηδκ πνυθδρδ θμζιχλεςκ
πμο ζζπφεζ βζα υθμοξ ημοξ αζιμηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ
ΤΜΠΔΡΑΜΑ
Οζ αζεεκείξ πμο οπμαάθθμκηαζ ζε πνυκζα αζιμηάεανζδ εεςνμφκηαζ
ορδθμφ ηζκδφκμο βζα θμζιχλεζξ, αθμφ δ δζαδζηαζία ηδξ ζοκεδνίαξ απμηεθεί
απυ ηδκ ανπή έςξ ημ ηέθμξ πανειααηζηή δζαδζηαζία.
Ο κμζδθεοηήξ ηδξ κεθνμθμβίαξ εα πνέπεζ κα έπεζ άνζζηεξ βκχζεζξ ηςκ
θμζιχλεςκ πμο ειθακίγμκηαζ ζημοξ αζεεκείξ ιε πνυκζα κεθνζηή κυζμ ηαζ
οπμαάθθμκηαζ ζε ελςκεθνζηή ηάεανζδ, ηςκ ηνυπςκ ιεηάδμζδξ ηαζ
πνυθδρδξ ηςκ θμζιχλεςκ αοηχκ.
Δίκαζ βεβμκυξ υηζ δ πνυθδρδ ηςκ θμζιχλεςκ ζηδ κεθνμθμβζηή
κμζδθεοηζηή απμηεθεί δείηηδ πμζυηδηαξ ηδξ πανεπυιεκδξ κμζδθεοηζηήξ
θνμκηίδαξ εκχ δ ζοκεπζγυιεκδ εηπαίδεοζδ ηαζ δ παναημθμφεδζδ υθςκ
ηςκ ελεθίλεςκ ζημκ εηζοβπνμκζζιυ ηςκ βκχζεςκ ηαζ ηςκ ιεευδςκ ηδξ
κμζδθεοηζηήξ επζζηήιδξ ζημκ ημιέα αοηυ έπμοκ, ςξ απμηέθεζια ηδκ
αεθηίςζδ ημο αζμηζημφ επζπέδμο ηςκ κεθνμπαεχκ ηαζ ηδκ επζιήηοκζδ ημο
πνυκμο επζαίςζδξ.
Γζα ημκ ηαθφηενμ έθεβπμ ηαζ ηδκ ηαθφηενδ ακηζιεηχπζζδ ηςκ θμζιχλεςκ
πνμηείκεηαζ δ φπανλδ εκυξ κμζδθεοηή κεθνμθμβίαξ ζε ηάεε ιμκάδα
αζιμηάεανζδξ πμο εα είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηζξ θμζιχλεζξ ηαζ εα θεζημονβεί
ςξ ζφκδεζιμξ ιε ημ ηιήια εθέβπμο εκδμκμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ ημο
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Εηξήλε Επηπρία Κνθθηλίδε

κμζμημιείμο, ιε ζημπυ ηδκ άιεζδ ηαηαβναθή ηαζ ακηζιεηχπζζδ ηςκ
ηνμοζιάηςκ θμίιςλδξ.
Βιβλιογπαθία:
Handbook of dialysis, John T. Daugirdas, Peter G.Blake, Todd
S.Ihg, 3rd Edition, Lippincott Williams and Wilkins
Δβπεζνίδζμ Αζιμηάεανζδξ, John T. Daugirdas, Peter G.Blake, Todd
S.Ihg, 4δ Έηδμζδ, Αεήκα 2008, Δηδυζεζξ Σεπκυναια
U.S. National Library of Medicine, National Instituts of Health, Pub
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Europe: which infection control measures are taken?” Institute for
Hygiene and Environmental Medicine, Charité-University Medicine
Berlin, Germany.
National Kidney Foundation, guidelines
CDC: Centers for Disease Control and Prevention
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ηεπκζηχκ

παναιέηνςκ»,

H.Jayasekera,
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ηαζ

Ακάπηολδξ, Salford, Αββθία, EDTNA/ERCA JOURNAL, Ημφθζμξεπηέιανζμξ 2001
«Οζ θμζιχλεζξ ζημοξ αζιμηαεαζνυιεκμοξ αζεεκείξ», Π.Νζημθασδδξ,
2μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Νμζδθεοηχκ Νεθνμθμβίαξ, Βυθμξ 17-18
Μαΐμο 1996
Ημβεκείξ

Λμζιχλεζξ

Π.Ν.Εδνμβζάκκδξ,

ζηδ

Μμκάδα

Σεπκδημφ

Π.Γανβαθζάκμξ-Καημθφνδξ,

Νεθνμφ,

Γ.Καναμοκηγήξ,

Αεήκα 2000
«Λμζιχλεζξ ζηδκ ελςκεθνζηή ηάεανζδ», Β.Μανζκμπμφθμο, Πκδ
ΜΣΝ «ΑΣΣΗΚΟΝ», 16δ Ζιενίδα, Πμθειζηυ Μμοζείμ 2005
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«Infection Prevention and Control. MRSA screening», Royal Free
Hampstead NHS Trust, December 2009
«Λμζιχλεζξ ζε αζεεκείξ ιε πνυκζα κεθνζηή κυζμ πνζκ ηδκ έκηαλδ
ζε πνυκζα αζιμηάεανζδ», πφνμξ Μοβζάηδξ, ΠαεμθυβμξΛμζιςλζμθυβμξ, Λέηημναξ, Γ΄ Παεμθμβζηή Κθζκζηή Α.Π.Θ., ΓΝΘ
«ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ»
«Λμζιχλεζξ
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αζιμηάεανζδ

αζεεκείξ
ηαζ
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πενζημκασηή

οπμαάθθμκηαζ
ηάεανζδ»,

ζε

πνυκζα

Απυζημθμξ

Κονβζαθάκδξ, Δπζιεθδηήξ Νεθνμθμβίαξ ΜΣΝ, ΓΝ Ξάκεδξ
«Κίκδοκμζ απυ θμζιχλεζξ ηαηά ηδκ αζιμηάεανζδ», Θ.Σζζάημξ,
Δζδζηυξ Παεμθυβμξ, Γζδάηηςν Ηαηνζηήξ Πακεπζζηδιίμο Βζέκκδξ,
www.iatronet.gr δδιμζίεοζδ 30 Μανηίμο 2010
«Καηεοεοκηήνζεξ μδδβίεξ βζα ηδκ πνυθδρδ θμζιχλεςκ απυ
Υνοζίγμκηα ηαθοθυημηημ Ακεεηηζηυ ζηδκ Μεεζηζθθίκδ», Κέκηνμ
Δθέβπμο ηαζ Πνυθδρδξ Λμζιχλεςκ, Β’ έηδμζδ, Αεήκα 2007
Oxford Handbook of Dialysis, J. Levy, J.Morgan, E.Brown, 3rd
Edition, Oxford University Press
“Infection Control Policy in Haemodialysis Units”, Imperial
College Healthcare NHS, July 2007
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ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΙ ΜΟΝΑΓΔ
ΔΞΩΦΡΔΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ
Μαξίλα Νηηλνύδε
Νοζηλεύηρια ΜΣΝ
Γ. Ν. Πηολεμαϊδας «Μποδοζάκειο»

Δηζαγωγή:
Η ζπιινγή θαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ Ιαηξηθώλ Απνβιήησλ απνηειεί
έλα ζεκαληηθό ζέκα γηα ηελ πνιηηεία, θαζόζνλ ηα Ννζνθνκεία αιιά θαη
γεληθόηεξα νη Μνλάδεο Υγείαο (Μ,Υ,) απνηεινύλ κία ζεκαληηθή πεγή
παξαγσγήο απνβιήησλ. Γηα ηνλ ιόγν απηόλ έρνπλ ηεζεί

κία ζεηξά από

κέηξα, πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. ( ΦΕΚ
1419|1-10-2003.)
Οξηζκνί : Είλαη απαξαίηεην λα αλαιπζνύλ θάπνηνη γεληθνί όξνη πνπ είλαη :
ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ

(ΙΑ) Τα απόβιεηα πνπ παξάγνληαη από ηηο

πγεηνλνκηθέο Μνλάδεο θαη κπνξεί λα είλαη:
α) Ιαηξηθά Απόβιεηα Αζηηθνύ Χαξαθηήξα (ΙΑ-ΑΧ) αλήθνπλ ηα
απόβιεηα πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε νηθηαθά π.ρ από ηελ παξαζθεπή
θαγεηώλ ζηηο θνπδίλεο ησλ πγεηνλνκηθώλ κνλάδσλ (Υ.Μ) , από ηηο
δξαζηεξηόηεηεο εζηίαζεο , γπαιί, ραξηί, ραξηόλη, πιαζηηθό, κέηαιια, πιηθά
ζπζθεπαζίαο θαη άιια κε επηθίλδπλα πιηθά
β) Δπηθίλδπλα Ιαηξηθά Απόβιεηα (ΔΙΑ) ηα νπνία ρσξίδνληαη ζηα :
1) ακηγώο κνιπζκαηηθνύ ραξαθηήξα πνπ είλαη ηα απόβιεηα πνπ
έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε αίκα, εθθξίζεηο ή άιια βηνινγηθά πγξά θαη
κπνξνύλ λα κεηαδώζνπλ ινηκώδε λνζήκαηα
2) απόβιεηα κε ηαπηόρξνλα κνιπζκαηηθό θαη ηνμηθό ραξαθηήξα
πνπ είλαη απόβιεηα πνπ πξνέξρνληαη από Παζνινγναλαηνκηθά
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Εξγαζηήξηα, από Τκήκαηα όπνπ γίλνληαη ρεκεηνζεξαπείεο ηζηνί,
όξγαλα, κέξε ζώκαηνο, πεηξακαηόδσα θ.α
3) απόβιεηα ακηγώο ηνμηθνύ ραξαθηήξα ζ’ απηά ηα απόβιεηα
αλήθνπλ απηά πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν, αιιά βαξέα κέηαιια,
ακίαλην,

θπηηαξνζηαηηθά θαη άιια θάξκαθα,

ρισξνθόξκηα,

ηξηρισξναηζπιέλην, μπιέλην, αθεηόλε, κεζαλόιε, θ.α
γ) Άιια Ιαηξηθά Απόβιεηα (ΑΙΑ): ξαδηελεξγά, κπαηαξίεο, ζπζθεπέο κε
αέξηα ππό πίεζε θ.α
Γηαρείξηζε Ιαηξηθώλ Απνβιήηωλ (ΓΙΑ)
Είλαη ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ πνπ απνζθνπνύλ ζην λα θαηαζηήζνπλ
ηα ΙΑ αβιαβή γηα ηελ Δεκόζηα Υγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Απηέο είλαη:
πιινγή: Ο δηαρσξηζκόο, ε ζπγθέληξσζε θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ΙΑ ζε
θαηάιιειε ζπζθεπαζία ζηνπ ρώξνπο πνπ παξάγνληαη (ζεκεία ζπιινγήο),
Μεηαθνξά: Οη εξγαζίεο κεηαθνξάο ησλ ΙΑ από ηνπο ρώξνπο παξαγσγήο
ζε εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη ηειηθήο δηάζεζεο,
Πξνζωξηλή

Απνζήθεπζε:

Η

απνζήθεπζε

ησλ

θαηάιιεισλ

ζπζθεπαζκέλσλ ΙΑ ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλν ρώξν απνζήθεπζεο κέρξη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθνξά ηνπο ζε

ρώξνπο ηειηθήο δηάζεζεο,

Δπεμεξγαζία: Η εθαξκνγή ή ν ζπλδπαζκόο θπζηθώλ , ρεκηθώλ , ζεξκηθώλ
θαη βηνινγηθώλ δηεξγαζηώλ πνπ κεηαβάιινπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΙΑ ,
έηζη ώζηε λα πεξηνξίδεηαη ν όγθνο ηνπο ή νη επηθίλδπλεο ηδηόηεηεο ηνπο , λα
δηεπθνιύλεηαη ν ρεηξηζκόο ηνπο θαη λα επηηπγράλεηαη ε αλάθηεζε ρξήζηκσλ
πιηθώλ ή ελέξγεηαο. H επεμεξγαζία επηηπγράλεηαη κε δύν κεζόδνπο
αλάινγα κε ηελ επηθηλδπλόηεηα ησλ απνβιήησλ:

