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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

Μαξίλα Θ. Ρήγα: Οηθνλνκηθή Αλάιπζε θαη Γηνίθεζε Απνθάζεσλ ζην ρώξν ηεο 

Τγείαο κε εθαξκνγή ζηελ Αζθάιεηα ηνπ Αζζελνύο 

(Τπό ηελ επίβιεςε ηνπ Καζεγεηή θ.Ι. Πνιιάιε)  

 

ε κηα επνρή πνπ ε ρψξα καο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ βηψλεη, θαιείηαη ζε 

πξνζπάζεηα δεκνζηνλνκηθνχ εμνξζνινγηζκνχ θαη ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ πγείαο, 

έρνπλ αλαδεηρζεί κε κεγαιχηεξε έληαζε, νηαλεπάξθεηεο θαη παξαιείςεηο ηνπ 

ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, πνπ ήδε ρξφληδαλ. Απφ ηε δηελεξγεζείζα έξεπλα ζε 

680 ππνζέζεηο ηαηξηθήο ακέιεηαο,δηαπηζηψζεθε φηη θαη ζηελ Διιάδα, ηα ηαηξηθά 

ζθάικαηα φπσο δείρλεη θαη ε εκπεηξία απφ πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, είλαη 

ππαξθηά θαη απνηεινχλ πξάγκαηη έλα ζνβαξφ δήηεκα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, κε ζεκαληηθέο 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο. 

Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ αζζελψλ πνπ βίσζαλ θάπνηα αξλεηηθή εκπεηξία θαηά 

ηελ επαθή ηνπο κε ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, ήηαλ ηα 31 έηε ελψ ε κέζε 

παξαηεηακέλε δηάξθεηα λνζειείαο ηνπο έθηαλε ηηο 83 εκέξεο. Σν 38,8% ησλ αζζελψλ 

πνπ ππέζηεζαλ ηαηξηθφ ζθάικα θαηέιεμε θαη ζην 32,2% πξνθιήζεθε κφληκε 

αλαπεξία. Γηαπηζηψζεθε επίζεο φηη ην κέγεζνο ηεο βαξχηεηαο ελφο ηαηξηθνχ 

ζθάικαηνο, επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ ηχπν ηεο κνλάδαο πγείαο πνπ 

εκθαλίδεηαη, ην ζηάδην πνπ πξνθαιείηαη ην ηαηξηθφ ζθάικα, ην εάλ επξφθεηην γηα 

ρεηξνπξγηθφ ή παζνινγηθφ πεξηζηαηηθφ, ηελ εηδηθφηεηα πνπ εκπιέθεηαη, ην ICD-10, 

θ.ά.  

Σα ηαηξηθά ζθάικαηα πέξα ηνπ φηη κπνξνχλ λα απεηιήζνπλ ζνβαξά ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, επηθέξνπλ θαη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζην 

ζχζηεκα πγείαο,ιφγσ θπξίσο ηεο ρξήζεο επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηεο 

παξαηεηακέλεο λνζειείαο ζε εμεηδηθεπκέλα ή κε ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ, ησλ 

ζπλερψλ επηζθέςεσλ ζε ηδηψηεο ηαηξνχο θαη ζε εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ λνζνθνκείνπ 

θαηηεο επηπξφζζεηεο ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ, ελψ είλαη επίζεο γεγνλφο φηη ην 

θφζηνο απηφ (εκθαλέο θαη αθαλέο) κεηαθπιίεηαη ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. 

Παξάιιεια,ε έξεπλα έδεημε φηη ζηηο κηζέο ππνζέζεηο, νη αζζελείο/ζπγγελείο 

αηηνχληαλ ρξεκαηηθέο απνδεκηψζεηο χςνπο €600.000 θαη νη ρξεκαηηθέο ηθαλνπνηήζεηο 
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πνπ επηδίθαζαλ ηειηθά ηα ειιεληθά δηνηθεηηθά θαη πνιηηηθά δηθαζηήξηα, ήηαλ θαηά 

κέζν φξν €300.692. Σν χςνο ηεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο βξέζεθε φηη 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην κέγεζνο ηεο βαξχηεηαο ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο, απφ 

ηνλ ηχπν ηεο κνλάδαο πγείαο πνπ εκθαλίζηεθε ην ηαηξηθφ ζθάικα, θ.ά. 

Αληηιακβαλφκελνη ηελ αλάγθε γηα απφθηεζε ηεο γλψζεο,γχξσ απφ ηα 

πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο βιάβεοπνπ είλαη ηθαλά λα απεηιήζνπλ ζνβαξά ηελ αζθάιεηα 

ηνπ αζζελνχο θαη κπνξνχλ φκσο λα πξνιεθζνχλθαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ ηζπλφλησλ 

γηαζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο, αλαπηχμακε θαη εθαξκφζακε πηινηηθά 

ηνMERIS,έλανινθιεξσκέλνζχζηεκααλίρλεπζεο, θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ησλ 

ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ.  

Σν MERIS «θηινμελεί» ην ππνρξεσηηθφ ππνζχζηεκα αλαθνξάο 

(MandatoryReportingModule) πνπ πξνζβιέπεη ζηε ζπλερή επηηήξεζε ησλ 

πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε πεξηβάιινλ ΜΔΘ θαη ην 

ππνζχζηεκα απηφβνπιεο (νηθεηνζεινχο) αλαθνξάο(VoluntaryReportingModule)πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο, κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ηαηξηθψλ 

ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί νη ίδηνη ή ν 

θνηλσληθφο ηνπο πεξίγπξνο. 

Τπφ ην βάξνο ησλ ζνβαξψλ,νηθνλνκηθψλ θαη κε, επηπηψζεσλ πνπ θέξεη ε 

εκθάληζε ησλπεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο θαη ηεο δηαπίζησζεο φηη ε βαζχηεξε 

αηηία πξφθιεζήο ηνπο είλαη θπξίσο ζπζηεκηθή, απαηηείηαη ζπλερή παξέκβαζε θαη 

επαγξχπλεζε ηφζν ησλ ηζπλφλησλ φζν ησλ πνιηηψλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ράξαμε κηαο εζληθήο θεληξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ελφο νξγαλσηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ πνπ ζα ελέρεη θαζνιηθή απνδνρή, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ. 

 

 

Λέμεηο-Κιεηδηά: ηαηξηθφ ζθάικα, αζθάιεηα αζζελνχο, νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε,ζπγθξάηεζε δαπαλψλ πγείαο,ζχζηεκα αλαθνξάο 

πεξηζηαηηθψλζσκαηηθήο βιάβεο, Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο  
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EXTENDED ABSTRACT 

Marina T. Riga: Economic Analysis & Management of Decision Making in 

Healthcare: Application in Patient Safety 

(Supervised by Professor Yannis A. Pollalis) 

 

The economic crisis in Greece uncovered chronic deficiencies and omissions in the 

health care sector and made it necessary to look into problems concerning the fiscal 

consolidation and cost containment in the Greek Health System. Based on our 

research in 680 cases of medical negligence, it was found that in Greece, as in many 

foreign countries, medical errors exist and can provoke discussion and debate about 

quality and patient safety issues of health care provision, with multiple and complex 

social and economic implications. 

The mean age of the patients who had a bad experience whilst in the healthcare 

system, was 31 years, while the average prolonged hospitalization reached 83 

inpatient days. Medical errors resulting in death were in 38.8% of patients and 

permanent disability in 32.2%. It was found that the severity of a medical error was 

significantly influenced by the type of healthcare provider, the error phase of care, if it 

is surgical or medical incident, specialty involved, the ICD-10, etc. 

Medical errors, apart from the fact that they can seriously threaten patient 

safety, are associated with a significant financial burden on the healthcare system, 

mainly due to the use of additional health services, prolonged inpatient stay in 

specialist hospital and non-hospital units, extra visits to hospital outpatient 

departments and medical professionals in the private sector as well as extra drug 

prescriptions. It is also true that this cost (obvious and hidden) is passed down the 

whole of society.At the same time, the research showed that the claimed 

compensation for half of our sample, were € 600,000 and the mean compensation 

awarded by civil courts amounted to € 300,692. The amount of compensation 

awarded was found to be significantly influenced by the severity of medical error, the 

type of healthcare provider, etc. 

Realizing the need to acquire knowledge about the preventable errors or adverse 

incidents which can seriously threaten the patient safety in the Greek healthcare 

system and the need for health care cost containment, we developed and  implemented 
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a pilot program called MERIS, an integrated incident reporting system which detects, 

records and analyzes medical errors and adverse events.MERIS has a mandatory 

module for measuring adverse events and medical errors in Intensive Care Unit 

environment and a voluntary one which is accessible by anybody who wants to report 

an adverse event or a “near miss” about her/his experience in the Greek health system. 

Under the burden of serious economic and social implications of physical harms 

and the finding that the root causes are mainly systemic in the overall health system, it 

is vital to initiate a debate among health decision makers, health professionals and 

citizens about accurate reporting of medical errors. Systematic review of medical 

errors and a culture of openness can lead to continuous learning for the multi-

professionals involved, improvement in quality of care, patients’ safety and 

experience in the Greek healthcare system as well as reduction in health care cost.  

 

 

Keywords:medical error; patient safety; financial burden; cost containment; reporting 

system; Intensive Care Unit  
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Ειςαγωγή 
 

Κχξηνο ζηφρνο ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη παξέρεη ζηνπο 

πνιίηεο ηνπ πνηνηηθέο θαη απνδνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο, δηαθπιάηηνληαο ζπγρξφλσο 

ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, απνηειεί ε κείσζε ηεο εκθάληζεο ηαηξηθψλ ζθαικάησλ 

θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ πξνιεθζεί. Απηφο ν 

ηξφπνο ζθέςεο, ζπλεηζθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο αιιά θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο θνπιηνχξαο γηα ηελ 

πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ηαηξηθά ζθάικαηα θαη αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην ζχζηεκα πγείαο απνηεινχλ, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθέο αηηίεο πξφθιεζεο ζσκαηηθήο βιάβεο, κφληκεο αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ, 

παγθνζκίσο ελψ ζπγρξφλσο επηθέξνπλ θαη αμηφινγε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ 

κεηαθπιίεηαη ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο.  

ε κηα επνρή πνπ ε ρψξα καο βξίζθεηαη ππφ ηελ πίεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ε απνηίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

νηθνλνκηθνχ θφζηνπο, εμαηηίαο ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ, δελ είλαη εθηθηή, θπξίσο 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο ελφο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη αλαθνξάο ηνπο. 

Παξφια απηά φκσο ππάξρεη ε έλδεημε φηη θαη ζηε ρψξα καο πθίζηαληαη ηέηνηα 

πεξηζηαηηθά, κε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο.  

Δηδηθνί, αλαγλσξίδνπλ φηη ην δήηεκα ηεο πξνάζπηζεο ηεο πνηφηεηαο θξνληίδαο 

πγείαο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο αζθάιεηαο, έρεη άξξεθηε ζρέζε κε ηελ παξνρή 

Πνηφηεηαο ζην ρψξν ηεο πγείαο. πλεπψο, ε εκθάληζε ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη 

αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζε άιιε πεξίπησζε ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

πξνιεθζεί, απνδεηθλχεη έλα «έιιεηκκα» ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο λα παξέρεη πνηνηηθέο 

ππεξεζίεο πγείαο ζηνπο πνιίηεο.  

Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο 

βιάβεο, ζπλδένληαη θπξίσο κε ηηο ππάξρνπζεο αδπλακίεο, παξαιείςεηο θαη 

δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Κηλήζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 
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αλίρλεπζεο θαη αλάιπζεο απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ, είλαη ηθαλέο λα ζπλεηζθέξνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ θαηαλφεζε ησλ παξαιείςεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ζηελ 

θαηάζηξσζε ζηξαηεγηθψλ, γηα πεξηνξηζκφ ησλ πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο.  

Γηελεξγψληαο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ζπιιέγνληαο φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα δεδνκέλα, επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζε 

εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη ζπγρξφλσο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο κηαο 

ηεθκεξησκέλεο πξφηαζεο γηα ράξαμε ζηξαηεγηθήο, εζληθήο εκβέιεηαο. Μέζα απφ 

απηή ηελ έξεπλα, πξνζθέξεηαη εχθνξν έδαθνο γηα λα ηεθκεξησζεί ε παγθνζκηφηεηα 

ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ, αθνχ ην δήηεκα απηφ δελ είλαη ηνπηθνχ 

ραξαθηήξα αιιά απαζρνιεί φιεο ηηο θπβεξλήζεηο παγθνζκίσο. 

Ζ δεκηνπξγία γλψζεο γηα ηα ηαηξηθά ζθάικαηα θαη αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά 

πνπ βηψλνπλ νη αζζελείο θαηά ηελ επαθή ηνπο κε ην Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, 

απνηειεί αμηφπηζην κέζν βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο πξνο ηνλ πνιίηε, πξνάζπηζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη πεξηζηνιήο ησλ 

δαπαλψλ πγείαο. Κξίζηκεο ζεκαζίαο ζεσξείηαη ε χπαξμε κηαο θεληξηθήο κε εζληθφ 

ραξαθηήξα ζηξαηεγηθήο θαη ελφο νξγαλσηηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ηνπο ηζχλνληεο πνπ 

ζα ελέρεη θαζνιηθή απνδνρή, ψζηε λα επηζεκαλζεί ε ζεκαζία ηεο άκεζεο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ 

πεξηζηαηηθψλ. 

 

Αληηθείκελν θαη πκβνιή ηεο δηαηξηβήο 

 

Σν αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο είλαη ε έξεπλα ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη 

αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ ζηελ Διιάδα, ε αλαδήηεζε αξκφδησλ θνξέσλ εμέηαζεο 

ππνζέζεσλ ηαηξηθήο ακέιεηαο, ε δηεξεχλεζε χπαξμεο ζπζηήκαηνο αλαθνξάο 

πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο, ε πξνζεγγηζηηθή απνηχπσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

επηβάξπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ε ππνβνιή αλαιπηηθήο θαη ηεθκεξησκέλεο 

πξφηαζεο ζρεδηαζκνχ εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζρεηηθά κε ηελ αλίρλεπζε, θαηαγξαθή, 

θαη αλάιπζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο ζηελ Διιάδα.  

Ζ ζπκβνιή ηεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο δηαρέεηαη ζε φιε ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα θαη σθειεί κε φξνπο ηζφηεηαο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, φιν ηνλ 

πιεζπζκφ. Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη νη θάηνηθνη ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ 
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πεξηθεξεηψλ αληηκεησπίδνπλ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζηελ πξφζβαζε ζε 

πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη πθίζηαληαη ην κεγαιχηεξν βάξνο απφ ηπρφλ αδπλακίεο 

θαη παξαιείςεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ζ εξεπλεηηθή απηή πξνζπάζεηα θηινδνμεί 

λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ πνηνηηθνχ «ράζκαηνο» ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Έηζη ηθαλνπνηείηαη ε γεληθή απαίηεζε 

ησλ πνιηηψλ φιεο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο γηα έλα ζχζηεκα πγείαο ην νπνίν 

πξνζθέξεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο πγείαο. 

Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα αλαθνξάο πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο MERIS, 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο λα δειψζνπλ ηπρφλ αδπλακίεο θαη 

ειιείςεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη απηή ε νινθιεξσκέλε πξφηαζε ζπκβάιιεη ζηε 

δφκεζε ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ πξνάζπηζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη 

αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ πξνο φθεινο φισλ ησλ πνιηηψλ, αδηαθξίησο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο, ηφπνπ θαηνηθίαο θαη άιισλ δεκνγξαθηθψλ ή θνηλσληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ.  

Αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ «θελψλ» πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ 

θαη ε αλαδήηεζε κνληέισλ ζπλεξγαζίαο κε ηα εκπιεθφκελα κέιε, ψζηε λα 

πηνζεηεζεί έλα απνηειεζκαηηθφ δίθηπν ιήςεο απνθάζεσλ θαζνιηθήο απνδνρήο. 

 

Καηλνηνκία ηεο Έξεπλαο 

 

Με ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πξνζδνθάηαη αξρηθά κηα 

πιήξεο απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζε φηη αθνξά ηα ηαηξηθά ζθάικαηα 

θαη αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά ζηελ Διιάδα. Μέζα απφ ηελ πνιπεηή πξσηνγελή 

έξεπλα πνπ δηεμήγακε, έρεη αλαδεηρζεί ην κέγεζνο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ 

απαζρνιεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ Διιάδα θαη ην νπνίν κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν 

ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο. Δπηπιένλ, δηαθάλεθε φηη θαη ζηελ Διιάδα ην 

νηθνλνκηθφ θφζηνο εμαηηίαο ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ, είλαη αλεζπρεηηθά πςειφ θαη 

ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

Ζ ζπιινγή, ελνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηαηξηθά 

ζθάικαηα θαη αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ μεθάζαξα ηελ 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Μαξίλα Θ. Ρήγα 
 

4 

αδπλακία ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο λα αληρλεχζεη, θαηαγξάςεη θαη 

αμηνινγήζεη ηα ελ ιφγσ πεξηζηαηηθά. Απνθσδηθνπνηψληαο, ινηπφλ, ζε έλα κεγάιν 

βαζκφ ηα πξνβιήκαηα πνπ «ιηκλάδνπλ» ζην Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, είκαζηε ζε 

ζέζε λα πξνηείλνπκε κεραληζκνχο θαη εξγαιεία πξφιεςεο θαη κείσζεο ησλ ηαηξηθψλ 

ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ.  

Κηλνχκελνη ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, πξνρσξήζακε ζηε δεκηνπξγία ελφο 

πξφηππνπ, θαηλνηφκνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη ησλ 

αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ. Με ηελ αλάπηπμε ελφο θεληξηθά νξγαλσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ θαηαγξάθεη, επεμεξγάδεηαη θαη αλαιχεη απηά ηα πεξηζηαηηθά, 

θάλνπκε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ ειιεληθφ 

πιεζπζκφ θαη ηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο. 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο πεξηζηαηηθψλ, σο 

επηζηέγαζκα ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, ζπκβάιιεη ζηε ζεκειίσζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο ην ζχζηεκα πγείαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ. Δπηπιένλ, κε ηελ 

ππνβνιή ηεο πξφηαζεο γηα ράξαμε κηαο θεληξηθήο, κε εζληθφ ραξαθηήξα, 

ζηξαηεγηθήο απνζθνπνχκε ζηε δφκεζε ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο ην νπνίν έρεη 

βειηησκέλε νξγαλσηηθή ππνδνκή, αθνχ ε ιήςε απνθάζεσλ ζην εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ζηεξίδεηαη ζε δηαθαλή θαη αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε 

πνπ παξέρεηαη, κέζσ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο MERIS. 

Έλαο ηέηνηνο κεραληζκφο αλαθνξάο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη 

αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, κειινληηθά κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ απαξρή γηα ηε 

ζηαδηαθή κείσζή ηνπο θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ κεραληζκφο πξφιεςεο εκθάληζεο 

ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θαηλνηνκίαο θαη πξσηνηππίαο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο, απνηειεί ην γεγνλφο φηη κηα αλάινγε επηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε γηα ηε κείσζε πξφθιεζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο, κέζσ 

ελφο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο, αλαθνξάο θαη αλάιπζεο, δελ έρεη 

επηρεηξεζεί κέρξη ζήκεξα παξφιν πνπ αξθεηνί θνξείο ζηελ Διιάδα αλαδεηνχλ 

ηξφπνπο πεξηνξηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Σν ζεκαληηθφηεξν φθεινο απφ ηελ πνιπεηή έξεπλα ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ 

ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, απνηειεί ε ππνβνιή ηεο 
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πξφηαζεο γηα ράξαμε κηαο θεληξηθήο, κε εζληθφ ραξαθηήξα, ζηξαηεγηθήο θαη ελφο 

νξγαλσηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηα νπνία πξνδηαγξάθνπλ φιε ηελ απαξαίηεηε νξγαλσηηθή, 

ηερλνινγηθή θαη ινηπή ππνδνκή, γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζπζηήκαηνο MERIS.  

Έλα άιιν ζηνηρείν θαηλνηνκίαο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή, 

ζρεηίδεηαη κε ην πεδίν ηεο δηνίθεζεο απνθάζεσλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο πγείαο. 

