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Η χρήση των Λιστών Ελέγχου (Checklist) και των Εργαλείων Συµµόρφωσης (Audit 

Tools) για την βελτίωση της φροντίδας σε Μονάδες Αιµοκάθαρσης 

 

     Οι αιµοκαθαιρόµενοι ασθενείς βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης λοίµωξης 

λόγω της συνυπάρχουσας ανοσοκαταστολής, της χρόνιας εφαρµογής κεντρικών 

φλεβικών καθετήρων καθώς και της συχνής παρουσίας τους σε ένα δυνητικά µολυσµένο 

νοσοκοµειακό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη να 

αναπτύξουν και να ενεργοποιήσουν όλες οι Μονάδες Αιµοκάθαρσης, ένα πρόγραµµα 

διασφάλισης ποιοτικής φροντίδας των ασθενών τους. Το πρόγραµµα αυτό πρέπει να 

περιλαµβάνει την παρακολούθηση των εφαρµοζόµενων πρακτικών, την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων επιτήρησης και την λήψη διορθωτικών µέτρων, στα πλαίσια του 

προγράµµατος ελέγχου των λοιµώξεων.  

     Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τη χρήση πρότυπων εργαλείων όπως οι Λίστες 

Ελέγχου (Checklist) και τα Εργαλεία Συµµόρφωσης (Audit Tools), διασφαλίζοντας την 

ποιοτική φροντίδα των ασθενών. Έχει επιστηµονικά τεκµηριωθεί ότι τα εργαλεία 

επιτήρησης, µειώνουν τη νοσηρότητα και τη θνησιµότητα και προλαµβάνουν την 

εµφάνιση νοσοκοµειακών λοιµώξεων. Αυτό επιτυγχάνεται µε την παρατήρηση, τον 

έλεγχο και την αξιολόγηση συγκεκριµένων πολιτικών και διαδικασιών που λαµβάνουν 

χώρα στην καθηµερινή πρακτική. 

     Κλινικές µελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση των εργαλείων ελέγχου είναι µια 

αποτελεσµατική µέθοδος επιτήρησης της συµµόρφωσης του προσωπικού µιας µονάδας 

στις κατευθυντήριες οδηγίες και στις επιστηµονικά τεκµηριωµένες πρακτικές. 

Συγκεκριµένα, τα εργαλεία ελέγχου προωθούν:  

ü την τυποποίηση της διαδικασίας, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα στοιχεία 

και οι δράσεις που αναφέρονται έχουν ορθώς εκτελεστεί.  

ü τη βελτίωση της διαδικασίας, µειώνοντας τα σφάλµατα που προκαλούνται από την 

έλλειψη επικαιροποιηµένων γνώσεων και ασυνέπειας.  

ü την αύξηση της ασφάλειας των ασθενών.  

ü τη δηµιουργία µεγαλύτερης αίσθησης εµπιστοσύνης, ότι η διαδικασία έχει 

ολοκληρωθεί µε ακρίβεια και διεξοδικά. 
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    Τα δεδοµένα που συλλέγονται, µπορούν στη συνέχεια να χρησιµοποιηθούν στον 

στρατηγικό σχεδιασµό του Ετήσιου Προγράµµατος Ελέγχου Λοιµώξεων. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι ένα Πρόγραµµα Διασφάλισης της Ποιότητας και Βελτίωσης της 

Απόδοσης είναι πιο αποτελεσµατικό όταν βασίζεται σε δεδοµένα. Τα δεδοµένα που 

συλλέγουµε από τις Λίστες Ελέγχου (Checklist) και τα Εργαλεία Συµµόρφωσης (Audit 

Tools) µας παρέχουν την εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης καθώς και την απόσταση 

αυτής από την επιθυµητή.  

     Φυσικά η µέτρηση από µόνη της, δε βελτιώνει την απόδοση. Για να υπάρξει 

βελτίωση, θα πρέπει τα δεδοµένα να συλλέγονται, να ερµηνεύονται και στη συνέχεια να 

αξιολογούνται. Η αξιολόγηση των δεδοµένων βοηθά να επικεντρωθούν οι προσπάθειες 

αλλαγής πολιτικής ελέγχου λοιµώξεων σε ότι χρειάζεται αλλαγή, προσθέτει αξιοπιστία 

στις διορθωτικές ενέργειες και ενθαρρύνει τους επαγγελµατίες υγείας να συµµετέχουν 

ενεργά στο πρόγραµµα βελτίωσης της ποιότητας φροντίδας. 

    Κλείνοντας, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η αποτελεσµατικότητα της χρήσης 

εργαλείων ελέγχου εξαρτάται από την ποιότητα και την πληρότητά τους, την αποδοχή 

και την συµµόρφωση από το προσωπικό, καθώς και την παρουσία ισχυρής κουλτούρας 

ασφάλειας του ασθενή στη µονάδα υγείας.  Άλλωστε θα πρέπει πάντα να θυµόµαστε ότι:  

 

«Κάθε αλλαγή δεν αποτελεί βελτίωση, ενώ κάθε βελτίωση απαιτεί αλλαγή» 
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