έηζη έρνπκε ηελ

Απνηέθξωζε : Η δηαδηθαζία μεξάο νμείδσζεο ησλ ΙΑ ζε πςειέο
ζεξκνθξαζίεο , θαζώο θαη άιιεο ηερληθέο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο όπσο ε
ππξόιπζε , ε αεξηνπνίεζε. Καη ηελ Απνζηείξωζε : Η πγξά ή μεξά
ζεξκηθή επεμεξγαζία ησλ ΕΙΑ , ώζηε απηά λα εμνκνησζνύλ όζν αθνξά
ζην κηθξνβηαθό ηνπο θνξηίν κε ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα. Σειηθή Γηάζεζε :
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Η ειεγρόκελε απόζεζε ησλ ΙΑ ή ησλ πξντόλησλ επεμεξγαζίαο ηνπο ζε
θαηάιιεινπο γη απηό ην ζθνπό ρώξνπο , νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε
ππνδνκή θαη εμνπιηζκό θαηά πεξίζηαζε.
Κ.Δ.Μ.Α : Κέληξν Επεμεξγαζίαο Μνιπζκαηηθώλ Απνβιήησλ είλαη ε
εγθεθξηκέλε ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο
ησλ ΕΙΑ .
Ννζνθνκεηαθά απόβιεηα – δηαρείξηζε
Οη νδεγίεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί γηα ηα λνζνθνκεηαθά απόβιεηα ζθνπό
έρνπλ λα θαζνξίζνπλ κέηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπο.
Τα κέηξα απηά απνβιέπνπλ ζηελ:
α) πξόιεςε θαη κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπο, β) πεξηνξηζκό ηεο
επηθηλδπλόηεηαο ηνπο, γ) ηελ θαηά πξνηεξαηόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζε
ηνπο, δ) ηελ αλαθύθισζε θαη αλάθηεζε ηνπο θαζώο θαη ε) ηελ
βειηηζηνπνίεζε ηεο ζπιινγήο , κεηαθνξάο θαη ηειηθήο δηάζεζεο έηζη ώζηε:
1. Να κελ δεκηνπξγνύληαη θίλδπλνη γηα ηνλ άλζξσπν , ηα λεξά , ηνλ αέξα ,
ην έδαθνο, ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα.2. Να κελ πξνθαινύληαη νριήζεηο
από ην ζόξπβν ή ηηο νζκέο. 3. Να κελ πξνθαινύληαη βιάβεο ζην ηνπίν
Γηαρείξηζε απνβιήηωλ ζηε ΜΣΝ- Η εκπεηξία καο
Η ΜΤΝ όπσο είλαη γλσζηό, ιόγσ ηνπ ζηαζεξνύ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο
ηεο , έρεη κία ζηαζεξή παξαγσγή απνβιήησλ, ε νπνία είλαη ειεγρόκελε σο
πξνο ηνλ όγθν, αλ θαη ν όγθνο απηόο είλαη κεγάινο.
Σεκαληηθό είλαη λα γίλεηε ζσζηή επηινγή θαη δηαρσξηζκόο απηώλ ησλ
απνβιήησλ, έηζη ώζηε λα κελ αλακηγλύνληαη ηα αζηηθά κε ηα κνιπζκαηηθά
απόβιεηα.
Ο ιαλζαζκέλνο δηαρωξηζκόο , ζηελ πεξίπησζε πνπ κε επηθίλδπλα
αζηηθά απόβιεηα θαηαιήγνπλ ζε επεμεξγαζία καδί κε ηα επηθίλδπλα, έρεη
ζαλ απνηέιεζκα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ θόζηνπο δηαρείξηζεο ηνπο,
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πνπ ήδε από κόλν ηνπ είλαη πςειό, όπσο

θαη ηε ξύπαλζε ηνπ

πεξηβάιινληνο .
ηελ αληίζεηε πεξίπηωζε , πνπ επηθίλδπλα απόβιεηα θαηαιήγνπλ
ζηνπο θάδνπο ηνλ νηθηαθώλ , εθηόο από ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο
(εμαηηίαο ηνμηθώλ θαη άιισλ ξίπσλ), πθίζηαηαη άκεζνο θίλδπλνο γηα ηελ
δεκόζηα πγεία, είηε ζην ζηελό πιαίζην ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ρώξν ηνπ
Ννζνθνκείνπ , είηε γεληθόηεξα ζηνλ ρώξν απόζεζεο ησλ απνβιήησλ
απηώλ.
ΙΑ-ΑΧ:

ραξαθηεξίδνληαη

ζαλ

ηέηνηα

ηα

πιηθά

όπσο

θύζηγγεο

δηηηαλζξαθηθώλ , κπηηόληα ππθλνύ δηαιύκαηνο, πιηθά ζπζθεπαζίαο θίιηξσλ
θαη γξακκώλ , θηάιεο νξώλ –γάληηα πνπ δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε αίκα ,
ζύξηγγεο ρνξήγεζεο θαξκάθσλ ρσξίο ηηο βειόλεο , ζπζθεπαζίαο
θαξκάθσλ , γεληθόηεξα πιηθά πνπ δελ έρνπλ έιζεη ζε επαθή κε βηνινγηθά
πγξά ησλ λεθξνπαζώλ όπσο θαη πιηθά πνπ είλαη απνηέιεζκα ηξνθίκσλ –
πνηώλ πνπ θαηαλαιώλνληαη ζηελ Μνλάδα Όια απηά ζπγθεληξώλνληαη ζε
εηδηθή ζαθνύια καύξνπ ρξώκαηνο
ΔΙΑ-ΜΧ: είλαη ηα απόβιεηα πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε αίκα, είηε κε
άιια βηνινγηθά πγξά ησλ λεθξνπαζώλ. Τέηνηα πιηθά είλαη ηα θίιηξα, νη
γξακκέο αηκνθάζαξζεο, νπξνζπιιέθηεο , ζύξηγγεο γηα ηελ παξαθέληεζε ,
ζπζηήκαηα νξνύ πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηνλ αίκα , γάληηα , ζύξηγγεο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο. Όια απηά
ζπιιέγνληαη πξνζεθηηθά ζε εηδηθέο ζαθνύιεο θίηξηλνπ ρξώκαηνο.
ηα θπηία αηρκεξώλ αληηθεηκέλωλ ηνπνζεηνύληαη νη βειόλεο
ζύξηγγαο , θίζηνπιεο παξαθέληεζεο , πξνγεκηζκέλεο ζύξηγγεο επαξίλεο ,
νδεγνί θαζεηήξσλ όπσο θαη θαζεηήξεο πνπ αιιάδνληαη ηελ ώξα ηεο
αηκνθάζαξζεο. Εκείο ζε θάζε κεράλεκα αηκνθάζαξζεο έρνπκε ζηαζεξά
ηνπνζεηεκέλν έλα ηέηνην θπηίν, ην νπνίν όηαλ γεκίδεη ζθξαγίδεηαη θαη
ζηέιλεηαη γηα θαηαζηξνθή.

92

Ξενοδοτείο DIVANI-CARAVEL
η
22 Ημερίδα: Εθαρμογή Κριηηρίων Ποιόηηηας ζηη Νεθρολογική Νοζηλεσηική
20 Μαξηίνπ 2011

Οπνηαδήπνηε απόβιεηα , έζηω θαη αζηηθνύ ραξαθηήξα πνπ
πξνέξρνληαη από αζζελείο θνξείο επαηίηηδαο Β ε C ζεωξνύληαη ζαλ
πιηθά κνιπζκαηηθνύ ραξαθηήξα θαη έηζη αληηκεηωπίδνληαη.
Με ην ηέιεησκα κηαο βάξδηαο αηκνθάζαξζεο θαη πξηλ αθόκε
μεθηλήζνπλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επόκελεο , όια ηα
απόβιεηα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί είηε ζηηο καύξεο είηε ζηηο θίηξηλεο ζαθνύιεο
απνκαθξύλνληαη από ηελ ΜΤΝ κε εηδηθά ηξνρήιαηα δνρεία ζηνπο ρώξνπο
ζπιινγήο

ηνπο

θαη

επαλαηνπνζεηνύληαη

ζηα

δνρεία

ζπιινγήο

νη

αληίζηνηρνπ ρξώκαηνο ζαθνύιεο γηα ηελ ζπιινγή ησλ πιηθώλ ηεο επόκελεο
βάξδηαο. Τν ίδην ζπκβαίλεη ζε θάζε αιιαγή βάξδηαο. Η δηαθίλεζε ησλ
απνβιήησλ αθνινπζεί ηνπο γεληθνύο θαλόλεο πνπ αθνξνύλ θαη ηα άιια
ηκήκαηα θαη πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε ΙΑ-ΑΧ
Η

δηαρείξηζε

ησλ

ΙΑ

–ΑΦ

πξνβιέπεηαη

ζην

άξζξν

10

ηεο

69728/824/1996 ΚΥΑ. Οη ππνδνρείο ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ απηώλ ζηηο
ΥΜ έρνπλ ρξώκα καύξν θαη ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηνπο λα γίλεηαη ζε
ρώξνπο πξνθαζνξηζκέλνπο δηαθνξεηηθνύο όκσο από απηνύο ησλ ΕΙΑ
Αθνινπζνύλ ηε γξακκή δηαρείξηζεο ησλ νηθηαθώλ απνβιήησλ.

όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε ΔΙΑ
Αθνξνύλ ηελ Σπιινγή – Μεηαθνξά θαη Πξνζσξηλή Απνζήθεπζε εληόο
ηεο Υ. Μ. Κάζε ΥΜ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαξηίδεη ¨Δζωηεξηθό
Καλνληζκό Γηαρείξηζεο ΔΙΑ¨ πνπ ζα εγθξίλεηαη από ην ΠΕΣΥ
Ο Εζσηεξηθόο Καλνληζκόο Δηαρείξηζεο ησλ ΕΙΑ αλαθέξεηαη ζηε ιήςε
ζπγθεθξηκέλσλ

ελεξγεηώλ,

κέηξσλ,

όξσλ

θαη

πεξηνξηζκώλ

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο αιιά θαη άιισλ
κέηξσλ αζθαιείαο , θαζώο θαη ζηα πξόζσπα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηελ
ηήξεζε ηνπο .
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1.

Τα ΕΙΑ δηαρσξίδνληαη ζηνλ ηόπν παξαγσγήο ηνπο αλάινγα κε ηελ
επεμεξγαζία πνπ πξόθεηηαη λα αθνινπζεζεί

γηα ηελ ζσζηή

δηαρείξηζε ηνπο.
2.

Τα δηαρσξηζκέλα ΕΙΑ ηνπνζεηνύληαη ζε ππνδνρείο θαηάιιεινπ
ρξώκαηνο αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη
εηδηθόηεξα : α)
μερσξηζηέο

Τα πξνο απνζηείξσζε ΕΙΑ ηνπνζεηνύληαη ζε

ζπζθεπαζίεο

θίηξηλνπ

ρξώκαηνο.

β)

Τα

πξνο

απνηέθξσζε ΕΙΑ ηνπνζεηνύληαη ζε ζπζθεπαζία θόθθηλνπ ρξώκαηνο
3.

Οη ππνδνρείο ΕΙΑ πξέπεη λα πιεξνύλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη
απηό εμαξηάηαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνβιήησλ θαη ηε
κέζνδν δηαρσξηζκνύ ηνπο.

- Δηδηθά γηα ηα αηρκεξά ή θνθηεξά απόβιεηα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη άθακπηε, αλζεθηηθή ζπζθεπαζία κηαο ρξήζεωο.
- Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ππνδνρέσλ από PVC

όηαλ ηα ΕΙΑ

νδεγνύληαη γηα απνηέθξσζε.
4.