Μέζσ ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο θαη εθηεηακέλεο αλάιπζεο ησλ αηηηψλ ηεο 

πεξηνξηζκέλεο πιεξνθφξεζεο θαη γλψζεο, ζρεηηθά κε ηα ηαηξηθά ζθάικαηα θαη 

αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά, έρνπλ κπεη γεξέο βάζεηο γηα ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο κεηαμχ 

ησλ ηζπλφλησλ, επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη εηδηθψλ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο πγείαο, κε 

ζηφρν ηελ νξζνινγηθή επαλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

Ζ δηδαθηνξηθή έξεπλα ζπκβάιιεη ζηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία εξεπλεηηθψλ 

πεξηνρψλ κε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο ηελ Ηαηξηθή Δπηζηήκε, ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε, ηελ Δπηζηήκε ηεο Οξγάλσζεο θαη ηεο Γηνίθεζεο θαη ηελ 

Δπηζηήκε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, κέζα απφ κηα 

θνηλή πξνζπάζεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε κείσζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ 

ζσκαηηθήο βιάβεο.  

Απνηειεί θνηλφ ηφπν γηα ηνπο εξεπλεηέο ην φηη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο, ε πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, ε 

βειηίσζε ηεο ηαηξηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ν εμνξζνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ 

πγείαο, ζπληζηνχλ ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ησλ ζχγρξνλσλ πγεηνλνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. 

 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη εξεπλεηηθνί ζηόρνη   

 

Πξφζθαηεο έξεπλεο, θαηαδεηθλχνπλ ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ηαηξηθψλ 

ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, ζε δηεζλέο επίπεδν. Όζνλ αθνξά ηε 

ρψξα καο, ηα πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο βιάβεο, φπσο εκθαλίδνληαη κέζα απφ 

ζπνξαδηθέο, κεκνλσκέλεο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο, θαίλεηαη φηη πξνθαινχλ 

ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πγείαο θαη 

γεληθφηεξα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σν θξηζηκφηεξν φκσο ζηνηρείν είλαη φηη 

εμαηηίαο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζα 
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κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνιεθζεί, είλαη δπλαηφ λα απεηιεζεί ζνβαξά ε αζθάιεηα ησλ 

αζζελψλ, κε απνηέιεζκα θάπνηνη απφ απηνχο λα πεξλνχλ ηελ ππφινηπε δσή ηνπο, κε 

κεξηθή ή νιηθή αλαπεξία ή λα θαηαιήμνπλ. 

 

 Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 1 

Πνηα είλαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηελ εκθάληζε 

πεξηζηαηηθώλ ζσκαηηθήο βιάβεο; 

Μέζα απφ πξσηνγελή έξεπλα επηδηψθνπκε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ πξφθιεζεπεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο, λα 

ζπιιέμνπκε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ππνζέζεσλ ηαηξηθήο ακέιεηαο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ή έρνπλ δηαρεηξηζηεί ηα Γηνηθεηηθά θαη Πνιηηηθά δηθαζηήξηα, κε 

εξεπλεηηθφ ζηφρν ηελ πξνζεγγηζηηθή απνηχπσζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Με επηπιένλ ζηφρν ηελ απφθηεζε παξαπάλσ γλψζεο, ζρεηηθά κε ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε εκθάληζεο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ 

πεξηζηαηηθψλ, ζην Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, ζα επηρεηξήζνπκε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο αλαθνξάο πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο πνπ ζα 

απεπζχλεηαη ηφζν ζην πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ φζν θαη ζηνπο πνιίηεο.  

Απψηεξνο ζθνπφο απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

γλψζεο ησλ αηηηψλ πνπ επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζε ησλ ελ ιφγσ πεξηζηαηηθψλ, 

είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο πξνάζπηζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη ε ελίζρπζε ησλ 

πξνιεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, γηα ηε κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο, ζηε 

ρψξα καο. 

 

 Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 2 

Τπάξρνπλ αξκόδηνη θνξείο απνδνρήο θαη εμέηαζεο ππνζέζεσλ ηαηξηθήο ακέιεηαο; 

Ζ δηεζλήο εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε αλαθνξά ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη 

αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ αδπλακηψλ θαη 

παξαιείςεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ο εξεπλεηηθφο ζηφρνο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε 

εάλ θαη ζηελ Διιάδα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα θάπνηνλ πνιίηε-αζζελή πνπ έρεη 

πέζεη ζχκα πεξηζηαηηθνχ ζσκαηηθήο βιάβεο, λα απνηαζεί ζε αξκφδηνπο θνξείο 
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ππνδνρήο θαη αλαθνξάο ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ. Πξφζζεηνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο είλαη 

ε αλαδήηεζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ αλαθνξάο - 

εμέηαζεο πνπ δηαρεηξίδνληαη νη αξκφδηνη θνξείο.  

 

 Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 3 

Πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο (πξνζεγγηζηηθά) ηνπ ειιεληθνύ 

ζπζηήκαηνο πγείαο από ηα ηαηξηθά ζθάικαηα θαη αλεπηζύκεηα πεξηζηαηηθά; 

Αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζην Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, ζε ζρέζε κε 

ηελ πξφθιεζε πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο, επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ηνπ βαζκνχ 

αζθάιεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. Όκσο, γλσξίδνπκε απφ ηε δηεζλή 

εκπεηξία φηη ηα ηαηξηθά ζθάικαηα πξνθαινχλ άκεζε θαη έκκεζε ζεκαληηθή 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

Με δεδνκέλεο ηηο ζνβαξέο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξνπλ ηα ηαηξηθά ζθάικαηα θαη 

αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά ζηνλ αζζελή (κεξηθέο-νιηθέο αλαπεξίεο, ζάλαηνη, 

επαλεηζαγσγέο, παξαηεηακέλεο λνζειείεο, θ.ά.), επηρεηξνχκε ζε κηα πξνζεγγηζηηθή 

απνηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο γηα ην ζχζηεκα πγείαο, εμαηηίαο ηεο εκθάληζεο 

ησλ πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο, ζε µηα επνρή πνπ γίλεηαη πην επηηαθηηθφ απφ 

πνηέ ην λα πεξηνξίζνπκε ηελ εκθάληζε απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ.  

Ζ κείσζε ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, ζα 

ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζηε κείσζε ησλ 

ρακέλσλ εηψλ δσήο, ζηελ αχμεζε ηνπ πγηνχο πξνζδφθηκνπ δσήο, ζηε κείσζε ησλ 

αλαπεξηψλ κε ηαπηφρξνλε κείσζε θαη ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ζηα 

δεκνζηνλνκηθά ηεο Διιάδαο. 

 

 Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 4 

Τπάξρεη θάπνην νξγαλσκέλν ζύζηεκα θαηαγξαθήο, επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ 

ηαηξηθώλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζύκεησλ πεξηζηαηηθώλ ζηελ Διιάδα; 

ηελ Διιάδα ηα πεξηζζφηεξα ηαηξηθά ζθάικαηα θαη αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά 

πξνέξρνληαη απφ απηφβνπιεο αλαθνξέο, κε απνηέιεζκα λα θαηαγξάθεηαη κηθξφο 

αξηζκφο απηψλ. Δίλαη απνδεθηφ φηη ε Δπηζηήκε ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Μαξίλα Θ. Ρήγα 
 

8 

θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), κπνξεί λα έρεη έλαλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ αλίρλεπζε 

θαη θαηαγξαθή ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ. Πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ παξνπζηάδνπλ 

ήδε νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα αλαθνξάο πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο, φπσο ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γαλία, ε Απζηξαιία, ν Καλαδάο θαη νη ΖΠΑ. Μέζα απφ ηε 

δηεζλή εκπεηξία φζνλ αθνξά ηηο θαιέο πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ θαη ηξφπνπ πινπνίεζεο 

ησλ ζπζηεκάησλ αλαθνξάο, ζα επηρεηξεζεί ε ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ θαη ν 

ζρεδηαζκφο ηεο αξρηηεθηνληθήο δνκήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο θαη 

αλαθνξάο ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ.   

Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαγξάθνληαη, δηαρεηξίδνληαη 

θαη αλαιχνληαη ηα πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο βιάβεο πνπ πξνθαινχληαη, κέζα ζην 

ζχζηεκα πγείαο, θηινδνμνχκε λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν θαη αμηφπηζην εξγαιείν, 

ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη καθξνπξφζεζκα, γηα ηε κείσζε ησλ ηαηξηθψλ 

ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ αιιά θαη γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη 

ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο.  

Δπηπιένλ, ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα, ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλίρλεπζε, 

θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο, κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία γλψζεο ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε ιήςε 

θιηληθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ σο ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή κείσζε ησλ 

ελ ιφγσ πεξηζηαηηθψλ. 

Μεηά ηε ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε βάζε ηηο θαιέο πξαθηηθέο 

(bestpractices) αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ αλαθνξάο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο 

πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο. Απηφ ην ζηάδην ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπλεξγαζία 

δεκφζηαο Μνλάδαο Δληαηηθήο Θεξαπείαο (ΜΔΘ) ζηελ νπνία θαη πηινηηθά ζα 

εθαξκνζηεί γηα έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ ζα θαζνξηζηνχλ ζε ζπζρέηηζε κε 

ηε δνκή, ην κέγεζνο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κνλάδαο, φπνπ θαη ζα πινπνηεζεί ε 

πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηε ιήμε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο, ζα αθνινπζήζεη κηα έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ 

επξεκάησλ απφ ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία απηνχ θαη απνηίκεζε ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ ζηε ΜΔΘ ηεο δεκφζηαο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο.  
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Οη βαζηθέο ζπληζηψζεο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζπζηήκαηνο, αθνξνχλ θπξίσο ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ, ηελ 

απνηξνπή λνκηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη ηερληθήο θχζεσο εκπνδίσλ, ηε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο παξφρνπο πγείαο, ηε δηάρπζε επαξθνχο γλψζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ, απφ ηα εκπιεθφκελα κέιε. 

θνπφο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο είλαη (κέζσ ηεο γλψζεο ησλ βαζχηεξσλ 

αηηηψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ πξφθιεζε ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη 

αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ), λα βειηησζεί ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο, ζηε κνλάδα εθαξκνγήο θαη λα ελδπλακσζεί ε 

θνπιηνχξα ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο, ζε εζληθφ 

επίπεδν, φπνπ ε αλαθνξά ησλ πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο ελζαξξχλεηαη, ρσξίο 

ηελ απφδνζε επζπλψλ (blame-free) ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. 

 

Λίζηα εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 
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Κεθάιαην 1 

 

Πνηόηεηα ζην ρώξν ηεο Τγείαο 
 

Ζ έλλνηα ηεο πνηνηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πξσηνεκθαλίδεηαη απφ ηνλ 19
ν
 

αηψλα φπνπ κηα Βξεηαλίδα λνζειεχηξηα ε F. Nightingale, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο λνζειείαο ησλ αζζελψλ ηεο, επηρεηξεί λα θαηαγξάςεη ην 

επίπεδν ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο, κε ζθνπφ ηελ επαλαμηνιφγεζή ηνπ, βάζεη 

θάπνησλ πξνηχπσλ θαιήο πξαθηηθήο (αξξήο θαη Γνχια, 2006).       

Απφ εθείλε ηελ απφπεηξα δηεξεχλεζεο ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο 

πγείαο έσο ζήκεξα, έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο ζην ρψξν ηεο πγείαο. Κάζε θνξά πνπ πξνθαιείηαη έλα αλεπηζχκεην 

πεξηζηαηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο ή φηαλ ε ηειηθή 

έθβαζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο δελ είλαη ε αλακελφκελε, ππάξρεη αξλεηηθφ αληίθηππν 

ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη απνδπλακψλεη ηελ πξνάζπηζε 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ.   

Γηεζλείο κειέηεο ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην επίπεδν αζθάιεηαο ηεο 

θξνληίδαο πγείαο πνπ δέρεηαη έλαο αζζελήο, θαηά ηελ επαθή ηνπ κε ην ζχζηεκα 

πγείαο, αθνχ ε αζθάιεηα ηνπ αζζελή απνηειεί άξξεθην ζηνηρείν ηεο Πνηφηεηαο ζηελ 

Τγεία. Έηζη, ε δηαζθάιηζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

θαη ε ζσξάθηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, πξνυπνζέηνπλ κελ ζπζηεκηθφ 

ζρεδηαζκφ, πνπ ζα νδεγήζεη φκσο ζηε κείσζε ηεο εκθάληζεο ησλ αλεπηζχκεησλ 

πεξηζηαηηθψλ (Μνπκηδφγινπ, 2008).  

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε εθηελψο κε ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε 

ηεο Πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηελ αιιειέλδεηε ζρέζε ηεο Πνηφηεηαο κε 

ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, θαηαιήγνληαο ζε θάπνηεο πξαθηηθέο θαη ζπζηήκαηα 

πνηφηεηαο πνπ αθνινπζνχληαη ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 
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Σα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ζην θεθάιαην απηφ, είλαη: 

 Ση ελλννχκε κε ηνπο φξνπο Τγεία θαη Αζζέλεηα; 

 Ζ έλλνηα ηεο Πνηφηεηαο θαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ηελ απαξηίδνπλ 

 Πνηνο είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο κε ηελ 

Πνηφηεηα; 

 Σα δηθαηψκαηα ηνπ αζζελνχο 

 Απνηχπσζε πξαθηηθψλ θαη ζπζηεκάησλ Πνηφηεηαο απφ ηελ Διιεληθή θαη 

δηεζλή εκπεηξία        

 

1.1 Σν δίπνιν Τγεία - Αζζέλεηα 

 

Ο επίζεκνο νξηζκφο ηεο Τγείαο φπσο έρεη δηαηππσζεί απφ ηνλ ΠΟΤ (1946), 

αλαθέξεηαη ζε κηα θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο 

θαη φρη απιψο ζηελ απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο (Callahan, 1973). Έηζη ινηπφλ, ε 

πγεία ελφο αηφκνπ επεξεάδεηαη φρη κφλν απφ θαηαζηάζεηο πνπ ρξήδνπλ ηαηξηθήο 

παξαθνινχζεζεο αιιά θαη απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ ζα ζέιακε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο 

αζζέλεηαο ή ηεο αλαπεξίαο, ζα κπνξνχζε λα λνεζεί σο κηα θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί 

δεκία, βιάβε, πφλν ή ηαιαηπσξία ζην άηνκν πνπ ηε βηψλεη (Scully, 2004).  

Πέξα ηνπ φηη ε πγεία ηνπ θαζελφο καο κπνξεί λα επεξεαζηεί αξλεηηθά ιφγσ 

ηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο καο θ.ά, 

ππάξρεη ζνβαξή πηζαλφηεηα ζε θάπνην ζηάδην ηεο δσήο καο, λα πξνθιεζεί θάπνηα 

θαθή θαηάζηαζε ζηελ πγεία, κε κηα ελδερφκελε κνξθή πξνζσξηλήο αζζέλεηαο ή 

κφληκεο αλαπεξίαο, απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηαηξνγελείο παξάγνληεο φπσο ε θαθή 

ηαηξηθή πξάμε ή ε θαθή ηαηξηθή πεξίζαιςε, κέζα ζην ζχζηεκα πγείαο. Απηφ άιισζηε 

είλαη θαη ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηξηβήο. Γηα παξάδεηγκα, 

έλα άηνκν ππέζηε κφληκε αλαπεξία ζηελ νκηιία ηνπ ιφγσ ηξψζεο ησλ θσλεηηθψλ 

ρνξδψλ θαηά ηε δηάξθεηα ακπγδαιεθηνκήο, απφ ηαηξηθή ακέιεηα.  

Κάπνηνη κειεηεηέο δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη ν παξαπάλσ νξηζκφο ηνπ ΠΟΤ 

κπνξεί πιένλ λα ζεσξεζεί σο αλεπαξθήο, εθηηκψληαο φηη ζηε ζεκεξηλή επνρή 

επηθξαηεί ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο Τγείαο φπνπ ην πεξηβάιινλ (θπζηθφ, θνηλσληθφ, 

πνιηηηζηηθφ) θαη ε θιεξνλνκηθφηεηα δηαζθαιίδνπλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ην 
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επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ (Θενδψξνπ, θ.ά., 1997). 

 Οη νηθνλνκνιφγνη ηεο πγείαο, πξνζεγγίδνπλ ηνλ φξν Τγεία σο έλα δηαξθέο 

αγαζφ ή έλα είδνο θεθαιαίνπ πνπ παξέρεη ππεξεζίεο νη νπνίεο θαηαλαιίζθνληαη θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Βέβαηα ην αξρηθφ απφζεκα «θεθαιαίνπ» ηεο 

πγείαο δελ είλαη ην ίδην γηα φια ηα άηνκα δηφηη εμαξηάηαη απφ γελεηηθνχο θαη άιινπο 

παξάγνληεο πνπ θάπνηεο θνξέο δελ κπνξνχλ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο                                   

(SanterreandNeun, 2013). 

πγθεθξηκέλα, επηθξαηεί ε ζθέςε φηη φπσο κηα επηρείξεζε έρεη θάπνηεο εηζξνέο 

θαη εθξνέο έηζη θαη έλα άηνκν πνπ ζέιεη λα «παξάγεη» πγεία (εθξνή), ρξεζηκνπνηεί 

ηαηξηθέο εηζξνέο φπσο ην λα αθνινπζεί έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο θαη λα ιακβάλεη 

φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν, ηαηξηθή πεξίζαιςε κε πνηθίια ηαηξηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο 

πγείαο. Ηαηξηθά αγαζά, επί παξαδείγκαηη, ζα νξίδακε ηα ζπληαγνγξαθνχκελα 

θάξκαθα, ηα νξζνπεδηθά εκθπηεχκαηα ελψ ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζα πξνζδηνξίδακε ηηο 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ηηο Μνλάδεο Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ, ηηο καγλεηηθέο 

ηνκνγξαθίεο. 

Έηζη ινηπφλ, νη νηθνλνκνιφγνη ηεο πγείαο, πξνζδηνξίδνπλ ηνλ φξν Τγεία κε 

βάζε «κηα γεληθεπκέλε βξαρπρξφληα ζπλάξηεζε ηεο παξαγσγήο ηεο πγείαο γηα έλα 

άηνκν, κε ηελ παξαθάησ κνξθή (Santerre and Neun, 2013): 

 

Τγεία = Η (ηαηξηθή πεξίζαιςε, ηαηξηθή ηερλνινγία, πξνθίι, ηξόπνο δσήο, 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πεξηβάιινλ)» 

 

Πέξα φκσο ην πψο ζα νξίζνπκε ην δίπνιν Τγεία θαη Αζζέλεηα, νη ελλνηνινγηθέο 

απηέο πξνζεγγίζεηο, παξακέλνπλ αθφκε αξθεηά αζαθείο. Μηα πην αθξηβήο κέηξεζε 

ηεο Τγείαο ελφο αηφκνπ, ππνζηεξίδνπλ θάπνηνη εξεπλεηέο (Drummondetal. 1997) ζα 

κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ πνπ θεξδίδνληαη ιφγσ κηαο ηαηξηθήο 

παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ην ζπλαθφινπζν επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ 

αηφκνπ πνπ ζα βηψζεη ηα επηπιένλ ρξφληα.  
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1.2    Ζ έλλνηα ηεο Πνηόηεηαο  

 

Έλαο νξηζκφο επξείαο απνδνρήο, γηα ηελ Πνηφηεηα ζην ρψξν ηεο Τγείαο, δίλεηαη απφ 

ην Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην Ηαηξηθήο (1990) θαη αλαθέξεηαη ζε εθείλν ην επίπεδν ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηα άηνκα θαη ηνπο πιεζπζκνχο πνπ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα 

ησλ επηζπκεηψλ εθβάζεσλ θαη είλαη ζχκθσλν κε ηνπο ηζρχνληεο ηαηξηθνχο θαλφλεο 

(IOM, 1990).  

Ο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Τγεία, εκπεξηέρεη έλλνηεο ηεο 

πξφιεςεο θαη ηεο ζεξαπείαο, αλαθέξεηαη ζε ππεξεζίεο πγείαο πνπ ζηνρεχνπλ ζε 

ζεξαπεία ζσκαηηθψλ αιιά θαη ςπρηθψλ λνζεκάησλ, απεπζχλεηαη ζην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζε άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο ελψ βξίζθεη 

εθαξκνγή θαη ζε φιεο ηηο κνξθέο ησλ κνλάδσλ πγείαο (IOM, 1999a). Ο νξηζκφο 

απηφο απνηειεί έλα ηζρπξφ θαη ρξήζηκν ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε δηακφξθσζε 

πξαθηηθψλ θαη ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο ηεο Πνηφηεηαο ζην ρψξν ηεο 

Τγείαο (Blumenthal, 1996).  