Σηελ ζπζθεπαζία αλαγξάθεηαη κε επδηάθξηην θαη αλεμίηειν ηξόπν
¨Δπηθίλδπλα Ιαηξηθά Απόβιεηα ¨ θαη ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνύ
θηλδύλνπ. Επηθνιιάηαη επίζεο εηηθέηα πνπ θέξεη ηελ εκεξνκελία θαη
ηελ πξνέιεπζε ησλ απνβιήησλ .

5.

Σα ΔΙΑ πξέπεη , λα ζπιιέγνληαη θνληά ζηνλ ηξόπν παξαγωγήο
ηνπο

6.

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζθόλεο,
αεξίσλ εθπνκπώλ ζηαγνληδίσλ θαζώο θαη κεηάδνζεο παζνγόλσλ
κηθξννξγαληζκώλ

7.

Οη παξαπάλσ ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε δεύηεξε
ζπζθεπαζία ηνπ ίδηνπ ρξώκαηνο
1. Η κεηαθνξά ησλ ΕΙΑ πξέπεη λα γίλεηαη κε εηδηθά κέζα θαη λα
ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γη’ απηό ην ζθνπό . Καηά ηελ
κεηαθνξά πξέπεη λα ηεξνύληαη νη θαλόλεο αζθαιείαο θαη ηα κέζα
πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη
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2. Γηα ιόγνπο πγηεηλήο ησλ ρώξσλ ησλ ΥΜ απαγνξεύεηαη ε ρξήζε
αγσγώλ απόξξηςεο .
Πξνζωξηλή απνζήθεπζε
1. Η πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ΕΙΑ ζηηο ΥΜ πξέπεη λα γίλεηαη ζε
ρώξνπο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο, επαξθνύο ρσξεηηθόηεηαο θαη κε
ζπλζήθεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ αιινίσζε ησλ απνβιήησλ.
Πξέπεη λα ππάξρεη ζηνλ ρώξν επθξηλήο ζήκαλζε κε ηνλ όξν
«Επηθίλδπλα Ιαηξηθά Απόβιεηα » θαη ην δηεζλέο ζύκβνιν
κνιπζκαηηθνύ θαη επηθίλδπλνπ
Οη ρώξνη απηνί πξέπεη : α) Να βξίζθνληαη ζε ζεκεία πνπ είλαη
εύθνιε ε δηαθίλεζε, ε ζπιινγή θαη ε κεηαθνξά ΕΙΑ β) Να
επηδέρνληαη θαζαξηζκό απνιύκαλζεο θαη νη αγσγνί απνξξνήο λα
θαηαιήγνπλ ζην δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο ΥΜ γ) Να κελ
επηηξέπνπλ ζην θνηλό ηελ είζνδν δ) Να κελ επηηξέπνπλ ηνλ
δηαζθνξπηζκό

ΕΙΑ

ε)

Να

δηαζέηνπλ

πξνιεπηηθά

κέηξα

ππξαζθαιείαο ζη) Να επηηξέπνπλ ηελ εύθνιε δηαθίλεζε ησλ
ππνδνρέσλ.
2. Γηα ηα ΕΙΑ κνιπζκαηηθνύ ραξαθηήξα
Η πξνζσξηλή απνζήθεπζε γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία
θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 5 εκεξώλ .
Πνζόηεηεο όρη κεγαιύηεξεο ησλ 500 ιίηξσλ ε πξνζσξηλή
απνζήθεπζε κπνξεί λα γίλεη κέρξη 30 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία

0º

C
3.

Γηα ηα ΕΙΑ ακηγώο ηνμηθνύ ραξαθηήξα ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε
γίλεηαη εληόο ηεο ΥΜ γηα ρξνληθό δηάζηεκα πεξίπνπ 2 εηώλ θαη
πξέπεη λα ηεξνύληαη όια ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη

ηειηθή δηάζεζε ΔΙΑ
1.

Τα

ππνιείκκαηα

απνηέθξσζε

θαύζεο

δηαηίζεληαη

ησλ
ζε
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επεμεξγαζκέλσλ

ρώξνπο

Υγεηνλνκηθήο

ΕΙΑ

κε

Ταθήο
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Μαρίνα Νηινούδη

Απνβιήησλ ή ζε ρώξνπο Υγεηνλνκηθήο ηαθήο Επηθίλδπλσλ
Ιαηξηθώλ

Απνβιήησλ

(ΦΥΤΑ-ΦΥΤΕΑ)

αλάινγα

κε

ηελ

επηθηλδπλόηεηα ηνπο .
2.

Τα απνζηεηξσκέλα ΕΙΑ – ΜΦ πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε νηθηαθά
δηαηίζεληαη ζε ΦΥΤΑ.

Η δαπάλε γηα ηελ δηαρείξηζε ηωλ ΔΙΑ βαξύλεη ηνλ θάηνρν πνπ
παξαδίδεη ηα απόβιεηα ζηνλ αξκόδην θνξέα δηαρείξηζεο .
πκπεξαζκαηηθά
Η ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηεο ΜΤΝ βνεζάεη ζηελ πξνθύιαμε
ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Μνλάδαο αιιά θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ αιιά θαη
επξύηεξα ηνπ πεξηβάιινληνο από κνιύλζεηο θαη αηπρήκαηα .
Πξέπεη ε δηαρείξηζε απηή λα γίλεηε ζπλεηδεηά, έηζη ώζηε λα έρνπκε
αθελόο

ην επηζπκεηό απνηέιεζκα θαη. αθεηέξνπ ηνλ

θόζηνπο .
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ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΔΡΟΤ: ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ
ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΔ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ
Μαξία Νηνύια
Προϊζηαμένη Α΄ Υειροσργικής Κλινικής
ηοσ 2οσ Νοζοκομείοσ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ Θεζζαλονίκης

ΔΙΑΓΩΓΗ
Η παξνρή λεξνύ ζηηο Μνλάδεο Σερλεηνύ Νεθξνύ, πξνέξρεηαη από ηα
ζπζηήκαηα πδξνδόηεζεο ηεο πόιεο ή θάπνηεο γεσηξήζεηο πνπ γίλνληαη ζε
θάπνηεο πεξηνρέο γηα ηνλ ζθνπό απηό.
ην πόζηκν λεξό, πεξηέρνληαη δηαιπκέλεο δηάθνξεο νπζίεο ηόζν
νξγαληθέο όζν θαη αλόξγαλεο. Σν λεξό ηνπ δηθηύνπ γηα λα θαηαζηεί
θαηάιιειν πξνο πόζε, πθίζηαηαη κηα επεμεξγαζία πνπ ζθνπό έρεη, λα
απνκαθξύλεη θεξηέο ύιεο θαη λα εμαιείςεη κηθξνβηαθνύο παξάγνληεο. Απηό
επηηπγράλεηαη κε θίιηξα θαη πξνζζήθε νπζηώλ όπσο ριώξην, ρισξακίλεο,
αξγίιην θ.ά
Κάπνηεο από απηέο ηηο νπζίεο αλ εηζέιζνπλ ζηελ αηκαηηθή θπθινθνξία
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο αληηδξάζεηο θαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν
ηελ δσή ησλ αζζελώλ.H απμεκέλε ζπγθέληξσζε αξγηιίνπ επζύλεηαη γηα ηελ
πξόθιεζε αλαηκηώλ θαη νζηενδπζηξνθίαο. Ο ςεπδάξγπξνο πξνθαιεί
γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο θαη αλαηκία. Σν καγγάλην όπσο θαη ν ζίδεξνο
έρεη ηνμηθή δξάζε θαη επζύλεηαη γηα ην “ζύλδξνκν ηνπ ζθιεξνύ λεξνύ”. Σα
ληηξηθά επζύλνληαη γηα ηελ εκθάληζε κεζαηκνζθαηξηλαηκίαο ελώ ηα βαθηήξηα
θαη νη ελδνηνμίλεο πξνθαινύλ ππξεηηθέο αληηδξάζεηο.
Οη αηκνθαζαηξόκελνη εθηίζεληαη ζε 400 lt λεξνύ αλά εβδνκάδα
(Ismail θαη ζπλ, 1996). Λόγσ ηνπ κεγέζνπο απηήο ηεο έθζεζεο, ην λεξό ζηελ
αηκνθάζαξζε πξέπεη λα ζεωξείηαη θάξκαθν.

97

ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΝΕΡΟΤ:
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Μαρία Νηούλα

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο ε πνζόηεηα ηνπ λεξνύ πνπ έξρεηαη
ζε «επαθή» κε ην αίκα ησλ αζζελώλ είλαη πεξίπνπ 25πιάζηα από ηελ
πνζόηεηα ηνπ λεξνύ πνπ πίλνπλ. Η παξνπζία ησλ νπζηώλ απηώλ, δελ
εγθπκνλεί θηλδύλνπο θαηά ηελ πόζε ηνπ λεξνύ. Κη απηό γηαηί παξεκβάιιεηαη
ζαλ «πξνζηαηεπηηθόο θξαγκόο» ην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα γηα ηελ
απνκάθξπλζε-απνξξόθεζε ησλ νπζηώλ απηώλ.
ηελ αηκνθάζαξζε, ην λεξό έξρεηαη ζε έκκεζε επαθή κε ην αίκα ησλ
αηκνθαζαηξόκελσλ κέζα ζην θίιηξν. Οη κεκβξάλεο ησλ θίιηξσλ δξνπλ
πξνζηαηεπηηθά, αιιά δελ κπνξνύλ λα απνηξέςνπλ ηελ είζνδν θάπνησλ
νπζηώλ. Πνιιέο in vitro κειέηεο έδεημαλ όηη νη άζηθηεο κεκβξάλεο θίιηξνπ
είλαη δηαπεξαηέο ζηηο ππξεηνγόλεο βαθηεξηαθέο νπζίεο, πνπ πξνέξρνληαη
από ην κνιπζκέλν πγξό αηκνθάζαξζεο. Σν κέγεζνο ησλ πόξσλ ηεο
κεκβξάλεο ηνπ θίιηξνπ είλαη ιηγόηεξν ζεκαληηθό ζε ζύγθξηζε κε ην πάρνο
θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ πιηθνύ ηεο κεκβξάλεο λα πξνζξνθά ηα βαθηεξηαθά
πξντόληα. Οη κεκβξάλεο ρακειήο δηαπεξαηόηεηαο από θπηηαξίλε δελ έρνπλ
πξνζξνθεηηθέο

ηθαλόηεηεο

θαη

είλαη

πεξηζζόηεξν

δηαπεξαηέο

ζηα

βαθηεξηαθά πξντόληα ζε ζύγθξηζε κε ηηο ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο πςειήο
δηαπεξαηόηεηαο. Αληίζεηα, νη ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο έρνπλ κεγαιύηεξε
ηθαλόηεηα πξνζξόθεζεο, εμαηηίαο ησλ πδξόθνβσλ αληηδξάζεσλ, έρνπλ
όκσο κεγαιύηεξν θίλδπλν κεηάδνζεο ππξεηνγόλσλ νπζηώλ, εμαηηίαο ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο αλάζηξνθεο δηήζεζεο (backfitration).
Έηζη κηα νπζία πνπ βξίζθεηαη ζην επεμεξγαζκέλν λεξό, ζε πνζνζηό
ζπγθέληξσζεο αθόκε θαη ηνπ 25% ησλ αλώηεξσλ επηηξεπηώλ νξίσλ
αζθάιείαο ηεο, εηζέξρεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο, ζηελ
αηκαηηθή θπθινθνξία ησλ αζζελώλ ζε ζπγθέληξσζε 10-25 θνξέο
κεγαιύηεξε απ΄ όηη ζα ηελ πξνζιάκβαλε από ην ζηόκα.
Απ’ όια ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηό όηη ε παξνρή λεξνύ πςειήο
πνηόηεηαο έρεη επξέσο αλαγλσξηζηεί σο κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ
εγγύεζε εθαξκνγήο αζθαινύο θαη απνηειεζκαηηθήο αηκνθάζαξζεο.
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Καζεκεξηλά νη εηαηξείεο πνπ αζρνινύληαη κε ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο
λεξνύ ζηνρεύνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ζηελ θαηάθηεζε ησλ πςειόηεξσλ
πξνδηαγξαθώλ θαζαξόηεηαο ηνπ λεξνύ.
Σόζν ε Δ.Ρ ( European Pharmacopoeia) όζν θαη ε Ακεξηθάληθε ΑΑΜΙ
(Association for the Advancement of Medical Instrumentation) ζέζπηζαλ
θάπνηα κέγηζηα επηηξεπηά όξηα αζθάιεηαο ησλ

ζπγθεληξώζεσλ ησλ

νπζηώλ απηώλ ζην λεξό ηεο αηκνθάζαξζεο. Κξίζεθε δε αλαγθαία ε
επεμεξγαζία ηνπ πόζηκνπ λεξνύ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο ώζηε λα γίλεη
αζθαιέο θαη θαηάιιειν γηα ηελ αηκνθάζαξζε.

ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΝΔΡΟΤ
Οη θπξηόηεξεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ
λεξνύ είλαη:
Φηιηξάξηζκα
Απνζθιήξπλζε
Αληίζηξνθε ώζκσζε
Απηνληζκόο
Παξαθάησ ζα αλαιύζνπκε ηελ θάζε ελόηεηα θαη ην θάζε βήκα πνπ
αθνινπζείηαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ λεξνύ.

ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑ
Σν θηιηξάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθώλ θίιηξσλ. Απηά
ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγνύλ
πξνθεηκέλνπ λα δεζκεύζνπλ ηηο δηάθνξεο νπζίεο. Σα θίιηξα θαζίδεζεο ή
δηήζεζεο θαη ηα θίιηξα πξνζξόθεζεο.
Φίιηξα θαζίδεζεο ή δηήζεζεο: Καηαζθεπάδνληαη από ιεπηέο ίλεο ή
κεκβξάλεο ή από θνθθώδε πιηθά. Γλσζηά θίιηξα απηήο ηεο θαηεγνξίαο
είλαη ηα θίιηξα άκκνπ.
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Η ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζην κεραληθό θηιηξάξηζκα.
Απνκαθξύλνπλ όια ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα πνπ ηπρόλ ππάξρνπλ
ζηηο πδξαπιηθέο ζσιελώζεηο (άκκνο, ιάζπε, ζθνπξηά θ.ά).
Δίλαη δηακέηξνπ 0,2-5 κm (κηθξά).
ηελ νπζία πξνθπιάζζνπλ ηηο ζσιελώζεηο από ηπρόλ απνθξάμεηο θαη
θαηαζηξνθέο.
Σν κεηνλέθηεκά ηνπο είλαη όηη επηκνιύλνληαη πνιύ εύθνια από
βαθηεξίδηα γη΄ απηό ζπληζηάηαη ζπρλόο έιεγρνο θαη άκεζε αληηθαηάζηαζε
όηαλ απηή θξηζεί απαξαίηεηε.
Ξεπιέλνληαη κε αληίζηξνθε ξνή λεξνύ, ελώ ην ριώξην πνπ ππάξρεη ζην
ζύζηεκα πδξνδόηεζεο δξα ζαλ απνιπκαληηθό.
Φίιηξα πξνζξόθεζεο:

ε πνιιέο πόιεηο, νη Δηαηξείεο Ύδξεπζεο

πξνζζέηνπλ ζην πόζηκν λεξό, ριώξην θαη ρισξακίλεο σο απνιπκαληηθό
κέζν θαηά ησλ βαθηεξηδίσλ. Οη νπζίεο απηέο όκσο, θαηαζηξέθνπλ ηηο
κεκβξάλεο ηεο αληίζηξνθεο ώζκσζεο. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε
εγθαηάζηαζε ησλ θίιηξσλ πξνζξόθεζεο είλαη επηβεβιεκέλε.
Σα θίιηξα απηά απνηεινύληαη από ελεξγό άλζξαθα ν νπνίνο έρεη ηελ
ηθαλόηεηα λα πξνζξνθά ηόζν ην ριώξην θαη ηηο ρισξακίλεο, όζν θαη
ππξεηνγόλεο νπζίεο θαη ελδνηνμίλεο.
Σα θίιηξα απηά δελ απνκαθξύλνπλ ειεθηξνιύηεο, σζηόζν θαηλνύξγηεο
κειέηεο

αλαθέξνπλ

όηη

αθόκε

θαη

αλ

δελ

ππάξρνπλ

απμεκέλεο

ζπγθεληξώζεηο ρισξίνπ, ηα θίιηξα ελεξγνύ άλζξαθα απνκαθξύλνπλ
θάπνηα νξγαληθά ζηνηρεία π.ρ. εληνκνθηόλα ή δηδαληνθηόλα πνπ κπνξεί λα
ππάξρνπλ ζην πόζηκν λεξό θαη λα πξνέξρνληαη από ιηπάζκαηα θαη
θπηνθάξκαθα.
Ο ρξόλνο δσήο ηνπο είλαη έλα έηνο.
πληζηάηαη ζπρλόο έιεγρνο θαη ζπρλή απνιύκαλζε, ε νπνία ζπλήζσο
γίλεηαη κε ρισξησκέλν λεξό ή άιια απνιπκαληηθά, γηαηί θαη εδώ
αλαπηύζζνληαη βαθηεξίδηα.
Η ηνπνζέηεζή ηνπο γίλεηαη πξηλ ηελ αληίζηξνθε ώζκσζε.
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ΑΠΟΚΛΗΡΤΝΗ:
Η ύπαξμε θπξίσο ηόλησλ αζβεζηίνπ (Ca

++

) θαη καγλεζίνπ (Mg++)

θαζνξίδνπλ ηε ζθιεξόηεηα ηνπ λεξνύ.
Από ηε δεθαεηία ηνπ ’60 όπνπ θαηαγξάθεθε ην ζύλδξνκν ηνπ ζθιεξνύ
λεξνύ, θξίζεθε αλαγθαία ε ρξήζε ησλ απνζθιεξπληώλ. Η εκθάληζε ηνπ
ζπλδξόκνπ απηνύ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ νμεία αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ
αζβεζηίνπ ή ηνπ καγλεζίνπ ζην αίκα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο.
Σα ζπκπηώκαηά ηνπ, αξρίδνπλ κία ώξα κεηά ηελ έλαξμε ηεο αηκνθάζαξζεο
θαη είλαη: λαπηίεο, εκεηόο, θεθαιαιγία, κπτθή αδπλακία,(ππέξηαζε ή
ππόηαζε), αίζζεκα θαύζνπ ζην δέξκα θαη ιήζαξγνο.
Οη απνζθιεξπληέο απνηεινύληαη από

ξεηίλεο θαηηόλησλ . (Ρεηίλε

νλνκάδνπκε ηελ νπζία πνπ έρεη ηελ ηδηόηεηα λα αληαιιάζζεη ηόληα ηεο κε
άιια ηόληα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν).
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αληηθαζηζηνύληαη, ηα ηόληα (Ca
(Mg++) κε ηόληα Na+. Σν θάζε ηόλ (Ca

++

++

) θαη

) ή (Mg++) αληηθαζίζηαηαη από δύν

ηόληα Na+. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη ε κείσζε ηεο ζθιεξόηεηαο ηνπ λεξνύ,
αιιά θαη ν εκπινπηηζκόο ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνύ ζε Na+.
ε πεξηνρέο κε πνιύ ζθιεξό λεξό ζπληζηάηαη ζπρλό μέπιπκα θαη
αλαγελλήζεηο ησλ ξεηηλώλ γηαηί απηέο εμαληινύληαη γξεγνξόηεξα θαη
ππάξρεη θίλδπλνο λα κε γίλεηαη ζσζηή απνζθιήξπλζε.
ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΩΜΩΗ ( REVERSE OSMOSIS)
ΩΜΩΗ είλαη, ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν παξαηεξείηαη, κεηαθίλεζε
κνξίσλ λεξνύ κέζσ εκηδηαπεξαηήο κεκβξάλεο από ην αξαηόηεξν δηάιπκα (
απηό κε ηελ κηθξόηεξε ζπγθέληξσζε νπζηώλ) ζην ππθλόηεξν , κέρξη ηα δύν
δηαιύκαηα λα απνθηήζνπλ ηελ ίδηα σζκσηηθή πίεζε.( ζρ.1)
Καηά ηελ αληίζηξνθε ώζκσζε παξαηεξείηαη αθξηβώο ε αληίζεηε
δηαδηθαζία.

Έρνπκε δειαδή κεηαθίλεζε κνξίσλ λεξνύ δηα κέζνπ

εκηδηαπεξαηήο κεκβξάλεο από ην ππθλόηεξν δηάιπκα (ζ’ απηήλ ηελ
πεξίπησζε ην κε επεμεξγαζκέλν λεξό) πξνο ην αξαηόηεξν δηάιπκα (
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επεμεξγαζκέλν λεξό). Απηό επηηπγράλεηαη κε άζθεζε πςειήο πίεζεο ζην
κε επεμεξγαζκέλν λεξό. (ζρ.2)
ηελ αληίζηξνθε ώζκσζε ρξεζηκνπνηνύληαη κεκβξάλεο παξόκνηεο κε
απηέο ησλ θίιηξσλ ηεο αηκνθάζαξζεο (νμηθή θπηηαξίλε, λάηινλ ίλεο,
πνιπζνπιθόλε, θ.ά)
Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αληίζηξνθεο ώζκσζεο απνκαθξύλεηαη ην 98%
ησλ νπζηώλ, ηα βαθηεξίδηα, νη ηνί θαη δηάθνξεο ππξεηνγόλεο νπζίεο. ΄
απηή ηε θάζε απνκαθξύλεηαη θαη ην επηπιένλ Na+ πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ
απνζθιήξπλζε. Έλα επίζεο ζεκαληηθό ζηνηρείν πνπ απνκαθξύλεηαη θαηά
ηελ δηαδηθαζία ηεο αληίζηξνθεο ώζκσζεο είλαη ην αινπκίλην (Al) ην νπνίν
ελνρνπνηείηαη γηα ηελ πξόθιεζε ηεο άλνηαο ηεο αηκνθάζαξζεο, ηεο
νζηενκαιαθίαο, ηεο νζηηθήο απιαζίαο, ηεο αλαηκίαο θ.ά.
Οη πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα παίξλνπκε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
ζπζηήκαηνο αθνξνύλ ηνπο ηξόπνπο πξνθύιαμεο ησλ κεκβξαλώλ, ζέκα
πνπ ζα αλαπηύμνπκε παξαθάησ.
ΜΔΜΒΡΑΝΔ ΣΗ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΩΜΩΗ
Τπάξρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη κεκβξάλεο
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ αληίζηξνθε ώζκσζε.
Η δηάκεηξνο ησλ πόξσλ ηεο κεκβξάλεο πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε
από 1nm, ελώ ην εκβαδόλ ηεο κεκβξάλεο πξέπεη λα είλαη όζν ην
δπλαηόλ κεγαιύηξν.
Να είλαη απόιπηα δηαβαηέο ζην λεξό θαη αδηάβαηεο ζηηο δηαιπκέλεο
νπζίεο.
Να είλαη ηθαλέο λα αληέρνπλ κεγάιεο πηέζεηο θαη θαιό ζα είλαη λα
είλαη αλζεθηηθέο ζε κεγάιν εύξνο pH θαη ζεξκνθξαζίαο.
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Λόγνη θαηαζηξνθήο ησλ κεκβξαλώλ:
Σν πνιύ ζθιεξό λεξό. Γη΄ απηό ζε πεξηνρέο κε ζθιεξό λεξό
ρξεζηκνπνηνύληαη απνζθιεξπληέο πξηλ ηελ αληίζηξνθε ώζκσζε.
Η κεγάιε ζπγθέληξωζε ριωξίνπ. Η ηνπνζέηεζε ησλ θίιηξσλ
ελεξγνύ άλζξαθα πξηλ ηελ αληίζηξνθε ώζκσζε δεζκεύνπλ ην
ριώξην.
Οη κεηαβνιέο ζην pH. Τςειό

pH 8 κπνξεί λα πξνθαιέζεη

αθεηπιιίσζε (θαηαζηξνθή ησλ κεκξβξαλώλ) θαη
37ν C

Οη κεηαβνιέο ζηε ζεξκνθξαζία. Θεξκνθξαζίεο
θαηαζηξέθεη ηηο κεκβξάλεο ελώ ζεξκνθξαζία

35ν C κεηώλεη

δξαζηηθά ηελ απόδνζε ησλ κεκβξαλώλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηελ
ξνή ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνύ.
ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΩΜΩΗ
Σα πιενλεθηήκαηα ηεο αληίζηξνθεο ώζκσζεο είλαη:
Απνκαθξύλεη ην 98 % ησλ νπζηώλ, βαθηήξηα-ηνύο θαη ππξεηνγόλεο
νπζίεο.
Δίλαη κηθξέο ζε όγθν κνλάδεο θαη απαηηνύλ κηθξνύο απνζεθεπηηθνύο
ρώξνπο εγθαηάζηαζεο.
Ο ρξόλνο δσήο ησλ κεκβξαλώλ είλαη 1-2 ρξόληα θαη
Δίλαη εύθνιε ε απνζηείξσζή ηνπο.
ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΩΜΩΗ
Πηζαλέο δηαξξνέο πνπ κπνξεί λα ζπκβνύλ από ξήμεηο ησλ
κεκβξαλώλ

( όπσο θαη ζηα θίιηξα ηεο αηκνθάζαξζεο)

Απαηηνύλ κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ. Από ηνλ ζπλνιηθό όγθν ηνπ
λεξνύ πνπ επεμεξγάδνληαη απνδίδνπλ κόλν έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο
ηνπ 25-50%. Σν ππόινηπν 50-75% ηνπ λεξνύ απνρεηεύεηαη σο κε
επεμεξγαζκέλν.

Έηζη

νη

κεγάιεο
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ρξεζηκνπνηνύληαη ηηο θάλνπλ πξνβιεκαηηθέο γηα πεξηνρέο πνπ
έρνπλ πξνβιήκαηα ιεηςπδξίαο. Βέβαηα έλαο ζσζηόο πδξαπιηθόο
ζρεδηαζκόο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη όιν

ηνλ όγθν ηνπ κε

επεμεξγαζκέλνπ λεξνύ πνπ κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί αθόκε
θαη ζαλ πόζηκν.
Οη κεκβξάλεο πξέπεη λα είλαη ζπλέρεηα πγξέο . Γη΄ απηό ζην ζύζηεκα
ηεο αληίζηξνθεο ώζκσζεο πξέπεη λα ππάξρεη κηα αγθύιε
επαλαθπθινθνξίαο ηνπ λεξνύ έηζη ώζηε αθόκε θαη όηαλ απηή δελ
ρξεζηκνπνηείηαη ην λεξό λα επαλαθπθινθνξεί (λα κελ ιηκλάδεη).
Σέινο όπσο είπακε νη κεκβξάλεο είλαη επαίζζεηεο ζην ριώξην, ηηο
ρισξακίλεο θαη ζηελ ακκσλία γη΄ απηό θαη επηβάιιεηαη ε ρξήζε
θίιηξσλ ελεξγνύ άλζξαθα πξηλ ηελ αληίζηξνθε ώζκσζε.
ΑΠΙΟΝΙΣΔ
Ο απηνληζκόο ηνπ λεξνύ είλαη κηα κέζνδνο αξθεηά αθξηβή πνπ ηείλεη λα
εγθαηαιεηθζεί.
Η κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηελ απνκάθξπλζε θαηηόλησλ θαη αληόλησλ από
ην λεξό κέζσ ηνληναληαιιαθηηθώλ ξεηηλώλ πνπ κνηάδνπλ κ΄ απηέο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνπο απνζθιεξπληέο, κόλν πνπ είλαη πην ζύλζεηεο.
Απνηεινύληαη από δύν ζηήιεο ηόλησλ. Μηα ηζρπξά όμηλε ξεηίλε
θαηηόλησλ θαη κηα ηζρπξά αιθαιηθή ξεηίλε αληόλησλ. θνπόο ηνπο είλαη ε
απνκάθξπλζε όισλ ησλ ηόλησλ πνπ βξίζθνληαη ζην λεξό.
ην πόζηκν λεξό ππάξρνπλ πνιιά αληόληα θαη θαηηόληα (Na+, K+, Ca++ ,
Mg++, Cl-, F-, SO4 , NO3 θ.ά). Σν λεξό πεξλάεη πξώηα από ηελ ζηήιε ησλ
θαηηόλησλ (όπνπ ππάξρεη πδξνρισξηθό νμύ HCl ). Δθεί ην ριώξην ηνπ
πδξνρισξηθνύ νμένο δεζκεύεη ηα θαηηόληα (Na+, K+, Ca++ , Mg++) θαη
ειεπζεξώλεη ηα θαηηόληα ηνπ πδξνγόλνπ (Η+).
Μεηά ην λεξό πεξλάεη από ηελ ζηήιε ησλ αληόλησλ όπνπ ππάξρεη
πδξνμύιην ηνπ λαηξίνπ (NaOH). ηε θάζε απηή κέζα ζην λεξό ππάξρνπλ
κόλν θαηηόληα πδξνγόλνπ (Η+) θαη δηάθνξα αληόληα. Σα αληόληα (Cl-, F-, SO4
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, NO3 ) ελώλνληαη κε ηα θαηηόληα ηνπ λαηξίνπ (Na+) θαη απειεπζεξώλνληαη
ξίδεο πδξνμπιίνπ (OH-). Απηέο ελώλνληαη κε ηα ήδε ππάξρνληα Η+ θαη
ζρεκαηίδνπλ λεξό (Η2Ο). (ζρ. 3)
Έηζη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ απηνληζκνύ δεζκεύνληαη όια ηα ειεύζεξα
ηόληα θαη πξνθύπηεη «θαζαξό λεξό».
ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΝΔΡΟΤ
Δμαηηίαο ησλ κεγάισλ αλαγθώλ ησλ κνλάδσλ ζε λεξό θαζώο επίζεο
θαη γηα ηελ πξόιεςε πηζαλώλ βιαβώλ ηεο αληίζηξνθεο ώζκσζεο θάπνηεο
κνλάδεο ζέινληαο λα θαιύςνπλ ηηο έθηαθηεο αλάγθεο ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ
δεμακελέο απνζήθεπζεο ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνύ.
Σν απηνληζκέλν λεξό, ην ζηάζηκν λεξό θαζώο θαη νη γσληώζεηο ζην
πδξαπιηθό

ζύζηεκα

(εηδηθά

αλ είλαη

πνιπάξηζκεο)

,

δεκηνπξγνύλ

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε βαθηεξηδίσλ.
Γη΄ απηό ε δεμακελή λεξνύ πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλε (γηα λα κελ
εηζέξρεηαη ηίπνηα).
Η βάζε ηεο λα είλαη απνζηξνγγπινπνηεκέλε (ζρήκα αλάπνδνπ πηάηνπ)
ή θσληθή (γηα λα απνθεύγνληαη νη γσληώζεηο).
Σν ζηόκην απνρέηεπζήο ηεο λα βξίζθεηαη ζην θαηώηεξν ζεκείν (γηα λα
εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο θέλσζή ηεο) ελώ ην ζηόκην επαλεηζόδνπ πξέπεη
λα βξίζθεηαη θνληά ζηελ θνξπθή.
Σν πιηθό θαηαζθεπήο ηεο λα είλαη PVC, PTFE, αλνμείδσην αηζάιη ή
άιιν κε δηαβξώζηκν πιηθό.
Σν κέγεζόο ηεο δελ πξέπεη λα είλαη κεγάιν γηα λα εμαζθαιίδεη κεγάιεο
ξνέο θαη πξέπεη λα απνιπκαίλεηαη ζπρλά θαη λα ζπληεξείηαη ζρνιαζηηθά.
Από έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη έρεη απνδεηρζεί όηη ζε κνλάδεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη δεμακελέο λεξνύ ηα πνζνζηά ησλ απνηθηώλ ησλ
βαθηεξηδίσλ ήηαλ πην πςειά γη΄ απηό

θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε ρξήζε

θίιηξσλ κηθξνβίσλ κεηά από απηέο θαη πξηλ ηελ δηαλνκή ησλ ζσιελώζεσλ
πξνο ηα κεραλήκαηα.
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ΦΙΛΣΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
ύκθσλα κε ηελ ΑΑΜΙ (Association of the Advancement of Medical
Instrumentation) ηα κέγηζηα επηηξεπηά όξηα ζπγθέληξσζεο βαθηεξηδίσλ ζην
επεμεξγαζκέλν λεξό πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξα από 200 απνηθίεο/ ml ελώ
ζην πγξό αηκνθάζαξζεο κηθξόηεξα από 2000 απνηθίεο/ ml. Όζν γηα ηηο
ελδνηνμίλεο ππάξρεη δηαθνξά ησλ κέγηζησλ επηηξεπηώλ νξίσλ πνπ γηα κελ
ηελ ΔΡ νξίδεηαη ζηα 0,25 EU/ml (Μνλάδεο ελδνηνμίλεο αλά ml) ελώ γηα ηελ
ΑΑΜΙ νξίδεηαη ζηηο 2 EU/ml, κε “ελεξγέο επίπεδν” ηελ 1 EU/ml.
Έηζη ε ύπαξμε θίιηξσλ κηθξνβίσλ ζε ζέζεηο θιεηδηά (κεηά ηα

θίιηξα

C, κέξε κε κηθξέο ξνέο, κεηά από βαιβίδεο θαη δεμακελέο λεξνύ)
πξνζηαηεύνπλ ην ζύζηεκα από ηπρόλ πξνεγνύκελα ζεκεία δηαξξνώλ.
Σέινο επεηδή από ηελ θαηαζηξνθή ησλ βαθηεξηδίσλ κπνξεί λα
απμεζνύλ ηα επίπεδα ελδνηνμηλώλ θαιό είλαη κεηά ηα θίιηξα κηθξνβίσλ κε
ππεξηώδε αθηηλνβνιία θαη πξηλ ηελ ηειηθή παξνρή λεξνύ πξνο ηα
κεραλήκαηα λα κεζνιαβεί θαη έλα κηθξνθίιηξν γηα ηηο ελδνηνμίλεο.
ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ-ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ ΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ
Με ηελ όιν θαη απμαλόκελε ρξήζε ησλ δηηηαλζξαθηθώλ δηαιπκάησλ (ηα
νπνία

απνηεινύλ

άξηζην

ζξεπηηθό

πιηθό

γηα

ηελ

αλάπηπμε

ησλ

βαθηεξηδίσλ) θαη ησλ θίιηξσλ πςειήο δηαπεξαηόηεηαο (ηα νπνία δηαζέηνπλ
κεγάινπο

πόξνπο) θαηαγξάθνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξα θξνύζκαηα

ππξεηνγόλσλ

αληηδξάζεσλ.