Ο Donabedian (1980) o γθνπξνχ ηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εηζήγαγε ζηελ 

έλλνηα ηεο Πνηφηεηαο ηξεηο δηαζηάζεηο: ηε δνκή (structure) ηεο κνλάδαο πγείαο πνπ 

παξέρεη ηε θξνληίδα πγείαο, ηε δηαδηθαζία (process) θαηά ηελ νπνία αθνινπζνχληαη 

θαιέο ή θαθέο ηαηξηθέο πξαθηηθέο θαη ην απνηέιεζκα (outcome) ηεο έθβαζεο απφ ηελ 

παξερφκελε θξνληίδα πγείαο. Μέρξη θαη ζήκεξα, νη ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο ηνπ 

κνληέινπDonabedian, απνηεινχλ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο. 

Απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Donabedian, δηαθαίλεηαη φηη ην πιαίζην ζην νπνίν έρεη 

δνκεζεί κηα κνλάδα πγείαο, κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηφζν ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ φζν θαη ην απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθχςεη ην νπνίν 

ζα έρεη άκεζε επίπησζε ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο. Γηα παξάδεηγκα, 

αλ ν ηαηξνηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαζψο θαη νη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο πγείαο είλαη αλεπαξθείο ηφηε νη αζζελείο δελ πξφθεηηαη λα 

πξνζέιζνπλ γηα λα ιάβνπλ ηαηξηθέο ππεξεζίεο, ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ δε 

ζα αθνινπζήζεη πηζηά ηηο λφξκεο θαη ηα πξσηφθνιια ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ  

πξνζέιζνπλ νη αζζελείο δε ζα ιάβνπλ ελ ηέιεη πςειφ πνηνηηθφ επίπεδν ππεξεζηψλ 

πγείαο.  
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χκθσλα κε κηα πην γεληθή πξνζέγγηζε, ε Πνηφηεηα ζην ρψξν ηεο Τγείαο 

εκπίπηεη ζε έλαλ φξν ελλνηνινγηθά ζχλζεην ν νπνίνο απαξηίδεηαη απφ κηα ζεηξά 

ινγηθήο ζχλζεζεο καζεκάησλ, κεζφδσλ θαη θεθηεκέλσλ γλψζεσλ δηαθνξεηηθψλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ (Dalrymple and Drew, 2000). πγθεθξηκέλα, γηα λα ζπζηαζεί 

έλα επηηπρεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ζε κηα κνλάδα πγείαο ζα πξέπεη λα 

ζπλεηζθέξνπλ πνηθίιεο Δπηζηήκεο ηαπηφρξνλα, φπσο απηή ηεο Ηαηξηθήο, ηεο 

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο, κε θχξην ζεκείν εθαξκνγήο ηνλ ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ, 

ηεο Σερλνινγίαο, Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξηθήο, θ.ά.   

ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, είκαζηε ζε ζέζε λα αληηιεθζνχκε φηη ε Πνηφηεηα 

ζηηο κνλάδεο πγείαο, απνηειεί αληηθείκελν πνιπάξηζκσλ πξνζπαζεηψλ, εθ κέξνπο ησλ 

ηζπλφλησλ, γηα άκεζεο θαη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο πηνζέηεζεο. πκπεξαίλνπκε, 

ινηπφλ, φηη ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ζε κνλάδεο πγείαο κε πνηθίιεο 

κνξθέο παξερφκελσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, απνηεινχλ ζεκαληηθά ζεκεία εθθίλεζεο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηε θξνληίδα πγείαο θαη ηελ πξνάζπηζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, ηελ πξνψζεζε ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ 

πνηνηηθή θξνληίδα ηνπ αζζελνχο θαη ηελ νξγαλσηηθή απνδνηηθφηεηα ηεο κνλάδαο 

πγείαο θαη γεληθφηεξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Τγείαο (Kelly, 2006).  

 

1.3    πζηαηηθά ζηνηρεία ηεο Πνηόηεηαο  

 

χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ(WHO, 2006), γηα ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο θξνληίδαο 

πγείαο, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη ηα παξαθάησ έμη ζπζηαηηθά ζηνηρεία απφ ηα 

νπνία εμαξηάηαη ε Πνηφηεηα ζηελ Τγεία (βι. πίλαθα 1.1). Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ 

πίλαθα 1.1 θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην έθην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο Πνηφηεηαο 

(Αζθαιήο θξνληίδα πγείαο), νη πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, θάηη ην νπνίν ζα 

αλαιπζεί εθηελψο ζηε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ Κεθαιαίνπ. 

Δπηπιένλ, είλαη πξνθαλέο φηη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο θξνληίδαο πγείαο ζα 

κπνξνχζε λα επεξεαζηεί αξλεηηθά κφλν απφ ηελ θαθή πνηφηεηα πιεξνθνξηψλ, ηελ 

αλνξζφδνμε ξνή θαη ηε κε πιεξφηεηά ηνπο. πλεπψο, ε θαιή πνηφηεηα, ε νξζή ξνή 

θαη ε αθεξαηφηεηα ζηηο πιεξνθνξίεο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ απνθπγή πξφθιεζεο 
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θάπνηνπ αλεπηζχκεηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ηαηξηθνχ ζθάικαηνο (Fadlalla and 

Wickramasinghe, 2004).   

Πίλαθαο 1.1: πζηαηηθά ζηνηρεία Πνηόηεηαο 

 

Απνηειεζκαηηθή (effective) 

Παξέρεη θξνληίδα πγείαο πνπ δίλεη ζεκαζία ζηα 

απνηειέζκαηα θαη ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ   

Απνδνηηθή (efficient) 
Παξέρεη πνηνηηθή θξνληίδα πγείαο κεγηζηνπνηψληαο ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ  

Πξνζπειάζηκε (accessible) 

Παξέρεη θξνληίδα πγείαο ζην ζσζηφ ρξφλν, ηφπν κε 

πςεινχ επηπέδνπ θαηαξηηζκέλν ηαηξνλνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη κε ηνπο βέιηηζηνπο πφξνπο 

Απνδεθηή – πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ αζζελή 

(acceptable / patient-centred) 

Παξέρεη θξνληίδα πγείαο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο αμίεο ησλ ρξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη ηα 

πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηεο θάζε θνηλσλίαο 

Ιζόηηκε (equitable) 

Παξέρεη θξνληίδα πγείαο ηζφηηκε πξνο φινπο ηνπο 

ρξήζηεο πγείαο αλεμαξηήηνπ θχινπ, εζληθφηεηαο, 

θαηαγσγήο, θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

Αζθαιήο (safe) 

Παξέρεη θξνληίδα πγείαο όπνπ ειαρηζηνπνηνύληαη νη 

πηζαλόηεηεο πξόθιεζεο ζσκαηηθήο βιάβεο ζηνλ 

αζζελή από ακέιεηα 

 

1.4    Αζθάιεηα ηνπ αζζελνύο: Έλλνηα & ζεκεία εθαξκνγήο  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ελδπλακψλεηαη ε άπνςε φηη ε πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο ζπληζηά ηνλ ζεκέιην ιίζν φισλ ησλ Πνιηηηθψλ Τγείαο παγθνζκίσο θαη 

θπξίσο απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ζην ρψξν ηεο 

Τγείαο.Κάζε πξφγξακκα πγείαο πνπ έρεη ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο, 

ζα πξέπεη λα ινγαξηάδεη ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, σο έλα αλαπφζπαζην ζηνηρείν 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ (Vozikis and Riga, 2012). 

χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ, ε απεηιή ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, λνείηαη σο θάζε 

αθνχζην θαη/ή απξφβιεπην, αλεπηζχκεην πεξηζηαηηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη ή ηειηθά πξνθάιεζε θάπνηα ζσκαηηθή βιάβε ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

αζζελείο, θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο απφ ην χζηεκα Τγείαο 

(C.E., 2006).  
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Σν Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην Ηαηξηθήο νξίδεη ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, σο ηελ 

πξφιεςε απφ ηε ζσκαηηθή βιάβε κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο 

πνπ πξνιακβάλεη ηα αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά θαη ηα ηαηξηθά ζθάικαηα, καζαίλεη 

απφ ηα ιάζε πνπ ζπκβαίλνπλ θαη είλαη βαζηζκέλν ζηε θηινζνθία ηεο αζθαινχο 

δηελέξγεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ηνπο αζζελείο φζν θαη ηνπο 

επαγγεικαηίεο θαη παξφρνπο πγείαο (Aspden etal., 2004; Clancy etal., 2005).  

Δπηπιένλ, ν Ακεξηθάληθνο νξγαληζκφο γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Πνηφηεηα ζηελ 

Τγεία (AHRQPSNet), επεθηείλεη ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ πνπ ζέιεη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο λα είλαη ε πξφιεςε απφ ηε ζσκαηηθή βιάβε θαη πξνηάζζεη φηη ε αζθάιεηα 

ηνπ αζζελνχο είλαη ε απαιιαγή απφ θάπνην ηπραίν ή δπλεηηθά πξνβιέςηκν 

πεξηζηαηηθφ, θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Έηζη, νη πξαθηηθέο 

ή παξεκβάζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ είλαη απηέο πνπ κεηψλνπλ 

ελ ηέιεη θαη ηελ εκθάληζε ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηαηξηθψλ ζθαικάησλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνιεθζεί
3
 (Mitchell and Soule, 2008).   

Ζ πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, θαηά ηελ επαθή ηνπ κε ην ζχζηεκα 

πγείαο απνηειεί εδψ θαη κηα δεθαεηία, δήηεκα θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηνπο ηζχλνληεο 

ζηε ράξαμε ηεο Πνιηηηθήο Τγείαο, ζε παγθφζκην επίπεδν. πγθεθξηκέλα, ν ΠΟΤ 

θάλεη ηδηαίηεξε κλεία ζηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο θαη έηζη ε Παγθφζκηα πλέιεπζε γηα ηελ Τγεία, ζπληάζζεη ζπγθεθξηκέλν 

άξζξν κε ζέκα «Πνηφηεηα ζηε θξνληίδα πγείαο: Ζ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο» 

(WorldHealthAssembly, 2002) 

Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ άξζξνπ WHA55.18, αξρηθά εθθξάζηεθε αλνηρηά ε 

παγθφζκηα αλεζπρία φηη ν απμεκέλνο ξπζκφο εκθάληζεο ησλ αλεπηζχκεησλ 

πεξηζηαηηθψλ πξνμελεί κηα ππνβάζκηζε ζηελ πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο πνπ 

απεηιεί ηαπηφρξνλα ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ. Γφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην 

γεγνλφο φηη ηα αλεπηζχκεηα απηά πεξηζηαηηθά ζπληζηνχλ κηα ζεκαληηθή αηηία 

πξφθιεζεο ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο ησλ πνιηηψλ, πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη 

απνθεπρζεί. Δπηπιένλ, ηνλίζηεθε ε πςειή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα νιφθιεξν ην 

χζηεκα Τγείαο θαη ην θφζηνο επθαηξίαο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο απφ 

ηελ εκθάληζε απηψλ ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 

εκεηψζεθε επηπιένλ φηη ηα θξάηε κέιε ζα κπνξέζνπλ λα επηηχρνπλ ζεκαληηθή 

                                                           
3
ην θεθάιαην 2, ζα γίλεη εθηελήο αλάιπζε ησλ ελλνηώλ γηα ην αλεπηζύκεην πεξηζηαηηθό θαη ηαηξηθό ζθάικα πνπεκθαλίδνληαη, 

όηαλ απεηιείηαη ε αζθάιεηα ησλ αζζελώλ. 
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βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θπξίσο κε ηελ πξφιεςε ησλ 

αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ θαη κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο πγείαο 

φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο.  

Ο ΠΟΤ αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα πξνψζεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο, σο ηε ζεκειηψδε αξρή γηα φια ηα ζπζηήκαηα πγείαο, πξνηξέπεη ηα θξάηε – 

κέιε (α) λα δψζνπλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζνρή ζην πξφβιεκα ηεο αζθάιεηαο 

ησλ αζζελψλ θαη (β) λα αλαπηχμνπλ επηζηεκνληθψο ηεθκεξησκέλα ζπζηήκαηα θαη λα 

εληζρχζνπλ πξνζπάζεηεο ζηξακκέλεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ηεο πξνάζπηζεο ηεο 

αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ θαη γεληθφηεξα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ ηαηξηθή 

πεξίζαιςε. 

  Μεηά απφ ιίγα ρξφληα, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζπδεηψληαο ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη ηελ 

πξφιεςε απφ ηα αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά, σο αηηίεο πνπ ππνζθάπηνπλ ηελ Πνηφηεηα 

ηεο θξνληίδαο πγείαο, ελέθξηλε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ζηα θξάηε κέιε 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ (C.E., 2006).  

Οη απφςεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζπκπιένπλ κε απηέο ηνπ ΠΟΤ θαη 

«ηνπνζεηεί ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ ζηνλ ππξήλα ησλ ζπζηεκάησλ θξνληίδαο 

πγείαο πςειήο πνηφηεηαο, ζπγθεληξψλνληαο φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ 

θάπνην αληίθηππν ζηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ» (Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, 2008). ηελ Δπξψπε θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αζθάιεηα ησλ 

αζζελψλ είλαη έλα ηζρπξφ ζεκέιην ζηε θηινζνθία ηεο βειηίσζεο ηεο Πνηφηεηαο, γη’ 

απηφ φια ηα επξσπατθά ζπζηήκαηα πγείαο, ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε.   

Γελ είλαη ηπραίν φηη ζηε Λεπθή Βίβιν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

Τγεία,ε αζθάιεηα ησλ αζζελψλ απνηειεί ηνκέαο ζηξαηεγηθήο δξάζεο 

(CommissionoftheEuropeanCommunities, 2007). Δπηπιένλ, ζην δεχηεξν πξφγξακκα 

θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο (2008-2013)(Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, 2008), ε πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο πγείαο ησλ 

επξσπαίσλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ε πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπο, 

βξίζθνληαη ζε ζέζε πςειήο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηα θξάηε-κέιε. 

Ζ αξκφδηα ζε ζέκαηα πγείαο Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνηξχλεη ηα θξάηε – κέιε 
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ηεο λα πξνρσξήζνπλ ζε φιεο ηηο δπλαηέο ελέξγεηεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

πξνψζεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζρεηηδφκελα κε ηελ πξνζηαζία ηεο 

αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ θαη ηε ζσξάθηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ ηαηξηθή θξνληίδα. 

Κχξηνη απνδέθηεο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζα είλαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα 

θαηαξηηζηνχλ πάλσ ζηνπο ηξφπνπο παξέκβαζεο θαη ζπλεπψο κείσζεο ησλ 

αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ. 

 

1.4.1 Κύξηεο αηηίεο πξόθιεζεο ζσκαηηθήο βιάβεο ζηνλ αζζελή 

 

Όπσο δηαηππψζεθε θαη πην παξαπάλσ, ν αζζελήο φηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε ην 

χζηεκα Τγείαο έρεη ζνβαξέο πηζαλφηεηεο λα ππνζηεί θάπνηα ζσκαηηθή βιάβε θαη 

λα απεηιεζεί ε αζθάιεηά ηνπ. Ζ έξεπλα ηνπ Δπξσβαξνκέηξνπ (E.C., 2010) ζηα 27 

θξάηε-κέιε ηνπ, κε ζέκα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη ηελ πνηφηεηα ζηε θξνληίδα 

πγείαο, έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη απηήλ ηελ άπνςε. Έηζη, ινηπφλ, ζρεδφλ ην ήκηζπ ησλ 

επξσπαίσλ πνιηηψλ έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη ζα κπνξνχζε λα έρεη βηψζεη θάπνηα 

ζσκαηηθή βιάβε θαηά ηελ επαθή ηνπ κε ην χζηεκα Τγείαο ηεο ρψξαο ηνπ.  

Όπσο ζα θαλεί παξαθάησ ζηνλ πίλαθα 1.2, ζηηο θχξηεο αηηίεο πξφθιεζεο ηεο 

ζσκαηηθήο βιάβεο ζηνλ αζζελή, αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ θαη ηα ηαηξηθά 

ζθάικαηα,σο κηα απφ ηηο ζνβαξέο αηηίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβε. 

Ζ παξαθάησ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θχξησλ αηηηψλ πξφθιεζεο ζσκαηηθήο βιάβεο 

ζηνλ αζζελή, πξνέξρεηαη απφ ζπλδπαζκφ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηνλ Κψδηθα Ηαηξηθήο 

Γενληνινγίαο (Κ.Η.Γ.) θαη απφ ηελ επξχηεξα απνδεθηή δηεζλή βηβιηνγξαθία (Πνιίηεο, 

2006; (Null et al., 2004). 
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Πίλαθαο 1.2: Καηεγνξηνπνίεζε θύξησλ αηηηώλ πξόθιεζεο ζσκαηηθήο βιάβεο ζηνλ αζζελή                                                                  

 

Δπεκβάζεηο από εηδηθεπόκελν 
Πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο ιφγσ αλεπαξθνχο 

επνπηείαο. 

Παξέθθιηζε από ηα ζύγρξνλα standards ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο 

Πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο ιφγσ απφθιηζεο απφ 

ηνπο ηαηξηθνχο θαλφλεο. 

Ιαηξηθό θάικα 
Πξόθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο ιόγσ ηαηξηθήο 

ακέιεηαο ζηε δηάγλσζε, ζεξαπεία, θ.ά. 

Δπζύλε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ γηα 

όξγαλα θαη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

Πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο ιφγσ αλνξζφδνμεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ 

πλαίλεζε ηαηξνύ ζε κε επηηξεπηή ηαηξηθή πξάμε 
Πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο ιφγσ κε επηηξεπφκελεο 

ηαηξηθήο παξέκβαζεο 

Δπζύλε ηεο νκάδαο 
Πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο ιφγσ θαθήο 

επηθνηλσλίαο ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

Οξγαλσηηθά πξνβιήκαηα λνζνθνκείνπ 
Πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο ιφγσ αλνξζφδνμεο 

θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ 

Δλδνλνζνθνκεηαθέο ινηκώμεηο 

Πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο ιφγσ κνιχλζεσλ απφ 

ινηκψμεηο, σο απφξξνηα ηεο πιεκκεινχο παξνρήο 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ  

Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ 
Πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο ιφγσ έιιεηςεο ζε πςειά 

θαηαξηηζκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ  

Δπηπινθέο θαη θαθή ρξήζε ησλ θαξκάθσλ (adverse 

drug reactions-ADRs) 

Πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο ιφγσ κε νξζνινγηθήο 

ρξήζεο ή ιαλζαζκέλεο επηινγήο ησλ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 

Έιθε ιόγσ θαηάθιηζεο (bedsores) 
Πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο ιφγσ άζθνπεο θαη 

αλψθειεο παξαηεηακέλεο λνζειείαο ηνπ αζζελνχο 

Παξνρή αλώθεισλ ηαηξηθώλ πξάμεσλ (unnecessary 

procedures) 

Πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο ιφγσ αιφγηζηεο ρξήζεο 

ηαηξηθψλ ζθεπαζκάησλ, εμεηάζεσλ 

Γηελέξγεηα άζθνπσλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ 

(unnecessary surgical procedures) 

Πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο ιφγσ δηελέξγεηαο κε 

απαξαίηεησλ ηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ ή ιφγσ ακπληηθήο 

ηαηξηθήο 
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1.4.2 Σν δηθαίσκα ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνύο  

 

Ζ Δπξσπατθή Υάξηα δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ (Active Citizenship Network, 2002) 

ζπληάρζεθε κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηα επξσπατθά πζηήκαηα Τγείαο θαη έλα απφ απηά ηα 

δηθαηψκαηα, αλαθέξεηαη ζε απηφ ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο.  

 

«Κάζε άλζξσπνο έρεη ην δηθαίσκα απαιιαγήο από βιάβε πνπ πξνθαιείηαη από ηελ 

πιεκκειή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ πγείαο, ηα ηαηξηθά ζθάικαηα θαη ιάζε θαη έρεη ην 

δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη ζεξαπείεο                                                          

πνπ πιεξνύλ απζηεξά πξόηππα αζθαιείαο». 

 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί απηφ ην δηθαίσκα, νη κνλάδεο πγείαο θαζψο θαη νη ηαηξηθέο 

ηνπο ππεξεζίεο, ζα πξέπεη λα πηνζεηνχλ πξαθηηθέο θαη ζπζηήκαηα πνηφηεηαο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη επηπιένλ λα εμαζθαιηζηεί φηη ν ηαηξνηερλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο δνπιεχεη νξζψο θαη φηη νη ρεηξηζηέο ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη άξηηα 

θαηαξηηζκέλνη γηα ηελ αζθαιή ηνπ ρξήζε.  