Γη΄

απηό

ε

ζσζηή

απνιύκαλζε

ηνπ

ζπζηήκαηνο, απνηειεί έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηε
δηαζθάιηζε θαη παξνρή αζθαιώλ ζπλζεθώλ ζηελ αηκνθάζαξζε.
Η κεληαία απνζηείξσζε είηε κε ππεξνμεηθό νμύ (γηα κηα ώξα) είηε κε
ζεξκηθό θαζαξηζκό κε ζεξκνθξαζία >85ν

γηα δύν ώξεο θξίλεηαη

επηβεβιεκέλε, θαζώο θαη νη ζπρλνί κηθξνβηαθνί έιεγρνη ηδηαίηεξα από ηα
ζεκεία εμόδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα βαθηήξηα θαη γηα ελδνηνμίλεο.
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Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ησλ
απνηειεζκαηηθόηεξσλ ηξόπσλ απνιύκαλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζώο θαη
ηελ αλαθάιπςε ησλ ζεκείσλ εθείλσλ πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο.
ύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ R.James (2006) ηα ζεκεία εθείλα πνπ είλαη πην
δύζθνια λα απνζηεηξσζνύλ θαη απνηεινύλ εζηίεο δεκηνπξγίαο απνηθηώλ
απνηεινύλ νη ζπλδέζεηο ησλ κεραλεκάησλ κε ηα ζπζηήκαηα παξνρήο
λεξνύ ηα νπνία ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δελ απνζηεηξώλνληαη καδί κε ην
ζύζηεκα.
ην εκπόξην θπθινθνξνύλ δηάθνξα ζθεπάζκαηα γηα ηελ απνζηείξσζε
ησλ ζπζηεκάησλ. Η επζύλε ηεο «ζσζηήο» απνζηείξσζεο βαξύλεη ηελ
εηαηξεία πνπ ζπληεξεί ην ζύζηεκα. Οπνηαδήπνηε κέζνδνο ή πιηθό είλαη
απνδεθηά αξθεί ε πνηόηεηα ηνπ πξνζθεξόκελνπ λεξνύ λα είλαη απηή πνπ
δεηάκε.
Χζηόζν ν έιεγρνο, ε παξαθνινύζεζε θαη ε επαιήζεπζε ησλ ελεξγεηώλ
ηεο εηαηξείαο βαξύλεη ηνπο λνζειεπηέο.
Σα βαθηεξηαθά ηεζη (ιήςεηο θαιιηεξγεηώλ ηόζν από ην ζύζηεκα όζν θαη
από ηα κεραλήκαηα) πξέπεη λα γίλνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ κήλα
θαη ζπρλόηεξα αλ απηό θξηζεί αλαγθαίν. Οη δεηγκαηνιεςίεο ηνπ ζπζηήκαηνο
ζα πξέπεη λα γίλνληαη από ζεκεία πνπ βξίζθνληαη κεηά ηελ αληίζηξνθε
ώζκσζε θαη όρη ακέζσο κεηά ηελ απνιύκαλζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηαηί
ππάξρεη

θίλδπλνο

ςεπδώλ απνηειεζκάησλ. Σα ηέζη απηά απνηεινύλ

ζεκεία παξαθνινύζεζεο ηεο ζπρλόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ
απνιπκάλζεσλ θαη κπνξεί λα ζεκάλνπλ “ζπλαγεξκό”

ζε

πηζαλά

πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο.
Έηζη αλ ν αξηζκόο ησλ απνηθηώλ ησλ κηθξνβίσλ απμεζεί, απηό κπνξεί
λα ζεκαίλεη ή όηη πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο αιιαγέο ζην ζύζηεκα ή όηη απηό
είλαη από θάπνπ «αλνηρηό» ή ηέινο όηη ν ηξόπνο, ε ζπρλόηεηα, ην κέζν ή
ν ρξόλνο εθαξκνγήο ηνπ κέζνπ απνιύκαλζεο πνπ εθαξκόδνληαη δελ είλαη
θαηάιιεια.
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ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ
Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, όζνλ αθνξά ηελ κηθξνβηνινγηθή θαη ρεκηθή
πνηόηεηα ησλ πγξώλ ηεο αηκνθάζαξζεο, απμάλνληαη αξηζκεηηθά δηεζλώο.
Χζηόζν, από θξάηνο ζε θξάηνο ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ
πηνζέηεζε απηώλ ησλ νδεγηώλ κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεύεη ν ηξόπνο
εξκελείαο δηαθόξσλ εξεπλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαζώο θαη ε
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ από απηέο. Η αλάγθε γηα ελαξκνληζκέλα
πξόηππα πνπ ζα αθνξνύλ ηελ πνηόηεηα πγξώλ ηεο αηκνθάζαξζεο θξίλεηαη
επηβεβιεκέλε.
Ο Γηεζλήο Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο(International Organization for
Standardisation-ISO) έρεη έλα ελαξκνληζκέλν ζεη πξνηύπσλ γηα ηελ
παξαζθεπή ησλ πγξώλ ηεο αηκνθάζαξζεο. Απηό πεξηιακβάλεη:
 Έλα πξόηππν γηα ην λεξό(ISO/FDIS 13959)
 Έλα πξόηππν γηα ηα δηαιύκαηα(ISO/FDIS 13958)
 Έλα

πξόηππν

γηα

ην

πγξό

ηεο

θάζαξζεο θαη

ην

πγξό

ππνθαηάζηαζεο(ISO/FDIS 11663)
 Έλα πξόηππν γηα ηνλ εμνπιηζκό ηνπ λεξνύ(ISO/FDIS 26722)
Σα παξαπάλσ πξόηππα εάλ πηνζεηεζνύλ από όιεο ηηο ρώξεο δηεζλώο
ζα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζην λα πξνζδηνξηζηνύλ θαη λα ζπγθξηζνύλ ηα
εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δηαθνξεηηθώλ γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ. Έπεηηα,
ζα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ κηθξνβηνινγηθώλ ηερληθώλ θαη ησλ
κεζόδσλ απνιύκαλζεο, ελώ ηαπηόρξνλα ζα σζήζνπλ ηελ βηνκεραλία λα
αλαπηύμεη ζρεηηθά θαηάιιεια πξντόληα.
ηελ Διιάδα δπζηπρώο ειάρηζηα θέληξα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε ISO,
ελώ δελ ππάξρεη ζαθέο λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ λα νξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο
γηα ηα ζπζηήκαηα απηά. ην ΠΓ-225/00,ΦΔΚ-194/Α/7-9-00 πνπ θαζνξίδεη ηα
θξηηήξηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ΜΣΝ
θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 11(επηζηεκνληθόο θαη ινηπόο εμνπιηζκόο),
αλαθέξεηαη πσο «ην ζύζηεκα επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνύ ηεο πόιεο ή ηεο
πεξηνρήο γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ πγξνύ αηκνθάζαξζεο ζα πεξηιακβάλεη
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ππνρξεσηηθά ζηε δηάηαμε ηνπ ππνζύζηεκα αληίζηξνθεο ώζκσζεο».
Δπηπξόζζεηα, νη εηαηξίεο ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνύ ειέγρνληαη από
ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, ελώ δελ έρεη ζπζηαζεί θαλελόο είδνπο επηηξνπή
ειέγρνπ ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ ηεο θάζαξζεο. Μηα ζεηξά κόλν
πηζηνπνηεκέλα ηδησηηθά εξγαζηήξηα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα δηεμαγσγήο
ρεκηθώλ θαη κηθξνβηνινγηθώλ ειέγρσλ.
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ
Οη ζνβαξόηεξνη παξάγνληεο θηλδύλνπ ησλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο
λεξνύ είλαη νη εμήο:
Ο θαθόο ζρεδηαζκόο ζην πδξαπιηθό ζύζηεκα (Μεγάιε
δηάκεηξνο, ρακειέο ξνέο, πνιιέο γσληώζεηο)
Η ύπαξμε δεμακελήο λεξνύ (κε αλεπαξθήο κεζόδνπο
απνιύκαλζεο ή κε ζσζηό ζρεδηαζκό θαη θαηαζθεπή)
Σν αθαηάιιειν λεξό μεπιύκαηνο (Rinse water)
Η κε ζωζηή δηαπεξαηόηεηα ηωλ κεκβξαλώλ
Η αλεπαξθήο ππθλόηεηα ή ν ρξόλνο ηωλ απνιπκαληηθώλ
κέζωλ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ
«αδηαβιεηόηεηα» ηνπ ζπζηήκαηνο
Ο αλεπαξθήο έιεγρνο θαζώο θαη νη όρη ζπρλέο δεηγκαηνιεςίεο από ηελ
πιεπξά καο κπνξεί λα εθεζπράζεη όινπο θαη λα δηαθύγνπλ ηεο πξνζνρήο
καο πηζαλνί θίλδπλνη.
ην ζεκείν απηό πξέπεη λα αλαθεξζνύκε ζηα Biofilms ή αιιηώο
βηνινγηθά επηζηξώκαηα. Πξόθεηηαη γηα κηθξόβηα θαη κεηαβνιηθά πξντόληα
απηώλ

(άκνξθν

πιηθό)

πνπ

ζπζζσξεύνληαη

ζην

εζσηεξηθό

ησλ

ζσιελώζεσλ ηόζν ηνπ ζπζηήκαηνο όζν θαη ησλ κεραλεκάησλ. Δπλννύληαη
από ρακειέο ξνέο ηνπ λεξνύ θαη ν ζρεκαηηζκόο ηνπο απνηειεί άξηζην
ζξεπηηθό πιηθό γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε βαθηεξηδίσλ. Η ζπρλή
απνιύκαλζε κε εηδηθά απνιπκαληηθά ή ρισξίλε ηα απνκαθξύλεη.
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Τπάξρνπλ πνιιά πξνηεηλόκελα «ζρήκαηα» γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ
λεξνύ. Απηά πνηθίινπλ αλάινγα κε ηηο πδάηηλεο- εδαθηθέο ηδηαηηεξόηεηεο θαη
ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ηεο θάζε Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ.
Ο ηειηθόο ζηόρνο πάλησο είλαη ε επεμεξγαζία λεξνύ ηόζν κε ηα
Ακεξηθαληθά όζν θαη ηα Δπξσπατθά πξόηππα κε βάζε ηηο κέγηζηεο
ζπγθεληξώζεηο ησλ νπζηώλ όπσο παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 1.
ΠΡΟΣΑΔΙ
Από ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία ζηε Μνλάδα πνπ εξγάδνκαη όζν θαη από
ηελ αλαδξνκή ζηελ βηβιηνγξαθία, πξνθύπηνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο όζνλ
αθνξά ζηελ επεμεξγαζία ηνπ λεξνύ.
Η ζπλερήο εγξήγνξζε θαη παξαηεξεηηθόηεηα ησλ λνζειεπηώλ γηα ηελ
έγθαηξε
απόρξσζε

εληόπηζε ελδείμεσλ είηε από ην κεράλεκα(ζθνπξηαζκέλε
ζσιελώζεσλ)

είηε

από

ηνλ

άξξσζην

(ζπκπηώκαηα

ππξεηνγόλσλ αληηδξάζεσλ ξίγε, ππξεηόο, θξίθηα θ.ά ) είλαη επηβεβιεκέλε.
Η άξηζηε θαη ζπλερήο ζπλεξγαζία κε ηνπο ηερληθνύο είλαη ν πην
θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ πην εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
ηε Μνλάδα καο ζεζπίζακε έλα βηβιίν επηζθέςεσλ, αλαιπηηθώλ
πξάμεσλ

ησλ

ηερληθώλ

θαζώο

θαη

αλαιπηηθώλ

θαηαγξαθώλ

ησλ

απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πην ζηελήο
ζπλεξγαζίαο θαη παξαθνινύζεζεο ησλ ηερληθώλ.
Σνπνζεηήζακε έλα αγσγηκόκεηξν ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο Μνλάδαο
ώζηε θάζε λνζειεπηήο λα έρεη πξόζβαζε ζε απηό. Η βειόλε απεηθνλίδεη
ηελ αγσγηκόηεηα ηνπ λεξνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε mS/cm. Μέγηζηα επηηξεπηά
όξηα ≤5 mS/cm. Σν αγσγηκόκεηξν έρεη θαη νπηηθό alarm (θόθθηλε ιπρλία) ε
νπνία είλαη εύθνια νξαηή θαη αλάβεη κόιηο ε αγσγηκόηεηα μεπεξάζεη ηα
επηηξεπηά όξηα . Πνιιέο Μνλάδεο έρνπλ αγσγηκόκεηξν αιιά ην ηνπνζεηνύλ
εθεί πνπ βξίζθεηαη ε κνλάδα επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνύ, ε νπνία κπνξεί λα
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είλαη θαη ζε θάπνην άιιν ρώξν εθηόο Μνλάδαο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη
νξαηό θαη εύθνιν ζηελ πξόζβαζε.
Η