Δπηπιένλ, φινη νη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο. Σν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 

πξέπεη λα εθπαηδεχεηαη ζπλερψο ζηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο θαη λα 

καζαίλεη απφ ηα ιάζε ηνπ, κε ζηφρν ηελ απνθπγή εκθάληζεο αλεπηζχκεησλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη ηαηξηθψλ ζθαικάησλ. Σέινο, ην ππφινηπν πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ, 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαγξάθεη θαη λα αλαθέξεη ηνπο πθηζηάκελνπο 

θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα απεηιήζνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ θαη λα 

πξνιακβάλεη δπλεηηθά αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά.       

ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνπκε θάπνηα επηπιένλ δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηάο ηνπο, θαηά ηελ επαθή κε ην ζχζηεκα 

πγείαο. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ πνξεία ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, 

λα ηνπο παξέρεηαη επαξθή θαη ζαθή πιεξνθφξεζε γηα ηηο πηζαλέο παξελέξγεηεο ή 

επηπινθέο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ πξφθεηηαη λα ηειεζηνχλ ελψ ζα πξέπεη λα 

δεηείηαη ε γξαπηή ζπλαίλεζή ηνπο, φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ, γηα ηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο ζεξαπείαο ηνπο(Vozikis and Riga, 2012; C.E., 2006). 
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1.5    Πξαθηηθέο – ζπζηήκαηα πνηόηεηαο κέηξεζεο αζθάιεηαο  

         αζζελνύο: Γηεζλήο εκπεηξία     

 

Ζ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, φπσο δηαπηζηψζεθε θαη παξαπάλσ, ζπληζηά έλα 

απαξαίηεην ζεκέιην ηεο Πνηφηεηαο ζηε θξνληίδα πγείαο θαη απνηειεί ην θχξην ζεκείν 

εθαξκνγήο ζηα ζπζηήκαηα Πνηφηεηαο ηεο πγείαο, παγθνζκίσο. πλεπψο, ε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζην ρψξν ηεο πγείαο, πηνζεηεί πξαθηηθέο θαη ζπζηήκαηα 

κέηξεζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, κε ζηφρν ηελ πξνάζπηζή ηνπ θαηά ηελ επαθή 

ηνπ κε ην χζηεκα Τγείαο.  

Σα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα θαη πξαθηηθέο κέηξεζεο ηεο αζθάιεηαο, ζηεξίδνληαη 

ζηε θηινζνθία ηεο πξνιεπηηθήο ελέξγεηαο, ζηελ αξρή ηνπ ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζε φια ηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπο θαη ζηελ αμία ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 

ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. πλ ηνηο άιινηο, ε αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεζφδσλ (C.E., 2006). 

Οη πνηνηηθέο κέζνδνη αλαθέξνληαη ζηε ραξηνγξάθεζε φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη θαηά ηελ παξνρή κηαο ηαηξηθήο ππεξεζίαο. Ο 

ζηφρνο απηψλ ησλ κεζφδσλ, κέζσ ηεο πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, είλαη 

ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ εγγελψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη θξνληίδαο πγείαο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε ηεο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, απαηηεί ηε ρξήζε δεηθηψλ θαη επηδεκηνινγηθψλ κεζφδσλ 

αλάιπζεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ πξνζεθηηθά, λα εθαξκνζηνχλ 

νξζνινγηθά ζε φια ηα ζηάδηα ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηφζν ζηα εμσηεξηθά 

ηαηξεία φζν θαη ζηα λνζνθνκεία.  

ηφρνο ηεο πνζνηηθήο κεζφδνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή πνζνηηθνπνίεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ηειηθήο έθβαζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

πγείαο ηνπ αζζελνχο, ζρεηηδφκελε κε: 

 Αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά 

 Αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά πνπ πξνθάιεζαλ βιάβε ζηνλ αζζελή 

 Αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά πνπ πξνθάιεζαλ βιάβε ζην ηαηξνλνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ 

 Σνλ θίλδπλν επέιεπζεο αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ 
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Απφ ηε δηεζλή εκπεηξία, αλαθέξνπκε θάπνηα παξαδείγκαηα πνζνηηθήο 

κέηξεζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, φπσο ε δηελέξγεηα εθζέζεσλ παξαπφλσλ 

αζζελψλ, ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ αλαθνξάο αλεπηζχκεησλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη ηαηξηθψλ ζθαικάησλ πνπ πξνθιήζεθαλ ιφγσ θαθήο ηαηξηθήο 

πξαθηηθήο ή επηπινθήο ζηνλ ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, θ.ά., ε ρξήζε δεηθηψλ πνπ 

βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν φπσο γηα παξάδεηγκα εάλ έλαο πάξνρνο 

πγείαο δηαζέηεη ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε ή έρεη εθαξκφζεη ηθαλέο πξαθηηθέο λα 

κεηψζνπλ ηα πνζνζηά ηεο VAP
4
 (C.E., 2006). 

Δπηπιένλ, ε ρξήζε ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ πνπ θαηαγξάθνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ πνζνηηθή κέηξεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο, απνηειεί κηα πξφζθαηε πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζεί ε Ακεξηθή. Απφ ην 

2005, ε Ακεξηθή (Armestoetal., 2007) ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ζεζπίζεη έλα 

πξφγξακκα εζληθήο εκβέιεηαο γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, 

ςήθηζε λνκνζεζία (PatientSafetyActof 2005) θαη έρεη ηδξχζεη έλαλ Οξγαληζκφ γηα 

ηελ Αζθάιεηα ηνπ Αζζελνχο (PSO) φπνπ κέιε ηνπ είλαη νη πάξνρνη πγείαο θαη έλαο 

απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο απνζηνιήο ηνπ, είλαη ε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα 

αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ηα νπνία ραίξνπλ ηελ πνιηηηθή 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ θαη πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

Μηα παξφκνηα κνξθή νξγαληζκνχ είρε ηδξχζεη λσξίηεξα, κφιηο ην 2001 θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην (NPSA, 2004) θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Δζληθή Τπεξεζία 

Αζθάιεηαο ησλ Αζζελψλ, ψζηε λα κπνξεί λα ζπληνλίζεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ησλ αηηηψλ πνπ ηα πξνθαινχλ φπσο 

θαη λα πξνσζήζεη ελέξγεηεο κάζεζεο απφ απηά γηα λα κελ επαλαιεθζνχλ. 

   Σα δεδνκέλα, ινηπφλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πνζνηηθή κέηξεζε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ, αθνξνχλ ζε αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά θαη ηαηξηθά 

ζθάικαηα θαη κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ ηα αξρεία ηνπ λνζνθνκείνπ θαη απφ ηνπο 

ηαηξηθνχο θαθέινπο, απφ εκπηζηεπηηθέο εθζέζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ γηα πεξηζηαηηθά 

πνπ απείιεζαλ ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο ή γηα παξ’ νιίγνλ ιάζε ελψ ιακβάλνληαη 

δεδνκέλα γηα ηαηξηθά ζθάικαηα ή γηα παξ’ νιίγνλ ιάζε, κέζσ ηεο δηεμαγσγήο 

ελεξγεηηθήο επηηήξεζεο ή παξαηήξεζεο πάλσ απφ ηελ θιίλε, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Δπηπιένλ, νινθιεξψλεηαη ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ κε ζπλεληεχμεηο ηφζν ζε 

                                                           
4
Ventilator - associatedpneumonia (VAP) νξίδεηαη σο ε πλεπκνλία ζρεηηδόκελε κε ηνλ αλαπλεπζηήξα θαη πξόθεηηαη γηα 

ελδνλνζνθνκεηαθή βαθηεξηαθή πλεπκνλία πνπ αλαπηύζζεηαη ζε αζζελή ππό κεραληθό αεξηζκό (Wikipedia, the free encyclopedia). 
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αζζελείο θαη ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ελψ ζπλεληεχμεηο δηεμάγνληαη θαη ζηνπο 

δηνηθεηέο κνλάδσλ πγείαο γηα λα απνηππψζνπλ επθξηλψο ηηο νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ην θιίκα – θνπιηνχξα ηεο αζθάιεηαο πνπ επηθξαηεί.      

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο ζπιινγήο ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ είλαη ε ζχληαμε 

ζπγθξίζηκσλ δεηθηψλ γηα ηελ πνζνηηθή κέηξεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ. Ο 

ΟΟΑ ην 2004 ζπλέηαμε κηα έθζεζε κε είθνζη έλα (21) πξνηεηλφκελνπο δείθηεο 

(OECD, 2004). Απηνί νη δείθηεο αθνξνχλ ζε αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά 

ζπγθεθξηκέλσλ θιηληθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ απεηινχλ ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελή θαη 

πξνθαινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο (βι. πίλαθα 1.3). 

 

Πίλαθαο 1.3: Γείθηεο κέηξεζεο αζθάιεηαο αζζελνύο – δηεζλήο εκπεηξία 

 

 

Καηεγνξία Σύπνο Γείθηε 

Δλδνλνζνθνκεηαθέο ινηκώμεηο 

VAP 

Λνίκσμε ζε ηξαχκα 

Λνίκσμε θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο 

Έιθε θαηάθιηζεο 

Γηεγρεηξεηηθέο θαη κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο 

Δπηπινθέο θαηά ην ζηάδην ηεο αλαηζζεζίαο 

Μεηεγρεηξεηηθφ θάηαγκα ηζρίνπ 

Μεηεγρεηξεηηθή πλεπκνληθή εκβνιή (PE) 

ή ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε (DVT) 

Μεηεγρεηξεηηθή ζεςαηκία 

Σερληθέο δπζθνιίεο θαηά ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία 

Αλεπηζύκεηα πεξηζηαηηθά πνπ δελ πξνέξρνληαη από 

θπζηθά αίηηα 

Αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηε κεηάγγηζε αίκαηνο 

Λάζνο ζηελ νκάδα αίκαηνο 

Δπέκβαζε ζε ιάζνο πιεπξά 

Παξακνλή μέλνπ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. γάδα, βειφλα, 

ηαηξηθά εξγαιεία) ζην ζψκα ηνπ αζζελνχο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο 

Ηαηξηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζρεηίδεηαη κε αλεπηζχκεηεο 

ελέξγεηεο 

θάικα ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή 

Μαηεπηηθή 

Κάθσζε-ηξαπκαηηζκφο ζην έκβξπν θαηά ηε γέλλεζε  

Μαηεπηηθή θάθσζε-ηξαχκα θαηά ηνλ θπζηνινγηθφ 

ηνθεηφ 

Μαηεπηηθή θάθσζε-ηξαχκα θαηά ηελ θαηζαξηθή ηνκή 

Πξνβιήκαηα ζηνλ ηνθεηφ 
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Άιινη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη                                               

κε αλεπηζύκεηα πεξηζηαηηθά 

Πηψζε αζζελνχο απφ ην θξεβάηη 

Πξφθιεζε θαηάγκαηνο ή ξήμεο ηζρίνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα λνζειείαο 

Πεγή: OECD, 2004 (δηακόξθσζε-κηθξ. πξσηόηππνπ πίλαθα) 

Δίλαη ινηπφλ εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, σο 

πξναπαηηνχκελν ζηνηρείν αμηνιφγεζεο ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, κπνξεί λα κεηξεζεί πνζνηηθά κε ηε βνήζεηα δεηθηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηχπνπο αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ. Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία (OECD, 

2004), καο παξαπέκπεη θαη ζε άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα δείθηεο κέηξεζεο ηεο 

αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1.4 πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 1.4: Πξόζζεηνη δείθηεο κέηξεζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνύο – δηεζλήο εκπεηξία 

 

Οξγαληζκνί Πεξηγξαθή 

AHRQ Safety Indicators - Ζ.Π.Α. 
Αλάπηπμε δεηθηψλ κέζσ θαηαγεγξακκέλσλ ζηνηρείσλ 

λνζειείαο 

AHRQ/CIHI Safety Indicators - Καλαδάο 
Αλάπηπμε δεηθηψλ κέζσ θαηαγεγξακκέλσλ ζηνηρείσλ 

λνζειείαο 

Australian Council for Safety and Quality in Health 

Care - Απζηξαιία 

Αλάπηπμε δεηθηψλ ζρεηηδφκελνη κε αλεπηζχκεηα 

πεξηζηαηηθά πνπ  πξνθαινχλ ζνβαξή βιάβε, 

ππνλνκεχνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αζζελψλ θαη 

δηθαηνινγνχλ επηζηακέλε έξεπλα θαη αλάιπζε 

Complications Screening Programme Algorithm 

Beth Israel Hospital (BIH), Boston – Ζ.Π.Α. 

Αλάπηπμε δεηθηψλ ζρεηηδφκελνη κε επηπινθέο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνιεθζεί 

JCAHO IMSystem: Infection Control - – Ζ.Π.Α. 

Αλάπηπμε δεηθηψλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζε αξλεηηθέο εθβάζεηο ηεο θαηαζηάζεσο ηνπ 

αζζελνχο 

JCAHO Sentinel events - Ζ.Π.Α. 
Αλάπηπμε δεηθηψλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ κέζσ 

κηαο εζεινληηθήο αλαθνξάο ζπκβάλησλ 

Πεγή: OECD, 2004 (δηακόξθσζε-κηθξ. πξσηόηππνπ πίλαθα) 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ελεξγνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ, 

θαιχπηεηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ αλαθνξάο αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ. 

Ζ δηεζλήο εκπεηξία (Armestoetal., 2007) εθαξκνγήο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

παξαθνινπζνχλ ην επίπεδν αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ απφ ρψξεο φπσο Ζ.Π.Α., 

Καλαδά, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηζπαλία, Ηξιαλδία, Ηηαιία εκθαλίδεηαη λα είλαη ζε 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Σα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο 
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πνπ δηαζέηνπλ νη παξαπάλσ ρψξεο, εκθαλίδνπλ θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο 

φπνπ κπνξεί λα έρνπλ εζεινληηθή ή ππνρξεσηηθή κνξθή θαη ην αληηθείκελν έξεπλάο 

ηνπο λα είλαη ηα αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά θαη ηα ζθάικαηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή. Κνηλφο φκσο ζθνπφο ησλ ζπζηεκάησλ αλαθνξάο δελ παχεη λα 

απνηειεί ε εθηίκεζε ηεο ζπρλφηεηαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ αλεπηζχκεησλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη ζθαικάησλ πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο.  

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλάιπζή καο ζρεηηθά κε ηηο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο 

κεζφδνπο κέηξεζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, δε ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα 

αλαθέξνπκε ηελ ρξήζε ηνπ ISO ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN), έρεη εθδψζεη ηελ νδεγία CEN/TS 15224:2005, σο 

νδεγφ επεμήγεζεο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001:2000 κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε, 

ηππνπνίεζε, κέηξεζε θαη ηειηθά ηε βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ ζε κηα κνλάδα πγείαο (Μνπκηδφγινπ, 2008).  

 

1.6    Πξαθηηθέο – ζπζηήκαηα πνηόηεηαο κέηξεζεο αζθάιεηαο  

         αζζελνύο: Διιεληθή εκπεηξία   

 

Αξθεηά πξφζθαηα ε Διιάδα, ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο θνηλνηηθήο ηεο νδεγίαο 

θαη βάζεη ηνπ Ν. 3230/2004, πξνρψξεζε ζηελ εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

κε ηνκέα πξνηεξαηφηεηαο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ θαη κε ηνπο παξαθάησ 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο (ΤΤΚΑ, 2012; Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 2013):  

 «Δθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελώλ 

 Δθαξκνγή θαη δηαζπνξά θαιώλ πξαθηηθώλ ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ πγείαο 

(πξσηόθνιια, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, δηαδηθαζίεο) γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελώλ  

 Γηάδνζε ηεο γλώζεο πνπ πξνθύπηεη από ηελ θιηληθή παξαθνινύζεζε θαη ηηο 

ζρεηηθέο κεηξήζεηο (Φηινζνθία ησλ κεδέλ ιαζώλ - Μαζαίλνπκε από ηα ιάζε 

καο). κε ζηόρν ηε βειηίσζε ησλ παξαγόκελσλ απνηειεζκάησλ ζηελ θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ηνπ αζζελνύο» 

 Πξσηαξρηθφ βήκα ζηελ πξσηνβνπιία απηή θαίλεηαη λα απνηειεί ε θαηαγξαθή, 

απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζην ρψξν ηνπ ΔΤ 
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θαη ε εθαξκνγή βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, κε πεδία 

ελδηαθέξνληνο φπσο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ, ηελ 

νξζνινγηθή ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, ηελ θαηαγξαθή ησλ ξνψλ 

εξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηα εξγαζηήξηα, ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

αλαιχζεσλ θαη ηε ζπληήξεζε θαη επαλέιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ λνζνθνκείσλ.  

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ηεο πξνάζπηζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, 

κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη ε έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο νθηψ (8) 

λνζνθνκείσλ θαηά ISO 9001: 2008 ελψ ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε 

ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ΜΔΘ ηνπ Κσλζηαληνπνχιεηνπ Γ.Ν. Ν. Ησλίαο κε έλα ζχζηεκα 

δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο, κε θνξέα εθαξκνγήο ηελ Ηζπαληθή Δηαηξεία 

Δληαηηθήο Θεξαπείαο (SEMICYUK) θαη ηελ αληίζηνηρε Δπξσπατθή Δηαηξεία 

(ESICM) (ΤΤΚΑ, 2012).  

Δπηπιένλ ζην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν «Αηηηθφλ», αθνινπζνχληαη 

πξσηφθνιια ηαηξνλνζειεπηηθψλ πξαθηηθψλ ISO πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηξνπξγείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη 

ζηνλ έιεγρν θαη ηελ πξφιεςε ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ, ζηελ θαηακέηξεζε 

ηαηξηθψλ αλαισζίκσλ θαη εξγαιείσλ, θ.ά.  

Μέζα ζηελ ρεηξνπξγηθή αίζνπζα ζπλεξγάδνληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

εηδηθφηεηεο επαγγεικαηηψλ πγείαο, φπσο λνζειεπηέο ρεηξνπξγείνπ θαη 

αλαηζζεζηνινγηθνχ, ηαηξνί ρεηξνπξγνί θαη αλαηζζεζηνιφγνη, ηξαπκαηηνθνξείο, βνεζνί 

ζαιάκνπ, θαζαξηζηέο, ηερληθή ππεξεζία λνζνθνκείνπ, θ.ά., νη νπνίνη ζα πξέπεη λα 

ελαξκνλίδνληαη κε θάπνηα πξφηππα θαη θαλφλεο δηαζθάιηζεο ηνπ επηπέδνπ θξνληίδαο 

ησλ αζζελψλ (βι. πίλαθα 1.5) (Σζέθα, 2011).  

Πίλαθαο 1.5: Πξσηόθνιια δηαρείξηζεο δηαδηθαζηώλ ζηα ρεηξνπξγεία 

 

Πεγή: Σζέθα, 2011 
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Δπηπιένλ, ην Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) πνπ 

επνπηεχεηαη θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, θαηαβάιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ, σο θξίζηκν δείθηε κέηξεζεο ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο.  

Ζ κείσζε ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 

εληαηηθήο επηηήξεζεο, ηεο ιήςεο εληαηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ, ηεο ζχζηαζεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο αλαηξνθνδφηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζην πξνζσπηθφ θαη κέζσ ηεο 

ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ηνπο θιηληθνχο ηαηξνχο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν, ζα εληνπηζηνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ ηα αίηηα εκθάληζεο ησλ ινηκψμεσλ κε 

ζηφρν ηε κείσζε απηψλ ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ (Haley etal., 1985; 

Reillyetal., 2002;Gaynes, 1998).  

Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πξφιεςεο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο 

δηαζπνξάο ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ (Γεδνχθνπ, 2011), εθαξκφζηεθαλ 

ήδε πηινηηθά, ζε 48 λνζειεπηηθά ηδξχκαηα 1
εο

 θαη 2
εο

 Τπε, θαηά ηα ηέιε ηνπ 2010 θαη 

αξρέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011. Βάζεη ηεο Διιεληθήο εκπεηξίαο, ε κέηξεζε ηνπ 

δείθηε ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ,  πξνυπνζέηεη ηελ 

επηηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηε βνήζεηα ελφο ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθψο 

δεινχκελσλ λνζεκάησλ (βι. πίλαθα 1.6) (Γεδνχθνπ, 2011), θάλνληαο ρξήζε 

αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ θαη αθνινχζσο αλαιχνληαο ηα ζηνηρεία απηά θαη 

πξνζδηνξίδνληαο ζηφρνπο επίηεπμεο ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο.  