ζρνιαζηηθή

ηήξεζε

ησλ

κεζόδσλ

απνιύκαλζεο

ησλ

κεραλεκάησλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή. Η πνιππινθόηεηα ησλ πδξαπιηθώλ
ζπζηεκάησλ δελ έρεη λα θάλεη κόλν κε ην ζύζηεκα επεμεξγαζίαο λεξνύ
αιιά θαη κε ην ίδην ην κεράλεκα.
Έρεη βξεζεί όηη ηα δηάθνξα κεραλήκαηα αληηπξνζσπεύνπλ έλα
δηαθνξεηηθό επίπεδν βαθηεξηδίσλ ζην πγξό ηεο αηκνθάζαξζεο, παξόιν
πνπ ιεηηνπξγνύλ κε παξόκνηεο ζπλζήθεο.
Δμάιινπ «θαζαξό» κεράλεκα ζεκαίλεη κεράλεκα ειεύζεξν από
νξγαληθά ηδήκαηα (ιηπίδηα-πξσηετλεο ) θαη αλζξαθηθά ηδήκαηα. Όηαλ
αλαπηπρζνύλ, ηδηαίηεξα αλζξαθηθά ηδήκαηα (κε πην ζπρλή εκθάληζε ηνπ
αλζξαθηθνύ ζηδήξνπ) απηά απνηεινύλ άξηζην ζξεπηηθό πιηθό γηα ηα
βαθηεξίδηα, επζύλνληαη θαη γηα ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ απνιπκαληηθώλ
κε απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ Biofilms ( ην γλσζηό θόθθηλν
ζθνπξηαζκέλν ρξώκα ησλ ζσιελώζεσλ).
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ηηο ΗΠΑ ην λεξό ηεο θάζαξζεο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
απαηηήζεηο ησλ πξνηύπσλ ΑΑΜΙ θαη ν έιεγρνο ηνπ λεξνύ είλαη
ππνρξεσηηθόο. ηηο πεξηζζόηεξεο Δπξσπατθέο ρώξεο νη ζηόρνη πνπ
ζέηνληαη γηα ηελ ηειηθή πνηόηεηα λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο Μνλάδεο
Σερλεηνύ Νεθξνύ αθνξνύλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηόζν ηεο Δ.Ρ όζν
θαη ηεο ΑΑΜΙ.
Απηό αθξηβώο ηζρύεη θαη ζηελ Διιάδα. Σόζν ην Τπνπξγείν Τγείαο όζν
θαη ην Παλεπηζηήκην (Σκήκα Τγηεηλήο) πξαγκαηνπνηνύλ θαηά θαηξνύο
δεηγκαηνιεπηηθνύο ειέγρνπο ζηα δίθηπα ύδξεπζεο ηεο ρώξαο. Δμαηηίαο ηεο
απνπζίαο λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ λα νξίδεη, θάπνην θνξέα ειέγρνπ ησλ
ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνύ ησλ Μνλάδσλ, ε επζύλε ηεο ηειηθήο
πνηόηεηαο λεξνύ, βαξύλεη ηηο θαηά ηόπνπο Μνλάδεο.
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Η ελεκέξσζε θαη γλώζε γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ
ζπζηεκάησλ λεξνύ γηα ηνπο λνζειεπηέο είλαη επηβεβιεκέλε αλ ζέινπκε λα
είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ πνπ θαηαιήγεη ζηα
κεραλήκαηα ησλ Μνλάδσλ καο.
Με ηελ γλώζε δηαζθαιίδνπκε, ηελ έγθαηξε δηάγλσζε αλεπηζύκεησλ
εθδειώζεσλ, είηε από πιεπξάο ζπζηήκαηνο-κεραλεκάησλ, είηε από
πιεπξάο αζζελώλ θαη ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο.
Οη πξνηεηλόκελνη έιεγρνη ξνπηίλαο κηαο θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο
δελ ππάξρεη ε πνιπηέιεηα παξνπζίαο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ κέζα
ζηηο Μνλάδεο άπηεηαη ησλ λνζειεπηηθώλ αξκνδηνηήησλ.
Σέινο ε απνιύκαλζε ησλ κεραλεκάησλ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ
“βαξύλεη” ηνπο λνζειεπηέο ηεο θάζε Μνλάδαο. Υξεζηκνπνίεζα ηελ ιέμε
“βαξύλεη” γηαηί πνιιέο θνξέο ε απνιύκαλζε επηβαξύλεη ην ήδε θνξησκέλν
πξόγξακκα κηαο Μνλάδαο. Δπεηδή πξαγκαηνπνηείηαη θαη ελδηάκεζα ζηηο
βάξδηεο θαη κεηά ην ηέινο απηώλ πνιιέο θνξέο γίλεηαη αηηία λα παξαηαζεί
επηπιένλ ν ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδνο.
Μεξηθέο θνξέο θάπνηνη λνζειεπηέο κε γλσξίδνληαο ηελ κέγηζηε
ζεκαζία ηεο απνιύκαλζεο

ή ράξηλ “επθνιίαο” κεηώλνπλ ην ρξόλν, δελ

ηεξνύλ ηόζν ζρνιαζηηθά ηηο αξαηώζεηο θαη ηνπο θαλόλεο παξαζθεπήο ησλ
δηαιπκάησλ απνιύκαλζεο ή δηαθεύγεη ηηο πξνζνρήο ηνπο αλ ην κεράλεκα
“ξνπθάεη” ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα ηνπ απνιπκαληηθνύ κέζνπ. Όιεο
απηέο νη πηζαλέο θαηαζηάζεηο νδεγνύλ ζηε κε επηηπρεκέλε απνιύκαλζε
ηνπ κεραλήκαηνο.
Δίλαη ιάζνο!

Καη δπζηπρώο έλα ιάζνο πνπ κπνξεί λα απνβεί θαη

επηθίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελώλ.
Γη’ απηό θαη πξέπεη όινη καο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ αλαγθαηόηεηα
γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ πην ζρνιαζηηθή απνιύκαλζε θαζώο θαη ηελ
αλαγσγή ηεο ζηηο θαζεκεξηλέο λνζειεπηηθέο πξάμεηο ηη νπνίεο νθείινπκε λα
εθηεινύκε κε επζπλεηδεζία θαη ππεπζπλόηεηα.
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Ο ηνκέαο ηεο αηκνθάζαξζεο αθνινπζεί έλαλ αικαηώδε ξπζκό εμέιημεο
θαη ζπλερώλ απαηηήζεσλ. Η πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα θαηαβάιινπκε
όινη καο γηα λα αληαπεμέιζνπκε είλαη ηεξάζηηα.
Η θαηάθηεζε ηνπ κεγάινπ “αγλώζηνπ” πνπ ιέγεηαη ζύζηεκα
επεμεξγαζίαο λεξνύ επηβάιιεηαη.
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ΩΣΜΩΣΗ

Η2 Ο
Με επεμεξγαζκέλν
λεξό

Δπεμεξγαζκέλν λεξό

Ηκηδηαπεξαηή κεκβξάλε
τήμα 1

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ

Η2 Ο
Με επεμεξγαζκέλν λεξό

Δπεμεξγαζκέλν λεξό

Ηκηδηαπεξαηή κεκβξάλε
τήμα 2
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ΑΠΙΟΝΙΣΔ

ΚΑΣΙΟΝΣΑ
Na+
Ca++

ANIONTA

K+

Cl-

Mg++

ΣΗΛΗ

F-

SO- 4

ΚΑΣΙΟΝΣΩΝ

NO- 3

HCL

ANIONTA
H+

ClSO- 4

ΣΗΛΗ

FNO- 3

ΑΝΙΟΝΣΩΝ NaOH

H+

OH-

H2O
τήμα 3
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ΥΗΜΙΚΟ ΣΟΙΥΔΙΟ-ΔΝΩΗ

ΜΔΓΙΣΔ ΔΠΙΣΡΔΠΣΔ
ΤΓΚΔΝΣΡΩΔΙ

Αζβέζηην

2 (0,1mEq/L)

Μαγλήζην

4 (0,3 mEq/L)

Νάηξην

70 (3 mEq/L)

Κάιην

8 (0,2 mEq/L)

Φζόξην

0,2

Υιώξην

0,5

Υισξακίλεο

0,1

Νηηξηθά

2

Θεητθά

100

Υαιθόο, Βάξην, Φεπδάξγπξνο

0,1 (ην θαζέλα)

Αινπκίλην

0,01

Αξζεληθό, Μόιπβδνο, Άξγπξνο

0,005 (ην θαζέλα)

Κάδκην

0,001

Υξώκην

0,014

ειήλην

0,09

Τδξάξγπξνο

0,0002

Πίλαθαο 1
Από Vlchek DL, Burrows-Hudson S: Quality assurance guidelines for
hemodialysis devices, Washington, DC, February 1991, U.S. Department of
Health and Human Services. Food and Drug Administration.
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ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΤΜΜΟΡΦΧΖ
ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ
ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ
Μαξηάλλα Διεπζεξνύδε
Νοζηλεύηρια ΣΕ Νεθρολογίας, Φστικής Τγείας,
Γ.Ν.Θ.”Παπαγεωργίοσ”

Δηζαγσγή:
Τν θύξνο ελόο επηζηεκνληθνύ θιάδνπ εμαξηάηαη από ηελ ηθαλόηεηα ησλ
κειώλ ηνπ λα απνδεηθλύνπλ ζπλερώο ηε γλώζε, ηε δεμηνηερλία, ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα, ηελ επηθαηξόηεηα θαη ηελ εγθπξόηεηα ησλ γλώζεσλ
πνπ θαηέρεη, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη δηακέζνπ θαη ηεο ζπλερηδόκελεο
εθπαίδεπζεο.
Οη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζε παγθόζκην επίπεδν, ε
ηαρύηαηε αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ε θαηεύζπλζε θαη ε
αληαγσληζηηθόηεηα ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε αλαγθαία κεηάβαζε από ηελ
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο, θαζηζηνύλ ηελ
αλάγθε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο.
Η αλάγθε απηή έρεη αλαδεηρζεί κέζα από θείκελα εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (European Commission, 2001). Πην
ζπγθεθξηκέλα, ηξεηο γεληθνί ζηόρνη παξνπζηάδνληαη ζην ηειηθό θείκελν ηεο
έθζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, νη νπνίνη είλαη
πεξηιεπηηθά νη εμήο:
α) αύμεζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο παξερόκελεο
εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ θαηάξηηζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε,
β) δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζε όια ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο θαη
γ) άλνηγκα ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζε ζε όινπο ηνπο
πνιίηεο (12).
119

ΤΝΕΥΘΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ ΚΑΘ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΘΚΟΤ
ΚΑΘ ΣΧΝ ΑΘΕΝΧΝ ΣΘ ΔΘΑΔΘΚΑΘΕ
Μαριάννα Ελεσθερούδη

πλερηδόκελε λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε
o

Οη επηηαγέο ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο απαηηνύλ από ηε Ννζειεπηηθή
θξηηηθό πλεύκα θαη απνδεδεηγκέλε επηθαηξνπνίεζε γλώζεσλ ζε
βάζνο ρξόλνπ (1).

o

Οη λνζειεπηέο νθείινπλ λα επηδείμνπλ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθέο
ηθαλόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηβηώζνπλ ζην ηδηαίηεξα πνιύπινθν,
απαηηεηηθό θαη δηαξθώο κεηαβαιιόκελν ζύζηεκα πγείαο. Η ζεκαζία
ηεο ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο εηζαγσγήο δξαζηηθώλ
αιιαγώλ ζηε λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε έρεη αλαγλσξηζηεί από ηηο
εγεηηθέο κνξθέο ηεο λνζειεπηηθήο (2).