Πέξα φκσο απφ ηελ εληαηηθή επηηήξεζε απαηηείηαη θαη δξάζε παξέκβαζεο 

θπξίσο κέζσ ηεο ιήςεο κέηξσλ ειέγρνπ ησλ ινηκψμεσλ θαη δηεμαγσγήο 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζηνπο εκπιεθφκελνπο. Σν δίπηπρν ινηπφλ, επηηήξεζεο θαη 

παξέκβαζεο,ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πεξηνξηζκνχ ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ 

ινηκψμεσλ, κπνξεί λα απνηειέζεη αμηφπηζηε πξαθηηθή πξνζηαζίαο ηεο πγεηνλνκηθήο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο.   
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Πίλαθαο 1.6: ύζηεκα ππνρξεσηηθώο δεινύκελσλ λνζεκάησλ 

 

Πεγή: Γεδνύθνπ, 2011  

εκαληηθά φκσο, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, βήκαηα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δηαζθάιηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ θαη 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, έρεη λα επηδείμεη θαη ν ηδησηηθφο 

ηνκέαο πγείαο ζηελ Διιάδα. εκεηψλεηαη φηη θάπνηα ηδησηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βειηηψζνπλ ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θαη αζθάιεηαο ησλ 

αζζελψλ ηνπο, έιαβαλ πηζηνπνίεζε ηνπ ISO 9001:2008 θαη θαηά TEMOS 

International.  
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Δπηπιένλ, ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο εδξαίσζεο ηεο 

αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο JCI 

(JointCommissionInternational) (WHO 

CollaboratingCentreforPatientSafetySolutions, 2007a), φπνπ πξφθεηηαη γηα 

ζπζηεκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ αζζελνχο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ή λα εμαιείςνπλ ηειείσο ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ελφο 

αλεπηζχκεηνπ πεξηζηαηηθνχ.  

Ζ ζηξαηεγηθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε 

ελδείμεσλ πνπ ππνδεηθλχνπλ ζην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ φηη ελδέρεηαη λα 

πξνθιεζεί θάπνηα βιάβε θαη έηζη λα απνθεπρζεί πξνηνχ ζπκβεί. Δπηπιένλ, ζην ίδην 

πιαίζην ζηξαηεγηθήο δξάζεο, εθαξκφδνληαη ζπζηήκαηα αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο 

φισλ ησλ αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ θαζψο θαη ησλ παξ’ νιίγνλ ιαζψλ. 

Έηζη ινηπφλ, κεξίδα Διιεληθψλ ηδησηηθψλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζηξέθνπλ 

ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζηε ζπλερή βειηίσζε ηελ πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ζηελ αλίρλεπζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ 

επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζε ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, κε ζθνπφ ηελ 

πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη ηελ θαιή έθβαζε ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπ. Οη δείθηεο αζθάιεηαο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο έρνπλ πηζηνπνηεζεί νη 

ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο, απφ ηελ JCI, είλαη νη εμήο: 

Πίλαθαο 1.7: Γείθηεο κέηξεζεο αζθάιεηαο αζζελνύο – ειιεληθή εκπεηξία 

 

Καηεγνξία Σύπνο Γείθηε 

Δλδνλνζνθνκεηαθέο ινηκώμεηο 

Κεληξηθέο θιεβηθέο γξακκέο 

Λνηκψμεηο πεξηθεξηθψλ θιεβψλ 

Πλεπκνλία ζρεηηδφκελε κε ηνλ αλαπλεπζηήξα (VAP) 

Οπξνινηκψμεηο 

Λνηκψμεηο απφ πνιπαλζεθηηθά κηθξφβηα 

Αλεπηζύκεην πεξηζηαηηθό πνπ δελ νθείιεηαη ζε 

θπζηθά αίηηα 

Υεηξνπξγηθή επέκβαζε ζε ιάζνο ζεκείν ή αζζελή 

θάικα ζηε ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 

Άιινη παξάγνληεο 

Πηψζε ηνπ αζζελνχο  

Καθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ 
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1.7    πκπεξάζκαηα - Δπηζθόπεζε θεθαιαίνπ 

 

ε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά θαη ζηελ Διιάδα πιένλ, γίλνληαη πξνζπάζεηεο ζηε 

ζσζηή θαηεχζπλζε γηα ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ θαη ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο, κε θχξην ζηφρν ηελ πξνάζπηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο γηα 

ηελ θαιή έθβαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε ρξήζε κηαο 

ζεηξάο εξγαιείσλ, ιχζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο, σο ηνκέαο ζπλεθηηθήο δξάζεο ζηε βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο, απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηα ησξηλά 

πζηήκαηα Τγείαο, ζε παγθφζκην επίπεδν. Παξάιιεια, θάζε επέλδπζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε, σο κηα 

νηθνλνκηθά απνδνηηθή θίλεζε πνπ πξνζθέξεη ππεξαμία ζηελ Πνηφηεηα Τγείαο   

(QAP, 2001).   

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην αλζξψπηλν ιάζνο ππάξρεη εθ θχζεσο θαη δε κπνξεί λα 

απνθεπρζεί. Παξφια απηά, νη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη δπλαηφλ λα κάζνπλ απφ ηα 

ιάζε ηνπο θαη λα εθπαηδεπηνχλ γηα ηε κε επαλάιεςή ηνπο. Έρεη δηαπηζησζεί  

(VozikisandRiga, 2012; Βνδίθεο, θ.ά., 2012; C.E., 2006) φηη πάξνρνη θξνληίδαο 

πγείαο θαη νξγαληζκνί πνπ πξνζθέξνπλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο πεηπραίλνληαο 

έλα πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ 

ηα ιάζε, λα καζαίλνπλ απφ απηά θαη λα πξνρσξνχλ ζε ελέξγεηεο πξφιεςεο, 

παξέκβαζεο ή αλάιπζεο ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηαηξηθψλ ζθαικάησλ.  

ην επφκελν θεθάιαην ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπκε απφ 

δηάθνξεο νπηηθέο ηελ έλλνηα ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο θαη ηνπ αλεπηζχκεηνπ 

πεξηζηαηηθνχ ελψ ζα δηαπηζηψζνπκε κέζα απφ ηελ Διιεληθή θαη δηεζλή εκπεηξία φηη 

φλησο κπνξεί λα απεηιεζεί ε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο απφ ηελ εκθάληζε ηέηνησλ 

δπζκελψλ ζπκβάλησλ.        
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Κεφάλαιο 2 
 
Σο Ιατρικό φάλμα ωσ απειλή για 
την Αςφάλεια του Αςθενούσ  
 

Ζ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, σο ζπλεθηηθφ ζηνηρείν ηεο Πνηφηεηαο, ζην ρψξν ηεο 

Τγείαο, ελδέρεηαη λα απεηιεζεί ζνβαξά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαθήο ηνπ, κε ην 

χζηεκα Τγείαο. Κχξηεο αηηίεο ηεο πξφθιεζεο ζσκαηηθήο βιάβεο ζηνλ αζζελή, φπσο 

αλαιχζεθε δηεμνδηθά ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, απνηεινχλ ην ηαηξηθφ ζθάικα θαη 

ην αλεπηζχκεην πεξηζηαηηθφ ηα νπνία ηαπηφρξνλα, αμηνινγνχληαη θαη σο ζπγθξίζηκνη 

πνζνηηθνί δείθηεο κέηξεζεο ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο.  

Δίλαη ινηπφλ γεγνλφο φηη ε εκθάληζε ελφο ηαηξηθνχ ζθάικαηνο θαη αλεπηζχκεηνπ 

πεξηζηαηηθνχ, κπνξεί λα επηθέξεη αξλεηηθφ πξφζεκν ζην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη λα απνδπλακψζεη ηελ πξνάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ (Πνιιάιεο, θ.ά., 2010). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηα ηαηξηθά ζθάικαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

απνθεπρζεί, απνηεινχλ ζεκαληηθή αηηία πξφθιεζεο ζσκαηηθήο βιάβεο, κφληκεο 

αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ, ζηνπο αζζελείο παγθνζκίσο. ηελ Διιάδα, ππάξρεη ε έλδεημε 

ηεο εκθάληζεο ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, ηα νπνία 

νδεγνχλ ζε δπζκελή απνηειέζκαηα ηφζν ζηελ ςπρηθή φζν θαη ζηε ζσκαηηθή πγεία 

ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο πνιίηεο αλεζπρνχλ γηα ην 

ελδερφκελν λα ππνζηνχλ ηαηξηθφ ζθάικα θαη αλεπηζχκεην πεξηζηαηηθφ, ελψ νη 

αξκφδηνη θνξείο πνπ κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ είλαη ειάρηζηνη θαη ρσξίο πνιιέο 

αξκνδηφηεηεο νπζηαζηηθήο παξέκβαζεο (Πνιιάιεο, θ.ά., 2010; Πνιιάιεο, θ.ά., 

2012).  

ε απηφ ην θεθάιαην ζα επηρεηξήζνπκε ηε δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ηνπ 

ηαηξηθνχ ζθάικαηνο θαη ηνπ αλεπηζχκεηνπ πεξηζηαηηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή 
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θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία. ηε ζπλέρεηα, ζα επηρεηξήζνπκε λα νξηνζεηήζνπκε ηηο ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο  πξνζεγγίζεηο - νπηηθέο ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο (λνκηθή, πεηζαξρηθή, 

νηθνλνκηθή) θαη θιείλνληαο ζα αζρνιεζνχκε εθηελψο κε ηε ζεκεξηλή εηθφλα πνπ 

παξνπζηάδεη ην θαηλφκελν ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζηελ 

Διιάδα. 

Σα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ζην θεθάιαην απηφ, είλαη: 

 Ση νξίδνπκε σο Ηαηξηθφ θάικα θαη Αλεπηζχκεην Πεξηζηαηηθφ θαη πνηα ε 

δηαθνξά; 

 Πνηεο είλαη νη αηηίεο εκθάληζεο ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο θαη αλεπηζχκεηνπ 

πεξηζηαηηθνχ θαη πνηα είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο;  

 Πνηεο είλαη νη ηξεηο πξνζεγγίζεηο – νπηηθέο ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο; 

 Απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηνπ 

ηαηξηθνχ ζθάικαηνο, ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζηελ Διιάδα  

 

2.1    Οξηζκνί ηαηξηθνύ ζθάικαηνο θαη αλεπηζύκεηνπ πεξηζηαηηθνύ: 

         Ζ νπζηαζηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο έλλνηεο  

 

Γηα αξθεηά ρξφληα, εηδηθνί ζην εμσηεξηθφ δηαηχπσλαλ ηελ άπνςε φηη ηα ηαηξηθά 

ζθάικαηα θαη ηα αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά ππάξρνπλ θαη κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, κε άκεζε επίπησζε ζηελ πνηφηεηα ηεο 

θξνληίδαο πγείαο. Σν Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην Ηαηξηθήο ην 1999, κε ηελ έθζεζή ηνπ 

“ToErrisHuman: BuildingaSaferHealthSystem”, επαλέθεξε ην δήηεκα ηνπ ηαηξηθνχ 

ζθάικαηνο θαη αλεπηζχκεηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη πάιη ζην πξνζθήλην ηεο 

επηθαηξφηεηαο, ζέηνληάο ην ζηε ζσζηή ηνπ βάζε (IOM, 1999).  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη νξηζκνί ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο θαη αλεπηζχκεηνπ 

πεξηζηαηηθνχ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ επξέσο απνδεθηή βηβιηνγξαθία. 

Ιαηξηθό θάικα (MedicalError) νξίδεηαη σο: 

 Ζ αδπλακία κηαο πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηαο λα ζπκπιεξσζεί φπσο 

αλακέλεηαη ή ε ρξήζε ελφο ιάζνπο ζρεδηαζκνύ γηα λα επηηεπρζεί έλαο ζηφρνο. 

Σα ηαηξηθά ζθάικαηα κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζηελ θαθή άζθεζε ηεο ηαηξηθήο 

πξαθηηθήο, ζηηο παξελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ, ζηηο ηαηξηθέο επεκβάζεηο θαη 
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ζηνλ ηερλνινγηθφ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ (QuIC, 2000). 

 Ζ ππνιεηπόκελε, ηεο επηβαιιφκελεο επηκέιεηαο ζην επάγγεικα ηνπ ηαηξνχ, 

ζπκπεξηθνξά ιφγσ απόθιηζεο απφ ην επαγγεικαηηθφ ηαηξηθό standard.Χο 

ηαηξηθφ standard (πξφηππν πνηφηεηαο) κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ην ζχλνιν ησλ 

πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζε νξηζκέλε πεξίπησζε ε παξνρή ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαηπξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηηο αληηθεηκεληθέο πεξηζηάζεηο, απφ ηα πνξίζκαηα ηεο επηζηήκεο θαη απφ 

ην απφζηαγκα ηεο εκπεηξίαο θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηεο ηαηξηθήο πξάμεο 

(Οκπέζε, 2005; Φνπληεδάθε, 2003). 

Αλεπηζύκεην Πεξηζηαηηθό (ή δπζκελέο ζπκβάλ) (AdverseEvent) νξίδεηαη σο: 

 Ζ βιάβε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηνλ ηαηξηθό ρεηξηζκό κάιινλ θαη φρη απφ ηελ 

ππάξρνπζα αζζέλεηα ή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο (IOM, 1999). 

Έλαο βαζηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο ελλνηνινγηθήο δηαθνξάο (Garrouste-

Orgeas etal., 2012) κεηαμχ ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο θαη αλεπηζχκεηνπ πεξηζηαηηθνχ 

είλαη λα ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηελ έθβαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο. Σν 

ηαηξηθφ ζθάικα ζηελ νπζία είλαη έλα ζθάικα ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβεί ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο (πξφιεςε, δηάγλσζε, ζεξαπεία) 

θαη κπνξεί λα αθνξά ζε αλχπαξθηε, εζθαικέλε ή θαη πιεκκειή δηάγλσζε θαη 

ζεξαπεία κηαο λφζνπ αιιά δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ζα πξνθαιέζεη θαη βιάβε ζηνλ 

αζζελή. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ δε ζρεηίδεηαη κε 

αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά αιιά κε ηελ ηαηξηθή ακέιεηα, άξα ηα ζθάικαηα απηά 

κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ ελψ ελδέρεηαη λα κελ πξνθαιέζνπλ βιάβε.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλα αλεπηζχκεην πεξηζηαηηθφ, εμ’ νξηζκνχ, βιάπηεη ηνλ 

αζζελή θαη ηα αίηηα ηεο εκθάληζήο ηνπ δελ νθείινληαη ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε 

ηνπ αζζελνχο
3
. Σα αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα 

2.1πνπ αθνινπζεί (Fryer-Edwards etal.), ελδέρεηαη λα πξνέξρνληαη απφ ηαηξηθά 

ζθάικαηα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ. Κάπνηα άιια φκσο 

αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά πνπ δελ νθείινπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηα ηαηξηθά ζθάικαηα 

αιιά ζε άιινπο παξάγνληεο (π.ρ. ιαλζάλνπζεο ελέξγεηεο θαη ζπλζήθεο θαζ’ φιε ηε 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία), δελ κπνξνχλ εχθνια λα πξνιεθζνχλ. ηελ πεξίπησζε 

                                                           
3
βι. πίλαθα 1.2, ζην Κεθάιαην 1 
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επίζεο πνπ έλα αλεπηζχκεην πεξηζηαηηθφ «ππνρσξεί» πξνηνχ πξνιάβεη λα γίλεη 

επηβιαβέο γηα ηνλ αζζελή, έρνπκε ην παξ’ νιίγνλ ιάζνο (near-miss).  

 

Γηάγξακκα 2.1: ρεκαηηθή απεηθόληζε ηαηξηθνύ ζθάικαηνο θαη αλεπηζύκεηνπ πεξηζηαηηθνύ  

 

Πεγή: Fryer-Edwards et al. (κηθξ. πξσηόηππνπ δηαγξάκκαηνο) 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ην θχξην βάξνο ησλ ελεξγεηψλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

παξέκβαζεο, απφ ηνπο ηζχλνληεο, γηα ηελ πξφιεςε θαη πεξηνξηζκφ ησλ αηηηψλ 

πξφθιεζεο ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο ζηνλ αζζελή, ζα πξέπεη λα εζηηαζηεί ζηα ηαηξηθά 

ζθάικαηα θαη ζηα αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά πνπ (α) είλαη θνζηνβφξα, (β) απεηινχλ 

ηελ αζθάιεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο ηνπ αζζελνχο (αλεπηζχκεηα 

πεξηζηαηηθά κε κεζαία & πςειή βαξχηεηα), (γ) πξνθαινχληαη θπξίσο ιφγσ ησλ 

πξνβιεκάησλ ζηε δνκή θαη ζηε δηάξζξσζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη (ε) 

κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε επαλάιεςή ηνπο ηελ επφκελε θνξά
4
.     

 

2.2    Κύξηεο αηηίεο εκθάληζεο ηαηξηθνύ ζθάικαηνο θαη αλεπηζύκεηνπ 

         πεξηζηαηηθνύ  

 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ γελεζηνπξγψλ αηηηψλ ηεο πξφθιεζεο ηαηξηθνχ ζθάικαηνο θαη 

αλεπηζχκεηνπ πεξηζηαηηθνχ είλαη πνιππαξαγνληηθή. Σα ηαηξηθά ζθάικαηα θαη 

αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά θαηά θχξην ιφγν δελ είλαη απφξξνηα ελφο αηφκνπ ή κηαο 

ζπλζήθεο αιιά πξνθχπηνπλ, σο απνηέιεζκα πνιππνίθηισλ ελεξγεηψλ θαη 

                                                           
4ηα επόκελα θεθάιαηα πξόθεηηαη λα εζηηάζνπκε πεξαηηέξσ ζηελ παξαδνρή απηή. 
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δηαδηθαζηψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξνληίδαο πγείαο θαη ζε φια ηα επίπεδα 

δηάξζξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. ηνλ πίλαθα 2.1, παξνπζηάδνληαη νη θχξηεο 

αηηίεο εκθάληζεο ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο θαη αλεπηζχκεηνπ πεξηζηαηηθνχ (ΗΟΜ, 

1999; Aspden etal., 2007).              

 
Πίλαθαο 2.1: Κύξηεο αηηίεο εκθάληζεο ηαηξηθνύ ζθάικαηνο θαη αλεπηζύκεηνπ πεξηζηαηηθνύ 

 

 

Αηηία Πεξηγξαθή 
Παξαπνκπήζε 

ζρεηηθέο έξεπλεο 
Πεγή 

Πνιύπινθα ζπζηήκαηα 

πγείαο 

Πιήζνο πνιχπινθσλ 

δηαδηθαζηψλ ζηε δνκή θαη ηελ 

νξγάλσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο 

 

Ζ πςειή 

πνιππινθφηεηα ζην 

ζχζηεκα πγείαο 

αλαγελλά ζχλζεηα 

ηαηξηθά 

πξνβιήκαηα ζηνπο 

αζζελείο θαη 

ρακειή πνηφηεηα 

ζηε θξνληίδα πγείαο 

 

(Yaneer Bar-Yam, 

2006) 

 
Απμαλόκελε πνιππινθόηεηα 

παξνρήο πγείαο 

Παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο κε 

πεξίπινθεο ηαηξνηερλνινγίεο, 

ηζρπξά θάξκαθα, ρξήζε ΜΔΘ 

θαη κε παξαηεηακέλε λνζειεία 

Πίεζε ρξόλνπ 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εθεκεξηψλ ην ηαηξνλνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ βξίζθεηαη ππφ 

έληνλε πίεζε θαη άγρνο 

Ζ ακείιηθηε πίεζε 

ρξφλνπ θαη ε 

δηάζπαζε πξνζνρήο 

ζπκβάιινπλ ζηελ 

εζθαικέλε ή 

πιεκκειή 

δηάγλσζε, ζεξαπεία 

θαη θπξίσο αθνξά 

ζε ηκήκα 

επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη 

εηδηθεπφκελνπο 

(Boodman, 

2013;Dornan etal., 

2009) 

Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

Ο αλεπαξθήο θσηηζκφο, ε δέζηε, 

ν κε επαξθήο αεξηζκφο, ν 

ζφξπβνο, νη δηαθνπέο πνπ 

απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

ηαηξνχ 

Αηειείο πιεξνθνξίεο γηα ην 

ηζηνξηθό ησλ αζζελώλ 

Αηειήο ελεκέξσζε γηα 

αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο, 

ηαπηφρξνλε ιήςε άιισλ 

θαξκάθσλ, πξνεγνχκελεο 

δηαγλψζεηο θαη απνηειέζκαηα 

εμεηάζεσλ 

 

2,750 – 3,300 

αλεπηζχκεηα 

πεξηζηαηηθά πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα 

πξνιεθζνχλ θαη 

πξνθάιεζαλ κφληκε 

αλαπεξία - 

Απζηξαιία 

 

(Zinn, 1995) 

Έιιεηςε πιεξνθόξεζεο γηα 

ηα θαξκαθεπηηθά 

ζθεπάζκαηα 

 

Αηειήο ελεκέξσζε γηα 

πξφζθαηεο αλεπηζχκεηεο 

παξελέξγεηεο ζπγθεθξηκέλσλ 

θαξκάθσλ 

 

>770,000 βιάβεο 

θαη ζάλαηνη θάζε 

ρξφλν 

 

(Kass, 2001) 

Καθή ρξήζε ηαηξηθώλ 

ζθεπαζκάησλ 

Δζθαικέλε ή πιεκκειήο ρξήζε 

ηαηξηθψλ ζθεπαζκάησλ απφ ηνλ 

αζζελή ιφγσ κε ιήςεο επαξθψλ 

νδεγηψλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο 

32% ησλ αζζελψλ 

πνπ πάζρνπλ απφ 

άζζκα ή ΥΑΠ 

θάλνπλ θαθή ρξήζε 

ηνπ ηαηξηθνχ 

ζθεπάζκαηνο, 

εθζέηνληαο ηνλ 

νξγαληζκφ ηνπο ζε 

ζνβαξφ θίλδπλν 

(Wieshammer 

etal., 2007) 
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Καθή ζπλελλόεζε ζηε 

ρνξήγεζε θαξκάθσλ 

Δμαηηίαο ηνπ δπζαλάγλσζηνπ 

γξαθηθνχ ραξαθηήξα, ηεο 

ζχγρπζεο κε θάξκαθα 

παξφκνηαο νλνκαηνινγίαο, ηεο 

ιαλζαζκέλεο ρξήζεο κεδεληθψλ 

θαη δεθαδηθψλ ςεθίσλ ζηε 

δνζνινγία, ηεο ζχγρπζεο ζην 

κεηξηθφ ζχζηεκα κε άιιεο 

κνλάδεο θαη ησλ αθαηάιιεισλ 

ζπληνκνγξαθηψλ 

1,5 εθαη. 

λνζειεπφκελνη 

βιάπηνληαη θαη 

αξθεηέο ρηιηάδεο 

πεζαίλνπλ θάζε 

ρξφλν Ζ.Π.Α. 

 

(Aspden et al., 

2007) 

Έιιεηςε θαηάιιεισλ 

εηηθεηώλ ζηα ζθεπάζκαηα 

ηα λνζνθνκεία αθνινπζείηαη ε 

ηαθηηθή ηεο πξνκήζεηαο 

κεγάισλ πνζνηήησλ ζηα 

ηαηξνθαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα 

θαη ηεο επαλαζπζθεπαζίαο ζε 

κηθξφηεξεο πνζφηεηεο κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζχγρπζε 

γηα ηε ζσζηή νλνκαζία θαη 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπο 

33% ησλ 

ζθαικάησλ ζηε 

θαξκαθεπηηθή 

αγσγή απνδίδεηαη 

ζηε ζχγρπζε πνπ 

πξνθαιεί ν ηξφπνο 

ζπζθεπαζίαο θαη 

εηηθεηνπνίεζεο ηνπ 

ζθεπάζκαηνο 

 

(Berman. 2004) 

 

ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, ην Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην Ηαηξηθήο (IOM, 2001) 

κε ηελ επφκελε έθζεζή ηνπ “CrossingtheQualityChasm: A NewHealthSystemforthe 

21
st
Century”, επέθηεηλε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξψηεο έθζεζεο θαη νξίδεη ηειηθά ην 

ηαηξηθφ ζθάικα ζε άιιεο ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο. Τπνζηεξίδεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ 

πεξηζηαηηθψλ είλαη πξνέθηαζε ησλ ζπζηεκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ην 

χζηεκα Τγείαο ζην ζχλνιφ ηνπ θαη φρη ηεο θαθήο άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο 

απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, φπσο είρε ππνζηεξηρηεί παιηφηεξα.  

Πνιιέο είλαη ζήκεξα νη θσλέο θαη ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο πνπ 

ππεξαζπίδνληαη ηελ παξαπάλσ άπνςε (Καηζή, θ.ά., 2013; Λενηζάθνπ, 2010; Kelly, 

2006; C.E., 2006; Konver etal., 1998; Aikenetal., 2002; Μήηζεο, θ.ά., 2012; 

WHOCollaboratingCentreforPatientSafetySolutions, 2007) θαη θαίλεηαη φηη ηα 

ζχγρξνλα ζπζηήκαηα πγείαο δελ έρνπλ ελζηεξληζηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θνπιηνχξα 

ηεο πξνάζπηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο. 

πλεπψο ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκφο πνπ πεξηθιείνπλ ην 

ζχζηεκα πγείαο δελ κπνξεί λα είλαη απνθιεηζηηθά ππαίηηνη γηα ηα ηαηξηθά ζθάικαηα 

θαη αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά πνπ πξνθαινχληαη αιιά ππεχζπλν είλαη ην ίδην ην 

νηθνδφκεκα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ ζηεξίδεηαη πάλσ ζε δνκέο πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί αλνξζφδνμα θαη ιεηηνπξγνχλ κε θαθφ πξνγξακκαηηζκφ. 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ Διιάδα, ε ππαηηηφηεηα - ζπκβνιή θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο ζηελ εκθάληζε ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Μαξίλα Θ. Ρήγα 
 

43 

εθζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ θαη νδεγνχλ ζε ρακειήο πνηφηεηαο 

θξνληίδα πγείαο, εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ ππνζηειέρσζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εηδηθφηεηεο ηφζν ζε εθεκεξίεο φζν θαη ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ, 

ζην αλεπαξθέο επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζηε κε 

ηήξεζε θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ πνηφηεηαο, ζην κε αζθαιέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, 

ζηε βαξχηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ, ζηνλ απμεκέλν θφξην εξγαζίαο, ζην θπθιηθφ 

σξάξην, ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζηελ 

θαθή δηνηθεηηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ (Πνιιάιεο, θ.ά., 2012).  

Παξφια απηά ππάξρεη πεξηζψξην γηα λα γίλνπλ δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζηε δνκή, 

ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ, αξθεί φινη νη 

εκπιεθφκελνη λα πηνζεηήζνπλ ηε λννηξνπία ηεο αιιαγήο γηα έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα 

πγείαο πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ θαη ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. Μηα ζρεηηθά 

πξφζθαηε κειέηε (HealthGrades, 2008) γηα ηα ηαηξηθά ζθάικαηα θαη αλεπηζχκεηα 

πεξηζηαηηθά πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο, επηβεβαηψλεη ηα 

παξαπάλσ θαη δείρλεη φηη εάλ ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα πνπ εκθαλίδνπλ ρακειέο 

απνδφζεηο σο πξνο ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο θάλνπλ πξνζπάζεηεο 

πξνο ηελ άιιε θαηεχζπλζε αθνινπζψληαο πξαθηηθέο λνζνθνκείσλ κε πςειφ επίπεδν 

πνηφηεηαο ζηε θξνληίδα πγείαο, ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνθεπρζεί 220,106 

πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο βιάβεο θαη 37,214 ζάλαηνη.   

 

2.3    Καηεγνξηνπνίεζε ηαηξηθνύ ζθάικαηνο 

 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο ζεσξνχκε φηη ηα ηαηξηθά ζθάικαηα ζπλήζσο ζρεηίδνληαη 

είηε κε θάπνην ιάζνο ζηελ ηαηξηθή ζπληαγή ή ζηε δνζνινγία ηνπ θαξκάθνπ είηε κε 

ιάζνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ. Χζηφζν, φπσο θάλεθε θαη παξαπάλσ, ηα 

ηαηξηθά ζθάικαηα, ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο, δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, φπσο λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, θιηληθέο, 

εμσηεξηθά ηαηξεία λνζνθνκείνπ, θέληξα πγείαο, δνκέο πγείαο, ηδησηηθά ηαηξεία θαη 

θαξκαθεία. ελψ, ππάξρνπλ θαη πνιινί ηχπνη ηαηξηθνχ ζθάικαηνο. 

Οη αθφινπζεο επηά (7) θαηεγνξίεο, ζπλνςίδνπλ ηνπο ηχπνπο ησλ ηαηξηθψλ 
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ζθαικάησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ (Lazarou et al., 1998; VozikisandRiga, 

2012).  

 

Πίλαθαο 2.2 Σύπνη ηαηξηθνύ ζθάικαηνο (ζπγθεληξσηηθά) 

 

Σύπνο ηαηξηθνύ ζθάικαηνο Πεξηγξαθή - Παξάδεηγκα 

θάικα ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή 

θάικα ιφγσ ζχγρπζεο – παξεξκελείαο ζηελ 

επσλπκία ηνπ θαξκάθνπ θαη ζηε δνζνινγία 

Ο αζζελήο ιακβάλεη ιάζνο θάξκαθν ιόγσ παξεξκελείαο 

ηνπ νλόκαηνο ηνπ θαξκάθνπ 

θάικα θαηά ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

Λαλζαζκέλε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ζε ιάζνο πιεπξά 

ή ζε ιάζνο αζζελή (wrongsite, wrongprocedure, 

wrongpersonsurgery) 

Ο αζζελήο ππνβάιιεηαη ζε αθξσηεξηαζκό ιάζνο πνδηνύ 

θάικα θαηά ηε δηάγλσζε 

Μηα εζθαικέλε ή πιεκκειήο δηάγλσζε νδεγεί ζε 

ιάζνο ζεξαπεπηηθή νδφ 

ε έλαλ αζζελή γίλεηαη ιάζνο δηάγλσζε όπνπ 

παξεξκελεύνληαη ηα ζπκπηώκαηα πνπ παξνπζηάδεη θαη 

ιακβάλεη ελ ηέιεη ιαλζαζκέλε ζεξαπεία έρνληαο πνιιέο 

πηζαλόηεηεο λα απεηιεζεί ε αζθάιεηά ηνπ 

θάικα θαηά ηε ρξήζε ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ 

Βιάβε ζηα ηαηξηθά κεραλήκαηα 

Απηληδσηέο κε λεθξέο κπαηαξίεο ή ελδνθιέβηεο αληιίεο 

ησλ νπνίσλ νη βαιβίδεο είλαη εύθνιν λα απνζπαζηνύλ ή 

λα εθηνπηζηνύλ, δηαηαξάζζνληαο ηηο δόζεηο ηνπ 

θαξκάθνπ (ρνξήγεζε απμεκέλεο δνζνινγίαο ζε πνιύ 

ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα) 

Λνηκώμεηο 

Κίλδπλνο ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ 

Έλαο αζζελήο κπνξεί λα κνιπλζεί κε λνζνθνκεηαθή ή 

κεηεγρεηξεηηθή ινίκσμε 

θάικα θαηά ηε κεηάγγηζε αίκαηνο 

Ζ κεηάγγηζε αίκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη πιεκκειψο 

ρσξίο λα ηεξνχληαη πξσηφθνιια ειέγρνπ 

ε έλαλ αζζελή ρνξεγείηαη ιαλζαζκέλε νκάδα αίκαηνο ή 

κε ειεγκέλν – κνιπζκέλν αίκα 

θάικα εμαηηίαο ηεο θαθήο επηθνηλσλίαο κεηαμύ 

ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο 

χγρπζε - παξεξκελεία ζηηο ηαηξηθέο εληνιέο 

Παξέιεηςαλ λα δώζνπλ γεύκα ρσξίο αιάηη ζηνλ αζζελή, 

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ηαηξνύ 
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ε κηα αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, ζα παξαηεξήζνπκε φηη 

ππάξρνπλ πνιινί πηζαλνί ηξφπνη γηα λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα ηαηξηθά ζθάικαηα, 

θαη δε ζπλαληάκε κηα θαζνιηθά απνδεθηή ηαμηλφκεζή ηνπο. Έηζη ινηπφλ, νη 

θαηεγνξηνπνηήζεηο γηα ηα ηαηξηθά ζθάικαηα κπνξεί λα εκπεξηέρνπλ:  

 

 Σν είδνο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο πγείαο (π.ρ. θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ζθαικάησλ ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή) (NCCMERP, 1998) 

 Σε βαξχηεηα ηεο βιάβεο πνπ πξνθιήζεθε (NQF, 2007) (π.ρ. ζθάικαηα 

πνπ πξνθάιεζαλ ζνβαξή ζσκαηηθή ή ςπρνινγηθή βιάβε ή αθφκε θαη 

ζάλαην (JCAHO, 2011) 

 Σν λνκηθφ νξηζκφ (π.ρ. ζθάικαηα ιφγσ ηαηξηθήο ακέιεηαο) (ΗΟΜ, 

1999) 

 Σν ηκήκα ηεο κνλάδαο πγείαο πνπ ζπλέβε ην ζθάικα (π.ρ. εμσηεξηθά 

ηαηξεία, ΜΔΘ) 

 Σν άηνκν πνπ ελεπιάθε ζην ζθάικα (ηαηξφο, λνζειεπηήο, αζζελήο) 

 

Δπηπιένλ, ηα ηαηξηθά ζθάικαηα θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ην ζηάδην ηεο 

ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηάγλσζεο, ηεο ζεξαπείαο ή ησλ ελεξγεηψλ πξφιεςεο. ηνλ πίλαθα 2.3, δηαθαίλνληαη 

αλαιπηηθά νη ηχπνη ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο, φπσο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Leape, 1994). 
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Πίλαθαο 2.3: Σύπνη ηαηξηθνύ ζθάικαηνο 

 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

Γηάγλσζε 

θάικα ή θαζπζηέξεζε ζηε δηάγλσζε 

Με θαηνρή ελδεηθλπφκελσλ εμεηάζεσλ 

Υξήζε απαξραησκέλεο-κε ελδεδεηγκέλεο ζεξαπείαο 

Με έγθαηξε παξέκβαζε 

Θεξαπεία 

θάικα ζηελ εθηέιεζε κηαο ρεηξνπξγηθήο ή άιιεο 

παξέκβαζεο 

θάικα ζηελ παξνρή ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο 

θάικα ζηε δνζνινγία ή ζηελ κέζνδν ιήςεο ηνπ 

θαξκάθνπ 

Με απνδεθηή θαζπζηέξεζε ζηε ζεξαπεία 

Αθαηάιιειε, κε ελδεηθλπφκελε ζεξαπεία 

Δλέξγεηεο Πξόιεςεο 

Με παξνρή πξνιεπηηθήο ζεξαπείαο 

Απνπζία ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηεο ζεξαπείαο 

Άιιεο Αηηίεο 

Καθή επηθνηλσλία ηαηξνχ-αζζελή 

Αλνξζφδνμε ρξήζε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

Πεγή: Leape, 1994 (δηακόξθσζε-κηθξ. πξσηόηππνπ πίλαθα) 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, ηα ηαηξηθά ζθάικαηα δελ 

πξνθαινχλ απαξαίηεηα βιάβε ζηνλ αζζελή, έηζη ινηπφλ παξαζέηνπκε κία επηπιένλ 

θαηεγνξηνπνίεζε πνπ επηρεηξεί λα απνηππψζεη ην βαζκφ ηεο βαξχηεηαο ησλ πηζαλψλ 

βιαβψλ - ζπλεπεηψλ γηα ηνλ αζζελή απφ ηελ θαθή άζθεζε ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο 

(Πνιιάιεο, θ.ά., 2012). 

Σν επίπεδν ηεο βαξχηεηαο (βι. αλαιπηηθά δηάγξακκα 2.2) ησλ πηζαλψλ βιαβψλ 

θπκαίλεηαη απφ ην θακία βιάβε ζηνλ αζζελή (θαηεγνξίεο Α έσο D) κέρξη ηελ 

πξνθιεζείζα πξνζσξηλή βιάβε, κφληκε αλαπεξία ή ζάλαην (θαηεγνξίεο Δ έσο I). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην δηάγξακκα 2.2 απνηειεί κηα δηακνξθσκέλε κνξθή ηαμηλφκεζεο 

ηεο βαξχηεηαο ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ δηφηη ε αξρηθή ηνπ πξνζέγγηζε 

αθνξνχζε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο βαξχηεηαο ησλ πηζαλψλ βιαβψλ – ζπλεπεηψλ, 

εμαηηίαο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο (NCCMERP, 1998).   
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Γηάγξακκα 2.2:Καηεγνξηνπνίεζε βαξύηεηαο πηζαλώλ βιαβώλ-ζπλεπεηώλ 

 

 

 

Πεγή: DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM: Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 8th 

Edition: www.accesspharmacy.com (κηθξ. πξσηόηππνπδηαγξάκκαηνο) 

(Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Allrightsreserved.) 

 

 

 

 

http://www.accesspharmacy.com/
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2.4    Πξνζεγγίζεηο – νπηηθέο  ηνπ ηαηξηθνύ ζθάικαηνο 

 

Αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο φηη ε ηαηξηθή πξαθηηθή ζπκβαίλεη θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξφιεςεο, ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπείαο, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε δηαηήξεζε 

θαη απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ εμεηαδφκελνπ. Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη κέζα 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ηαηξηθήο πξάμεο, ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ ηαηξηθά 

πεξηζηαηηθά, φπνπ εμαηηίαο δηαθφξσλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ δελ επηηπγράλεηαη 

ηειηθά ην αλακελφκελν απνηέιεζκα, κε θίλδπλν λα απεηιεζεί ε αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο.  

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν αζζελήο θαη νη ζπγγελείο, βηψλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

κε ζεηηθήο έθβαζεο ηεο ηαηξηθήο πξάμεο θαη αλαξσηηνχληαη αλ ν ηαηξφο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ελήξγεζε κε επηκέιεηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

πνπ πξνζηάδεη ε ηαηξηθή επηζηήκε. Αλ ηειηθά δηαπηζησζεί φηη ν ηαηξφο ππέπεζε ζε 

ζθάικα θαη είλαη ππαίηηνο γηα ηελ αξλεηηθή έθβαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο, 

ηφηε ππέρεη ηαηξηθή επζχλε ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε αζηηθή, πνηληθή θαη πεηζαξρηθή 

(Μαθξήο, 2010).   

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην δήηεκα ηεο ηαηξηθήο επζχλεο απνηέιεζε θαίξην 

ζεκείν κειέηεο θαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ζην Διιεληθφ θαη δηεζλέο δίθαην, κε 

ζηφρν ηελ νξζή απνλνκή ησλ επζπλψλ ζηνπο ππαίηηνπο (πνηληθή & πεηζαξρηθή 

επζχλε) θαη ηελ εθδίθαζε ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο (αζηηθή επζχλε) γηα ηε ζσκαηηθή 

θαη εζηθή βιάβε ησλ αζζελψλ ή ησλ ζπγγελψλ ηνπο (Υξπζαλζάθεο, 2010). 

Σν ηαηξηθφ ζθάικα πέξα απφ ην πεδίν ηεο επαγγεικαηηθήο ηαηξηθήο επζχλεο 

πάλσ ζην νπνίν βξίζθεη εθαξκνγή, θέξεη θαη έλα πξφζζεην νηθνλνκηθφ βάξνοπνπ 

επηκεξίδεηαη ηαπηνρξφλσο ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Απηή ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηπρφλ επαλεηζαγσγέο, παξαηεηακέλεο λνζειείεο, ρξήζε 

εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο φπσο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο, θέληξα 

απνζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο, θηι.  

Οη θαηεγνξίεο πνπ επηκεξίδεηαη ην θφζηνο απηφ, εθηφο απφ ηνπο αζζελείο θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο, αθνξνχλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νιφθιεξν ην ζχζηεκα πγείαο 

φπσο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο, αζθαιηζηηθά ηακεία, ινηπά δεκφζηα θαη 
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ηδησηηθά ηδξχκαηα πγείαο, ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαζψο θαη δηάθνξεο 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο (Βνδίθεο θαη Ρήγα, 2011). 