o

Η εθπαίδεπζε θαη ε έξεπλα απνηεινύλ ηνπο δύν πόινπο νη νπνίνη
ζπλζέηνπλ ηελ θπζηνγλσκία ηεο θάζε επηζηήκεο.

o

Η Ννζειεπηηθή νθείιεη λα ζπκπνξεύεηαη κε ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο
ησλ εκεξώλ εάλ ζέιεη λα δηαδξακαηίζεη νπζηαζηηθό ξόιν ζην
επηζηεκνληθό γίγλεζζαη. (11)

Ζ έλλνηα ηεο δηά βίνπ εθπαίδεπζεο απνηειεί ηε ζύλζεζε όισλ ησλ
ζπκπιεξσκαηηθώλ κνξθώλ κάζεζεο (3).
Η έλλνηα ηεο ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο ζύκθσλα κε ηνλ Ακεξηθαληθό
Σύιινγν

Ννζειεπηώλ

(American

Nurses

Association

ANA,

1994)

θαζνξίδεηαη σο εθείλεο νη επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο είλαη
ζρεδηαζκέλεο λα εληζρύνπλ θαη λα δηεπξύλνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ λνζειεπηή
ζηελ πγεία (4).
Σύκθσλα κε έλαλ άιιν νξηζκό, σο ζπλερηδόκελε λνζειεπηηθή
εθπαίδεπζε ελλνείηαη ε δηαξθήο αλαλέσζε ησλ γλώζεσλ πνπ έρεη αθεηεξία
ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ πηπρίνπ θαη επεθηείλεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο.
Σηεξίδεηαη

θπξίσο

ζε

νξγαλσκέλεο

εθπαηδεπηηθέο

δξαζηεξηόηεηεο

αθαδεκατθνύ ή κε ραξαθηήξα, ελώ, παξάιιεια, δελ πεξηνξίδεη θαη ηελ
αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο (1).
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θνπόο ηεο ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο είλαη λα πξνζθέξεη επθαηξίεο
γηα:


Αλάπηπμε ησλ ππαξρνπζώλ επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ ησλ
εξγαδνκέλσλ ώζηε λα βειηησζεί ε επίδνζε ηνπο ζηα θαζήθνληα
ηνπο



Αλάπηπμε δηαθνξεηηθώλ ή λέσλ δεμηνηήησλ ζηνπο εξγαδόκελνπο
ώζηε λα κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ λέα θαζήθνληα (9)



Δθπαίδεπζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηε ζπλερώο εμειηζζόκελε
γλώζε πνπ θαηαθιύδεη ην ρώξν ηεο πγείαο



Αλαηξνθνδόηεζε

ησλ

γεληθώλ

αιιά

θαη

ησλ

εηδηθώλ

πξνζδηνξηζκέλσλ γλώζεσλ κε ηελ πξνζζήθε λέσλ, θάηη πνπ ζα
επηηξέςεη ζηνπο λνζειεπηέο λα δηεθπεξαηώζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο
πεξηζζόηεξν απνδνηηθά


Πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε



Αλάπηπμε ηεο Ννζειεπηηθήο σο επηζηήκεο (1)

Οη ιόγνη πνπ έθαλαλ αλαγθαία ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε είλαη:


Οηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο κεηαβνιέο



Βηνκεραλνπνίεζε ηεο πγείαο, αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
παγθνζκηνπνίεζε, εμάπισζε ηεο ηερλνινγίαο



Σπζζώξεπζε επηζηεκνληθώλ γλώζεσλ



Αλάγθε παξνρήο πςεινύ επηπέδνπ λνζειεπηηθήο



θξνληίδαο ζηνλ αζζελή (1).

Πιενλεθηήκαηα ηεο Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνύ
Απμεκέλε παξαγσγηθόηεηα: Ο εκπινπηηζκόο ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ
γλώζεσλ ζπλήζσο νδεγεί ζε αύμεζε ηόζν ηεο πνζόηεηαο όζν θαη ηεο
πνηόηεηαο θαζώο θαη κείσζε ησλ ιαζώλ θαη θαζπζηεξήζεσλ.
Αλύςσζε ηνπ εζηθνύ: Η παξνρή ησλ απαηηνύκελσλ δεμηνηήησλ γηα
αληαπόθξηζε ζηηο απαηηήζεηο θάζε ζέζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
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ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθώλ αλζξσπίλσλ αλαγθώλ ησλ εξγαδνκέλσλ, όπσο
ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αζθάιεηαο.
Μεησκέλε επίβιεςε: Ο εξγαδόκελνο πνπ έρεη εθπαηδεπηεί κπνξεί λα
εθηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ κε κεησκέλε επίβιεςε.
Μείσζε αηπρεκάησλ: Τα πεξηζζόηεξα αηπρήκαηα πξνθαινύληαη από
ηελ αλεπάξθεηα γλώζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ, ηελ θαθή ζπληήξεζε ηνπ
εμνπιηζκνύ θαη ηελ άγλνηα ησλ κέηξσλ αζθαιείαο.
Απμεκέλε

αθνζίσζε

εξγαδνκέλσλ:

Με

ηελ

εθπαίδεπζε

θάζε

νξγαληζκόο κπνξεί λα απμήζεη ηελ αθνζίσζε θαη ηελ ππνθίλεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ελζαξξύλνληάο ηνπο λα ηαπηηζηνύλ κε ηελ απνζηνιή θαη ηνπο
ζηόρνπο ηνπ (9).
Mέζνδνη εθπαίδεπζεο
Υπάξρνπλ δύν βαζηθνί ηξόπνη νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (9):
Δθπαίδεπζε ζηε ζέζε εξγαζίαο
 κέζσ θαζνδήγεζεο ζηε ζέζε εξγαζίαο
 κέζσ Μέληνξα
 κέζσ ελαιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο (Job Rotation)
 κε ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο
 κέζσ γξαπηώλ εγαζηώλ
 κέζσ ελδνθιηληθώλ καζεκάησλ
Δθπαίδεπζε εθηόο εξγαζίαο
 δηαιέμεηο
 ζεκηλάξηα
 θιηληθά θξνληηζηήξηα (workshops)
 ζπλέδξηα
 ππόδπζε ξόισλ (role playing)
 πξνζσκνηώζεηο (simulations)
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Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε − ςεθηαθή δηδαζθαιία (e-learning)
Σεκαληηθόο είλαη ν αξηζκόο ησλ λνζειεπηώλ πνπ ζεσξεί εκπόδην γηα ηε
ζπλέρηζε ησλ ζπνπδώλ ηνπ ηελ απόζηαζε από ηα θέληξα εθπαίδεπζεο.
Έηζη, ν κόλνο ηξόπνο επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ ηεο ζπλερηδόκελεο
εθπαίδεπζεο είλαη κε ηελ παξαθνινύζεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο
κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ηε ιεγόκελε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (1).
Μέζνδνη δηδαζθαιίαο εμ απνζηάζεσο, βαζηζκέλεο ζηελ ηερλνινγία,
όπσο ην δηαδίθηπν θαη νη αιιειεπηδξαζηηθέο ηειεδηαζθέςεηο έρνπλ εηζαρζεί
πξόζθαηα ζηα πξνγξάκκαηα λνζειεπηηθήο (2).
Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη εμίζνπ
απνηειεζκαηηθή κε ηελ παξαδνζηαθή όζνλ αθνξά ζηηο γλώζεηο πνπ
απνθηνύλ νη εθπαηδεπόκελνη. Πεξίπνπ 84−85% όιεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηα
ακεξηθαληθά θνιέγηα ην 2002 γηλόηαλ εμ απνζηάζεσο.
Ψο ςεθηαθή δηδαζθαιία (e-learning) νξίδεηαη ε ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθώλ
ηερλνινγηώλ, κε ζθνπό ηελ παξνρή επαξθώλ θαη θαηάιιεισλ ιύζεσλ
εθπαηδεπηηθήο πιεξνθόξεζεο (5).
Τν κνληέιν απηό πεξηιακβάλεη (10):
 Μαζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζε ζειίδεο web,
 Hιεθηξνληθή δηάζθεςε,
 Σύζηεκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (e-mail)
Πνιιά είλαη ηα αλώηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, πνπ έρνπλ ήδε
πινπνηήζεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα βαζηζκέλα νινθιεξσηηθά ζην
δηαδίθηπν, θαζώο
ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κπνξεί λα πξνζθέξεη (8):
 Μείσζε ηνπ θόζηνπο αλά εθπαηδεπόκελν
 Οηθνλνκηθέο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο
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 Αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε εθπαηδεπηηθά
ηδξύκαηα
 Αύμεζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε κε ηε κείσζε ησλ
ρξνληθώλ

πεξηνξηζκώλ

ηεο

παξαδνζηαθήο

εθπαηδεπηηθήο

δηαδηθαζίαο
 Πνηνηηθόηεξεο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο

Δκπόδηα ζηε κάζεζε ελειίθσλ σο θξαγκνί ζηε ζπκκόξθσζε ηνπ
πξνζσπηθνύ ζηηο δηαδηθαζίεο
 Φξαγκνί

από

ηπρόλ

θαθή

νξγάλσζε

ησλ

πξνζθεξόκελσλ

εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ
 Αληίμννη θπζηθνί ή πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, έγλνηεο θαη
ππνρξεώζεηο
 Δζσηεξηθά εκπόδηα (ζεκαληηθνί θξαγκνί) πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
πξνζσπηθόηεηα ηνπ
εθπαηδεπόκελνπ όπσο άγρνο θξηηηθήο, θόβνο γηα ην αβέβαην,
αλεζπρία γηα ηε δπλαηόηεηα αληαπόθξηζεο, ρακειή απηνεθηίκεζε
(Rogers 1999)
Φπρηθή ζεκεηνινγία αζζελώλ σο θξαγκόο ηεο ζπκκόξθσζή ηνπο
ζηηο δηαδηθαζίεο
* Άγρνο, αλεζπρία, θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, άξλεζε, θαρππνςία
ιεηηνπξγνύλ σο θξαγκνί ζηελ εηζαγσγή λέσλ δεδνκέλσλ (16)
* Ο ζπλδηαζκόο όκσο ηεο ζσζηήο ελεκέξσζεο γηα ηελ εηζαγσγή
λέσλ δεδνκέλσλ θαη ηεο εκπηζηνζύλεο

πνπ δείρλνπλ ζην

πξνζσπηθό βνεζνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ θξαγκώλ
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πκπεξάζκαηα
Η Ννζειεπηηθή ηνπ κέιινληνο ινηπόλ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη έλα λέν,
δηαθνξεηηθό, ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν γηα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνύ. Κάησ
από απηέο ηηο ζπλζήθεο θαη κε απηέο ηηο ζύγρξνλεο πξννδεπηηθέο
πξννπηηθέο, ε ζπλερηδόκελε αθπαίδεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
κέζν πξνώζεζεο θαη κέηξεζεο ηεο θιηληθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο (13).
Τα λέα δεδνκέλα ζε έλαλ θόζκν πνπ κεηαβάιιεηαη θαη εμειίζζεηαη κε
κεγάιε ηαρύηεηα, επηβάιινπλ ζηε λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε ηελ πξνώζεζε
αιιαγώλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πξνεηνηκαζία
λνζειεπηώλ ηθαλώλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο, λα είλαη
ζε ζέζε λα εξγαζηνύλ απνηειεζκαηηθά κέζα ζηα ζύγρξνλα θαη κειινληηθά
πνιύπινθα ζπζηήκαηα πγείαο, λα αλαιακβάλνπλ εγεηηθέο ζέζεηο θαη λα
είλαη αληαγσληζηηθνί (14,15).
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