 

2.4.1 Ννκηθή πξνζέγγηζε ηαηξηθνύ ζθάικαηνο κε βάζε ην 

         Διιεληθό Ηαηξηθό Γίθαην 

 

Ο ηαηξφο θαηά ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο, ελδέρεηαη λα ππνπέζεη ζε πξάμεηο 

ή παξαιείςεηο θαη λα ελεξγήζεη πιεκκειψο, ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα πνπ ζα 

επεδείθλπε ν κέζνο, ζπλεηφο, επηκειήο ηαηξφο θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαη ηα 

κέζα πνπ ζα είρε ζηε δηάζεζή ηνπ. ε απηφ ην θξίζηκν ζηνηρείν ηνπ κέηξνπ ηεο 

επηκέιεηαο θαηά ην νπνίν ζα πξέπεη λα ελεξγεί ν θάζε ηαηξφο, απαληά ν Κψδηθαο 

Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο (Κ.Η.Γ.), κε ηνλ Ν. 3418/2005 (Μαθξήο, 2010). 

πγθεθξηκέλα ηα άξζξα 2 θαη 3 ηνπ Κ.Η.Γ. αλαθέξνπλ φηη ν θάζε ηαηξφο ζα 

πξέπεη λα ελεξγεί “legeartis” δειαδή κε βάζε ηνπο γεληθά απνδεθηνχο θαλφλεο θαη ηα 

δηδάγκαηα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο. Δπηζεκαίλνπλ αθφκε, ηελ αλάγθε ηήξεζεο ησλ 

ηαηξηθψλ standards θαη πξνζεθηηθήο κειέηεο ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηεο θιηληθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο ηνπ αζζελνχο, κε βάζε ηηο γλψζεηο θαη ηελ πείξα ηνπ ηαηξνχ, 

ψζηε λα αμηνινγεζνχλ νξζψο ηα πξνζδνθψκελα νθέιε θαη νη πηζαλέο βιάβεο θάζε 

επεκβαηηθνχ ρεηξηζκνχ πνπ ζα επηρεηξεζεί (Σαξιαηδήο, 2006). Δπηπιένλ, ην άξζξν 4 

ηνπ Κ.Η.Γ., θάλεη ζρεηηθή κλεία ζηελ παξνρή πνηνηηθήο θαη αζθαινχο θξνληίδαο 

πγείαο, βειηηζηνπνηψληαο ηε ζρέζε θφζηνπο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, ψζηε λα 

πξνιακβάλεηαη ε εκθάληζε ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ 

(Πνιίηεο, 2006). 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε πνπ ν ηαηξφο ελεξγήζεη δηαθνξεηηθά θαη δελ 

θαηαβάιιεη ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα φπσο ζα επηδείθλπε ζηελ αληίζηνηρε 

θαηάζηαζε ν κέζνο ζπλεηφο θαη επηκειήο ηαηξφο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ, ηφηε ππέρεη 

ηαηξηθή επζχλε θαη βαξχλεηαη κε ηελ θαηεγνξία ηεο ηαηξηθήο ακέιεηαο, ζχκθσλα θαη 

κε ηα άξζξα 330 ηνπ Α.Κ. θαη 28 ηνπ Π.Κ. (Μαθξήο, 2010). 

Ζ Ιαηξηθή ακέιεηα νξίδεηαη σο (Πξνβαηάο, 2009): 

 Ζ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε ηεο πιεκκεινχο 

άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ θαη βξίζθεηαη ζε αηηηψδε ζπλάθεηα πξνο ηελ 

επέιεπζε ελφο αλεπηζχκεηνπ απνηειέζκαηνο. 
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Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ζην ζεκείν απηφ φηη ηαηξηθή επζχλε πθίζηαηαη κφλν 

φηαλ ν ηαηξφο παξαιείπεη ή δελ πξάηηεη θάηη πνπ γλσξίδεη θαη κπνξεί, φπσο ζα 

ιεηηνπξγνχζε ζε αληίζηνηρε πεξίπησζε ν κέζνο θαη ζπλεηφο ηαηξφο ηεο εηδηθφηεηάο 

ηνπ θαη φρη γηα ηε κε έιεπζε νπσζδήπνηε ηνπ ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο, θαηά ηελ 

άζθεζε ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο (Πξνβαηάο, 2009). 

Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη αλ θαη ν λφκνο θαζνξίδεη ην κέηξν ηεο επηκέιεηαο 

γηα λα δηαπηζησζεί ε ηαηξηθή ακέιεηα, ιακβάλεη ηδηαίηεξα ππφςε ηνπ θαη ηηο ηπρφλ 

απμεκέλεο γλψζεηο, πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο πνπ κπνξεί λα θαηέρεη έλαο ηαηξφο, 

αμηψλνληαο απφ απηφλ ν λφκνο, λα κελ αξθείηαη ζηελ επηκέιεηα ηνπ κέζνπ ηαηξνχ ηεο 

εηδηθφηεηάο ηνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πεξηπηψζεηο ηαηξνχ πνπ ηπγράλεη θαη 

παλεπηζηεκηαθφο θαζεγεηήο, ηαηξνχ κε αμηφινγν επηζηεκνληθφ έξγν ή εθείλνπ ηνπ 

ηαηξνχ φπνπ ε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη είλαη 

επαπμεκέλε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ (Μαθξήο, 2010). 

Ζ ηαηξηθή ακέιεηα είλαη ζηνηρείν θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ην ηαηξηθφ δίθαην θαη 

φηαλ ν ηαηξφο θαλεί φηη επηδεηθλχεη ακέιεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαηξηθήο πξάμεο, 

ππέρεη ηξία είδε λνκηθήο επζχλεο (Μαθξήο, 2010; Πξνβαηάο, 2009; Καξάθσζηαο, 

2008; Αλησλίνπ, 2005; Πνιίηεο, 2008; Αλησλφπνπινο, 2013).  

 Αζηηθή επζύλε 

Ο αζζελήο ή νη ζπγγελείο ηνπ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο 

έλαληη ηνπ ηαηξνχ ν νπνίνο κε ηηο πξάμεηο ή ηηο παξαιείςεηο ηνπ, ιφγσ ηαηξηθήο 

ακέιεηαο, πξνθάιεζε έλα κε αλακελφκελν απνηέιεζκα ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ηνπ αζζελνχο. Ζ αζηηθή επζχλε δηαθξίλεηαη ζε: 

- Δλδνζπκβαηηθή επζύλε: Σν ηαηξηθφ ζθάικα ζρεηίδεηαη κε ηε κε ή αηειή 

εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ηαηξνχ φπσο νξίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε 

ηαηξηθήο αγσγήο κεηαμχ ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ αζζελνχο, κε απνηέιεζκα ν 

αζζελήο σο έηεξν ζπκβαιιφκελν κέξνο λα αμηψλεη νηθνλνκηθή απνδεκίσζε. 

Χο ζχκβαζε ηαηξηθήο αγσγήο νξίδνπκε ηε ζπκθσλία κεηαμχ ηαηξνχ θαη 

αζζελνχο γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθήο πξάμεο φπνπ κε ηελ νινθιήξσζή ηεο ν 

αζζελήο θαηαβάιιεη ην ζπκθσλεκέλν αληίηηκν ζηνλ ηαηξφ.  

- Αδηθνπξαθηηθή επζύλε:Ο ηαηξφο ππέρεη επζχλε γηα αδηθνπξαμία θαη 

ππνρξέσζε απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ αζζελνχο ή ησλ νηθείσλ ηνπ ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθιήζεθε ηαηξηθφ ζθάικα ή βιάβε, απφ άδηθε 
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θαη παξάλνκε πξάμε πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα απφ ακέιεηα θαη πθίζηαηαη 

απνδεδεηγκέλα αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο ζεηηθήο δεκίαο πνπ πξνέθπςε 

θαη ηεο αξλεηηθήο έθβαζεο ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο (άξζξα 

914 ΑΚ, 922 ΑΚ, 105 ΔηζΝΑΚ). 

- Δπζύλε ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο: ρεηίδεηαη κε ηελ επζχλε ηνπ, παξέρνληνο 

ππεξεζίεο πγείαο, ηαηξνχ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ αγαζψλ θαη 

δηθαησκάησλ ηνπ θαηαλαισηή (άξζξν 8 Ν. 2251/1994). Ο αζζελήο δχλαηαη λα 

απνδείμεη ηε ζχκβαζε ηαηξηθήο αγσγήο κεηαμχ ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ ηαηξνχ θαη 

ηηο παξάλνκεο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ζηηο νπνίεο ππέπεζε ν ηαηξφο θαη 

νδήγεζαλ αηηησδψο ζηελ πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο. Παξάιιεια, ν έηεξνο 

δηάδηθνο, ν ηαηξφο θαιείηαη λα απνδείμεη φηη δελ ππήξμε ηαηξηθφ ζθάικα θαη 

ππαηηηφηεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαηξηθήο πξάμεο, δελ ππήξμε αηηηψδεο 

ζπλάθεηα κεηαμχ απηήο ηεο ηαηξηθήο πξάμεο θαη ηεο βιάβεο πνπ πξνθιήζεθε 

ζηνλ αζζελή θαη φηη ηεξήζεθαλ φινη νη ελδεδεηγκέλνη θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο. 

 

Ζ αζηηθή επζχλε δελ αθνξά κφλν θπζηθά αιιά θαη λνκηθά πξφζσπα, γηα 

παξάδεηγκα ην λνζνθνκείν κπνξεί λα εκθαληζηεί ζην δηθαζηήξην, σο δηάδηθνο γηα 

ππνζέζεηο ηαηξηθήο ακέιεηαο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ. Έηζη, ζε παξάλνκεο 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ, ην ηδησηηθφ λνζνθνκείν 

ππέρεη επζχλε, σο πξνζηήζαζαο θαη έηεξνο αληηζπκβαιιφκελνο ηνπ αζζελνχο. Αλ 

φκσο ππάξμεη ζχκβαζε ηαηξηθήο αγσγήο θαη κε ηνλ ηαηξφ θαη κε ην λνζνθνκείν ηφηε 

ε αζηηθή επζχλε είλαη εηο νιφθιεξνλ θαη νη ελαγφκελνη ππνρξενχληαη λα 

θαηαβάιινπλ εηο νιφθιεξνλ έθαζηνο ρξεκαηηθή απνδεκίσζε ζηνλ αζζελή (άξζξν 

914, 922 Αζηηθνύ Κώδηθα). Οη ηδησηηθέο δηαθνξέο θαη δηθαηνδνζίεο γηα ππνζέζεηο 

ηαηξηθήο ακέιεηαο πνπ αθνξνχλ είηε ηδηψηεο ηαηξνχο είηε ηδησηηθά λνζνθνκεία ή 

θιηληθέο γηα ακέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, επηιχνληαη ζηα Πνιηηηθά Γηθαζηήξηα  

(ΑΚ 334, ΑΚ 922) (βι. πίλαθα 2.4). 

ηελ πεξίπησζε ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ πγείαο, δελ ηζρχεη ε παξαπάλσ 

ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηνλ ηαηξφ θαη ην λνζνθνκείν πνπ ζπλαληάηαη ζηα ηδησηηθά 

λνζνθνκεία θαη θιηληθέο αιιά πιένλ ππάξρεη κφλν ε αζηηθή επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ 

έλαληη ηνπ αζζελνχο ν νπνίνο αμηψλεη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε, κε πξνζθπγή ηνπ ζηα 

Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα θαη ν αληηζπκβαιιφκελνο είλαη ην ίδην ην Γεκφζην (άξζξα 
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105-106 ΔηζΝΑΚ) (βι. πίλαθα 2.4).  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, παιαηνχ 

θαη λένπ (Ν. 2693/99 θαη Ν. 3528/2007) θαη ηνπ άξζξνπ 24 §.1, 2 ηνπ Ν. 1397/1983 

«Πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο», νη ηαηξνί ηνπ ΔΤ πνπ, κε νπνηαδήπνηε κνξθή 

θαη ζρέζε, αλήθνπλ ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ, είλαη δεκφζηνη 

ππάιιεινη θαηδε θέξνπλ πξνζσπηθή επζχλε έλαληη ηνπ δεκησζέληνο, δηφηη ηελ 

επζχλε απηή έρεη κφλν ην λνζνθνκείν ζην νπνίν ππεξεηνχλ.  

εκεησηένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3754/2009, νη ηαηξνί πνπ θέξνπλ 

θαη ηνλ ηίηιν ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ θαζεγεηή θαη ππεξεηνχλ ζε λνζνθνκεία, 

εμνκνηψλνληαη κε ηνπο λνζνθνκεηαθνχο ηαηξνχο, σο πξνο ηελ αζηηθή ηνπο επζχλε θαη 

έηζη δελ επζχλνληαη έλαληη ηξίησλ γηα βιάβεο πνπ πξνθάιεζαλ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

ηαηξηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. 

Δλ ζπλερεία, παξά ην αλεχζπλν έλαληη ησλ ηξίησλ πνπ θέξνπλ νη ηαηξνί, σο 

δεκφζηνη ιεηηνπξγνί, ππέρνπλ επζχλε έλαληη ηνπ λνζνθνκείνπ φηαλ νη παξάλνκεο 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ πξνθάιεζαλ ζηνλ αζζελή είλαη απφηνθνο ζνβαξήο 

ηαηξηθήο ακέιεηαο ή δφινπ. πλεπψο ην λνζνθνκείν κε βάζε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο 

δηθαηνχηαη θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ, λα ζηξαθεί θαηά ηνπ ηαηξνχ γηα ηελ δεκία πνπ 

ππέζηε, κεηά ηελ εηο βάξνο ηνπ, εθδίθαζε ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο ηνπ αζζελνχο. 

 

 Πνηληθή επζύλε   

Ο ηαηξφο θεξχζζεηαη έλνρνο φηαλ κε ηηο παξάλνκεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ 

ηειεί πνηληθφ αδίθεκα, παξαβηάδνληαο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ (άξζξα 15, 302, 

314, 315, 441 ΠΚ). Σα πνηληθά απηά αδηθήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηαηξηθή ππαηηηφηεηα 

θαη ηεινχληαη είηε απφ πξφζεζε (ελ ζπλαηλέζεη αλζξσπνθηνλία, ζσκαηηθή βιάβε απφ 

πξφζεζε) είηε απφ ακέιεηα (αλζξσπνθηνλία απφ ακέιεηα, ζσκαηηθή βιάβε απφ 

ακέιεηα).  

 

 Πεηζαξρηθή επζύλε   

Σν πεηζαξρηθφ παξάπησκα πθίζηαηαη ζε πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο (άξζξν 36§1 ΚΙΓ) θαη ζθνπφο ησλ 

πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ είλαη λα πξναζπηζηεί ην θχξνο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν θάζε ηνπηθφο Ηαηξηθφο χιινγνο κπνξεί λα επέκβεη είηε 

απηεπάγγειηα είηε θαηφπηλ θαηαγγειίαο ηνπ δεκησζέληνο αζζελνχο, γηα ηελ επηβνιή 
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πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ κε ηε ζχζηαζε Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ. Δπηπιένλ, αλ ν 

ηαηξφο ππεξεηεί ζην ΔΤ ή ζε άιινπο δεκφζηνπο θνξείο πγείαο, ηφηε ππέρεη θαη 

πεηζαξρηθή επζχλε, ζχκθσλα κε ην Γεκνζηνυπαιιειηθφ Κψδηθα. 

Πίλαθαο 2.4: Διιεληθό δηθαζηηθό ζύζηεκα (δηακνξθσκέλε κνξθή) 

 

Δίδε δηθαζηεξίσλ Ολνκαζία 

Πνιηηηθά δηθαζηήξηα 

Δηξελνδηθεία 

Πξσηνδηθεία (κνλνκειή θαη πνιπκειή) 

Δθεηεία 

Άξεηνο Πάγνο - Αλψηαην δηθαζηήξην 

Πνηληθά δηθαζηήξηα 

Πιεκκειεηνδηθεία (κνλνκειή θαη ηξηκειή) 

Μηθηά Οξθσηά δηθαζηήξηα 

Δθεηεία (ηξηκειή θαη πεληακειή) 

Μηθηά Οξθσηά Δθεηεία 

Άξεηνο Πάγνο - Αλψηαην δηθαζηήξην 

Γηνηθεηηθά δηθαζηήξηα 

Γηνηθεηηθά Πξσηνδηθεία (κνλνκειή θαη ηξηκειή) 

Γηνηθεηηθά Δθεηεία 

πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο - Αλψηαην δηθαζηήξην 

Διεγθηηθφ πλέδξην - Αλψηαην δηθαζηήξην 

ηξαηησηηθά δηθαζηήξηα 

ηξαηνδηθείν 

Ναπηνδηθείν 

 

Πεγή:Βηθηπαίδεηα, ε ειεύζεξε εγθπθινπαίδεηα (δηακόξθσζε πξσηόηππνπ πίλαθα) 

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF 

 

 

2.4.2 Οηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ηαηξηθνύ ζθάικαηνο 

 

Πξφζθαηεο έξεπλεο (Melloetal., 2007; Scott, 2009; Vincentetal., 2001; Andel etal., 

2012; VozikisandRiga, 2012; Βνδίθεο θαη Ρήγα, 2011) ππνζηεξίδνπλ φηη ην ηαηξηθφ 

ζθάικα επηθέξεη έλα ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θνξηίν (πέξα απφ ην ςπρνινγηθφ γηα 

ηνπο αζζελείο) πνπ επηβαξχλεη ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπ 
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θφζηνπο, ιφγσ ησλ πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο, ζρεηίδεηαη κε ηηο άκεζεο 

δαπάλεο πγείαο θαη κεηαθπιίεηαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ ηνκέα 

πγείαο, εθηφο ηνπ λνζνθνκείνπ.  

ην δηάγξακκα 2.3 (Melloetal., 2007) πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη 

ζπληζηψζεο θαζψο θαη ε ξνή ηνπ θφζηνπο απφ ηελ πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο, 

θαηά ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο. 

Γηάγξακκα 2.3: πληζηώζεο θαη ξνή ηνπ θόζηνπο ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο 

 

Πεγή: Melloetal., 2007 (κηθξ. πξσηόηππνπ πίλαθα) 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα 2.3, ηα ηαηξηθά ζθάικαηα θαη αλεπηζχκεηα 

πεξηζηαηηθά, ελδέρεηαη λα επηβαξχλνπλ νηθνλνκηθά, δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη αλαθέξνπκε ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ πξνμελνχλ ηειηθά 

θφζηνο: (α) νη επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο πγείαο, (β) ε παξαηεηακέλε λνζειεία ζε 

εμεηδηθεπκέλα ή κε ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ, (γ) νη ζπλερείο επηζθέςεηο ζε ηδηψηεο 

ηαηξνχο θαη ζε εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ λνζνθνκείνπ, (δ) ε επηπξφζζεηε 

ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ, (ε) ε αγνξά ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, ηερλεηψλ κειψλ θαη 
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αλαισζίκσλ, (ζη) νη ππεξεζίεο θαη’ νίθνλ θξνληίδαο πγείαο,  (δ) νη θπζηθνζεξαπείεο, 

(ε) νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο θαη απνζεξαπείαο, (ζ) ηα έμνδα θεδείαο 

θ.ά.  

Σν ηειεπηαίν θφζηνο αθνξά ζε αζζελείο πνπ θαηέιεμαλ ιφγσ ηνπ φηη 

ππέζηεζαλ θάπνην ηαηξηθφ ζθάικα θαη αλεπηζχκεην πεξηζηαηηθφ γηα ην νπνίν φκσο νη 

ζπγγελείο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο, θαηά ηελ πξνζθπγή ηνπο ζηε 

δηθαηνζχλε.  ην ζεκείν απηφ, λα αλαθέξνπκε φηη ν ίδηνο ν αζζελήο θαη νη ζπγγελείο 

ηνπ, κπνξνχλ λα αμηψζνπλ ρξεκαηηθή απνδεκίσζε αζξνηζηηθή, γηα ηα 

πξναλαθεξζέληα θφζηε κε ηα νπνία επηβαξχλζεθαλ ή γη’ απηά ηα θφζηε κε ηα νπνία 

ζα επηθνξηίδνληαη θαη ζην κέιινλ.  

Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη νη ζπλέπεηεο ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο, 

απφ ηα ηαηξηθά ζθάικαηα θαη αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά, κπνξεί λα απνβνχλ 

θαηαζηξνθηθέο, ηδίσο φηαλ επηθέξνπλ πξνζσξηλή ή κφληκε αλαπεξία. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ν αζζελήο, πέξα απφ ην αλππνιφγηζην ςπρνινγηθφ θνξηίν πνπ θέξεη, 

επηβαξχλεηαη θαη νηθνλνκηθά απηφο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ, δηφηη επξηζθφκελνο ζε κηα 

θαηάζηαζε αληθαλφηεηαο, λα κε κπνξεί λα εξγαζηεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ή 

θαζφινπ ζην κέιινλ, ζα απνιέζεη ην νηθνγελεηαθφ ηνπ εηζφδεκα πξνεξρφκελν απφ 

κηζζνινγηθέο απνδνρέο θαη άιιεο απνδφζεηο εζφδσλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα 

πξνζκεηξεζεί θαη ν ρξφλνο πνπ αλαιψλεηαη απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ αζζελνχο, εθθξαζκέλνο πνιιέο θνξέο ζε απνιεζζείζεο εξγαηνψξεο,  γηα ηε 

θξνληίδα θαη ηελ επηηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο (Drummondetal., 2002).  

Μηα πεγή εζφδνπ γηα ηνλ αζζελή, ζε πεξίπησζε κφληκεο αλαπεξίαο, κπνξεί λα 

είλαη ην επίδνκα αλαπεξίαο θαη ζπλαθή πξνλφκηα ή ε πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ 

αλαπεξίαο, πνπ επηβαξχλνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηα θξαηηθά αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. ην δηάγξακκα 2.3 ππάξρεη έλα πεδίν πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν 

«σκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ηαιαηπσξία ηνπ αζζελνύο θαη ησλ νηθείσλ ηνπ» θαη 

ινγίδεηαη, σο κηα ζπληζηψζα ηνπ θφζηνπο, δηφηη είζηζηαη ηα δηθαζηήξηα αζηηθήο 

επζχλεο ζηηο απνθάζεηο ηνπο, λα εθδηθάδνπλ ζεκαληηθά πνζά ρξεκαηηθήο 

απνδεκίσζεο θαη γηα εζηθή βιάβε ππέξ ησλ αζζελψλ, ηα νπνία φκσο επηβαξχλνπλ 

είηε ην ίδην ην λνζνθνκείν (αλ πξφθεηηαη γηα ηαηξφ ηνπ ΔΤ) είηε ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο (αλ πξφθεηηαη γηα ηδηψηε ηαηξφ ή ηδησηηθφ λνζνθνκείν πνπ θαιχπηνληαη απφ 

αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηαηξηθή αζηηθή επζχλε).            
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ε επηβεβαίσζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ αθξηβψο 

ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, εμαηηίαο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη 

αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, είλαη πςειή θαη επηκεξίδεηαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

ηεο θνηλσλίαο. πγθεθξηκέλα, κηα έξεπλα (Thomas etal., 1999) πνπ δηελεξγήζεθε ζε 

(28) είθνζη νθηψ λνζνθνκεία ζε (2) δπν πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, αλέδεημε φηη ε 

ζπλνιηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε απφ ηελ εκθάληζε ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ 

αλέξρνληαλ ζε $661,889,000 εθ ησλ νπνίσλ ηα $348,081,00 αθνξνχζαλ ζε θφζηε 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ελψ ην 57% απφ ην πγεηνλνκηθφ θφζηνο αθνξνχζε ζε 

εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε. Παξνκνίσο, ζηελ ίδηα έξεπλα βξέζεθε φηη ην ζπλνιηθφ 

νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηα αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

πξνιεθζεί, αλέξρνληαλ ζε $308,382,000 εθ ησλ νπνίσλ ηα $159,245,000 ζρεηίδνληαλ 

κε θφζηε πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ην 46% απφ απηφ ην πγεηνλνκηθφ θφζηνο 

αθνξνχζε ζε επηβάξπλζε εμσλνζνθνκεηαθή.  

Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε απφ ηελ ίδηα έξεπλα φηη νη επηπινθέο θαηά ηε δηάξθεηα 

θαη ακέζσο κεηά ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, νη αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο ησλ 

θαξκάθσλ θαζψο θαη νη θαζπζηεξεκέλεο ή εζθαικέλεο δηαγλψζεηο θαη ζεξαπείεο, 

ζπγθεληξψλνπλ ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο.  

Άιιε έξεπλα (Melloetal., 2007) ζε έλα δείγκα λνζνθνκείσλ, δείρλεη φηη ην 

ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο, απφ ηελ πξφθιεζε αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ θαη 

ηαηξηθψλ ζθαικάησλ, αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζε $3,260 αλά αζζελή, ελψ κφλν ην 

22% απφ ην πξναλαθεξφκελν θφζηνο αθνξά ζηα λνζνθνκεία. Σν ππφινηπν θφζηνο, 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην 78% ηνπ θφζηνπο φζνλ αθνξά ηα αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά θαη 

ην 70% ηνπ θφζηνπο φζνλ αθνξά ηα ηαηξηθά ζθάικαηα, επηκεξίδεηαη ζε αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο θαη ηακεία, αθφκε θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Ζ 

έξεπλα αλαδεηθλχεη επίζεο φηη ε νηθνλνκηθή απηή επηβάξπλζε γηα ηηο θαηεγνξίεο ηεο 

θνηλσλίαο, θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή αιιά ην αμηνζεκείσην είλαη φηη απηφ ην 

νηθνλνκηθφ βάξνο, ζε κεγάιν βαζκφ, ζα κπνξνχζε λα έρεη απνθεπρζεί, αλ 

ιακβάλνληαλ κέηξα πξφιεςεο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ ελ ιφγσ πεξηζηαηηθψλ.      

Μηα επφκελε έξεπλα (Johnson etal., 1992) ε νπνία απηή ηε θνξά δηελεξγήζεθε 

ζε αζζελείο πνπ βίσζαλ ην ηαηξηθφ ζθάικα, θαηαγξάθεη φηη φλησο ην νηθνλνκηθφ 

θφζηνο επηκεξίδεηαη ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα αθνξά ζε (α) 

θφζηνο ελδνλνζνθνκεηαθήο θαη εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, (β) νηθνλνκηθή δεκία 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Μαξίλα Θ. Ρήγα 
 

57 

ηνπ αζζελνχο απφ ηελ απψιεηα κηζζψλ, ιφγσ απνπζίαο ηνπ απφ ηελ εξγαζία, γηα 

ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, καδί κε ηα ππφινηπα απνιεζζέληα εηζνδήκαηα ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

Μηα άιιε έξεπλα (Zhan etal., 2006) δηαπηζηψλεη φηη ηα λνζνθνκεία 

επηβαξχλνληαη εηεζίσο κε $300 εθαηνκκχξηα επηπιένλ θφζηνο, ιφγσ ησλ ηαηξηθψλ 

ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζπκβαίλνπλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηαηξηθήο πξάμεο. Όκσο θαη απηή ε έξεπλα επηβεβαηψλεη φηη ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

δελ αθνξά κφλν ηα λνζνθνκεία πνπ αλαγθάδνληαη λα πιεξψλνπλ γηα πξφζζεηεο 

εκέξεο λνζειείαο, επαλεηζαγσγέο θαη λνζειείεο ζε θνζηνβφξα εμεηδηθεπκέλα 

ηκήκαηα φπσο ΜΔΘ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ηα λνζνθνκεία θαιχπηνπλ ηα δχν 

ηξίηα ηνπ θφζηνπο ελψ ην ππφινηπν θφζηνο κεηαθπιίεηαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο 

επηβαξχλνληάο ηνπο κε πξφζζεηεο ηαηξηθέο δαπάλεο γηα δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ηνπο, ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη ζε άιινπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο νη 

νπνίνη ππνρξενχληαη ζηε ζπλερή θάιπςε δαπαλψλ ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ζηε 

ρνξήγεζε επηδνκάησλ αλαπεξίαο ζηνπο αζζελείο πνπ ππέζηεζαλ ηαηξηθά ζθάικαηα 

θαη ππνθέξνπλ είηε απφ ρξφληεο αζζέλεηεο ή κφληκε αλαπεξία.  

ην ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζακε λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, 

πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ θέξνπλ, φπσο πεξηγξάθηεθε 

πξνεγνπκέλσο, πξνζκεηξνχλ θαη απψιεηεο απφ ηε κε θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ θαη 

εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο, αληίζηνηρα, ζε 

πεξίπησζε γηα παξάδεηγκα πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ αλαπεξίαο. ε 

καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή αλάιπζε, ε επηβάξπλζε θαίλεηαη φηη κπνξεί λα 

επηκεξηζηεί θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαζψο ε πνζνζηηαία 

κείσζε ησλ θαηαβιεζέλησλ εηζθνξψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνζνζηηαία αχμεζε 

ησλ αζθαιίζηξσλ (αλ πξφθεηηαη γηα αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο) θαη ησλ εηζθνξψλ (αλ 

πξφθεηηαη γηα θξαηηθά αζθαιηζηηθά ηακεία) γηα ηνπο παξακέλνληεο αζθαιηζκέλνπο 

θαη εξγνδφηεο (Σαξακπέ, θ.ά., 2006).  

Αθφκε κηα απφδεημε φηη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο (εκθαλέο θαη αθαλέο) 

επηκεξίδεηαη ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, απνηεινχλ νη εξγνδφηεο πνπ θαίλεηαη λα 

επηβαξχλνληαη νηθνλνκηθά απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξνπλ ηα ηαηξηθά ζθάικαηα 

ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο. Κπξίσο, φηαλ πξφθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ 

επέλδπζαλ ζε απηφ πιηθνχο πφξνπο θαη εξγαηνψξεο γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπ θαη 
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ελδέρεηαη απηφ ην αλζξψπηλν θεθάιαην λα κελ έρεη πξνιάβεη λα απνζβεζηεί. Έηζη 

εχθνια κπνξεί λα λνεζεί, ην κέγεζνο ηνπ «θελνχ» ζηε ζέζε πνπ αθήλεη ν ππάιιεινο 

πνπ ππέζηε ηαηξηθφ ζθάικα, ζε πεξίπησζε καθξφρξνλεο απνπζίαο ηνπ, κφληκεο 

αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ θαη ηελ αλάγθε γηα αλαπιήξσζε ηεο ζέζεο απηήο, κε φιεο ηηο 

επαθνινπζνχκελεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα θέξεη απηή ε αιιαγή ζηελ 

εηαηξία (Σαξακπέ, θ.ά., 2006).  

 

2.5    Σν ηαηξηθό ζθάικα σο απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνύο –  

         Γηεζλήο εκπεηξία 

 

χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ, έλαο ζηνπο δέθα αζζελείο ζε φινλ ηνλ θφζκν έρεη ππνζηεί 

βιάβε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ, εμαηηίαο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνιεθζεί. ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ν θίλδπλνο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ αζζελψλ απφ ηελ πξφθιεζε ηαηξηθνχ ζθάικαηνο, κπνξεί λα είλαη 

είθνζη θνξέο κεγαιχηεξνο απ’ φηη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο (HOPEProject, 2013). 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ζπιινγή αληηπξνζσπεπηηθψλ εξεπλψλ απφ ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πνπ έρνπλ βηψζεη ην θαηλφκελν ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο, ψζηε λα 

απνηππσζεί ε ζχγρξνλε δηεζλήο εκπεηξία.  

ηηο Ζ.Π.Α., ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2011 (National Journal, 2011), κηα ζηηο 

ηξεηο εηζαγσγέο εκθαλίδεηαη έλα ηαηξηθφ ζθάικα ή αλεπηζχκεην πεξηζηαηηθφ, ελψ 

έρεη ππνινγηζηεί φηη γηα θάζε δνιάξην πνπ δαπαλάηαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηα 18 κε 

45 ζεληο απνξξνθψληαη ζηελ θάιπςε δαπαλψλ ιφγσ εκθάληζεο ησλ ηαηξηθψλ 

ζθαικάησλ. Έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο, απφ ηνπο ηζχλνληεο, πξνο ηε κείσζε 

ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη θπξίσο κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο “ToErrisHuman: BuildingaSaferHealthSystem” ηνπ Ακεξηθάληθνπ 

Ηλζηηηνχην Ηαηξηθήο (ΗΟΜ, 1999), ε νπνία θαηεδείθλπε φηη 44,000 κε 98,000 

ακεξηθαλνί πνιίηεο θαηαιήγνπλ ζε ζάλαην θάζε ρξφλν εμαηηίαο ησλ ηαηξηθψλ 

ζθαικάησλ.  

Αλ θαη φινη νη εκπιεθφκελνη έρνπλ ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ πξνάζπηζε 

ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη παξφιν πνπ έρεη πεξάζεη πεξηζζφηεξν απφ κηα 

δεθαεηία απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο έξεπλαο ηνπ Ακεξηθάληθνπ Ηλζηηηνχην Ηαηξηθήο, 

εμαθνινπζνχλ θαη ππάξρνπλ ζνβαξά ηαηξηθά ζθάικαηα. Δξεπλεηέο (National 
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Journal, 2011) αλαθέξνπλ φηη θάζε εβδνκάδα ζηηο Ζ.Π.Α., έσο θαη 40 αζζελείο 

ππνβάιινληαη ζε κηα δηαδηθαζία πνπ πξννξίδεηαη γηα θάπνηνλ άιιν ή ππνβάιινληαη 

ζε επέκβαζε ζε ιάζνο ζεκείν ηνπ ζψκαηνο. ηνλ πίλαθα 2.5πνπ αθνινπζεί, 

παξνπζηάδνληαη ηα πην θνζηνβφξα ηαηξηθά ζθάικαηα ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηηο δπν 

πξψηεο ζέζεηο βξίζθνληαη νη κεηεγρεηξεηηθέο ινηκψμεηο θαη ηα έιθε θαηάθιηζεο πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ θαη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά πηζαλήο εκθάληζεο (NationalJournal, 

2011).     

Πίλαθαο 2.5:Σα πην θνζηνβόξα ηαηξηθά ζθάικαηα γηα ηηο Η.Π.Α. 

 

Πεγή: NationalJournal, 2011 (κηθξ. πξσηόηππνπ πίλαθα) 

http://www.nationaljournal.com/healthcare/medical-errors-cost-health-care-system-billions-20110407 

 

Μηα πξφζθαηε έξεπλα (HealthGrades, 2012) πνπ δηελεξγήζεθε ζε 5,000 

λνζνθνκεία ηεο Ακεξηθήο, αλέιπζε 40 εθαη. λνζειείεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

2008-2010 θαη δηαπίζησζε ηελ χπαξμε 254,200 ζνβαξψλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνιεθζεί. Απφ απηά ηα πεξηζηαηηθά πξνέθπςαλ 56,367 

ζάλαηνη αζζελψλ πνπ ππέζηεζαλ έλα ή πεξηζζφηεξα ηαηξηθά ζθάικαηα (βι. πίλαθα 

2.6).  

Μεηαγελέζηεξε αληίζηνηρε έξεπλα ζε4,729 λνζνθνκεία ηεο Ακεξηθήο, γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2009-2011, θαηέδεημε φηη ν αξηζκφο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ πνπ 

βηψλνπλ νη ακεξηθαλνί πνιίηεο φπνπ πνιιά απφ απηά κπνξνχλ λα απεηιήζνπλ ζνβαξά 

ηελ αζθάιεηά ηνπο, είλαη ζπλερψο απμαλφκελνο θαη αλέξρεηαη ζηα 287,630 

πεξηζηαηηθά (HealthGrades, 2013). 

 

 

 

 

http://www.nationaljournal.com/healthcare/medical-errors-cost-health-care-system-billions-20110407
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Πίλαθαο 2.6 Ιαηξηθά ζθάικαηα  ζηηο Η.Π.Α. (2008-2010) 

 

Δίδνο ηαηξηθνύ ζθάικαηνο Σν ηαηξηθό ζθάικα ζε αξηζκνύο Θάλαηνη 

Θάλαηνο θαηά ηε δηάξθεηα δηαδηθαζηώλ 

όπνπ ε ζλεζηκόηεηα είλαη ζπλήζσο πνιύ 

ρακειή 

3,509 3,509 

Έιθε θαηάθιηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λνζειείαο 

36,190 3,776 

Θάλαηνο ιόγσ κεηεγρεηξεηηθήο 

επηπινθήο 

19,595 19,595 

Παξακνλή μέλνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ 

νξγαληζκό ηνπ αζζελνύο θαηά ηε 

δηάξθεηα ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο 

573 18 

Δκθάληζε πλεπκνζώξαθα εμαηηίαο ηεο 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ζην ή γύξσ από 

ην ζηήζνο 

15,628 2,409 

Λνηκώμεηο ζπλδεόκελεο κε θεληξηθνύο 

θιεβηθνύο θαζεηήξεο 

8,495 843 

Κάηαγκα ηνπ ηζρίνπ κεηά από 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

418 38 

Τπεξβνιηθή αηκνξξαγία – εθρύκσζε 

(κειάληαζκα) σο ζπλέπεηα ρεηξνπξγηθήο 

επέκβαζεο 

17,394 1,253 

Γηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο πγξώλ – 

ειεθηξνιπηώλ κεηά ηε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε 

2,359 780 

Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα κεηά από 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

58,686 12,325 

Θξόκβνη αίκαηνο ζηνπο πλεύκνλεο θαη 

ζηα πόδηα κεηά από ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε 

69,999 6,773 

Αλίρλεπζε ινίκσμεο ζηελ θπθινθνξία 

ηνπ αίκαηνο κεηά από ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε 

17,572 4,535 

πάζηκν ηεο θνηιηαθήο ηνκήο 3,782 513 

ύλνιν 254,200 56,367 

Πεγή: HealthGrades, 2012 (δηακόξθσζε-κηθξ. πξσηόηππνπ πίλαθα) 
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Μηα επφκελε έξεπλα γηα ηηο Ζ.Π.Α. αλαθέξεη φηη ην 2008 θαηεγξάθεζαλ 1.5 

εθαη. ηαηξηθά ζθάικαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 24% ησλ πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο 

βιάβεο θαη πξνέθπςαλ πάλσ απφ 2,500 ζάλαηνη ακεξηθαλψλ αζζελψλ. Δπηπιένλ, ε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε απφ ηα παξαπάλσ ζθάικαηα γηα ηελ Ακεξηθαληθή νηθνλνκία, 

αλέξρνληαλ ζε$19.5 δηο. ($13,000/ζθάικα), φπνπ ην 87% ($17 δηο.) αθνξνχζε ζε 

επηπιένλ θάιπςε δαπαλψλ ελδνλνζνθνκεηαθήο θαη εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο 

θαη ζε πξφζζεηε ζπληαγνγξάθεζε ελψ ππνινγίζηεθε ζε $1.1 δηο. ή αιιηψο 10 εθαη. 

εκέξεο ρακέλεο παξαγσγηθφηεηαο, ε απνπζία απφ ηελ εξγαζία ησλ ππαιιήισλ ιφγσ 

ζσκαηηθήο βιάβεο απφ ηαηξηθά ζθάικαηα (Shreveetal., 2010). 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηα λέα ζηνηρεία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο 

(NHS), θαηαγξάθνπλ φηη ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα, πεξηζζφηεξνη απφ 750 

αζζελείο έρνπλ ππνζηεί ηαηξηθά ζθάικαηα πνπ έζεζαλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηά ηνπο 

(TheTelegraph, 2013) ελψ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνιεθζεί θαη ηα ζθάικαηα απηά 

αλήθνπλ ζε θαηεγνξίεο ησλ “Νever Δvents” 

(DepartmentofHealth/PatientSafetyandInvestigations, 2012), δειαδή ζε απηά πνπ δελ 

πξέπεη λα ζπκβαίλνπλ πνηέ ζην NHS (βι. πίλαθα 2.7).  

Έηζη, ζε πεξηζζφηεξνπο απφ (320) ηξηαθφζηνπο είθνζη αζζελείο πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, παξέκεηλαλ ρεηξνπξγηθά εξγαιεία ζην ζψκα 

ηνπο θαη (214) δηαθφζηνη δεθαηέζζεξηο αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε ζε ιάζνο πιεπξά ηνπ ζψκαηνο (TheTelegraph, 2010). Άιια πεξηζηαηηθά 

ηαηξηθνχ ζθάικαηνο πνπ πξνέθπςαλ απφ κηα έξεπλα ηνπ BBC, πεξηειάκβαλαλ (73) 

εβδνκήληα ηξείο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηνπνζέηεζε ζσιήλα ηξνθνδνζίαο θαη 

ρνξήγεζεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο έγηλε ζηνπο πλεχκνλεο αληί ηνπ ζηνκάρνπο θαη 

(58) πελήληα νθηψ πεξηπηψζεηο φπνπ ηνπνζεηήζεθαλ ιάζνο εκθπηεχκαηα ή 

πξνζέζεηο (TheTelegraph, 2013). 
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Πίλαθαο 2.7: Κύξηα ιίζηα ησλ “Νever Δvents” 

 

Υεηξνπξγηθή επέκβαζε ζε ιάζνο πιεπξά ηνπ ζώκαηνο 

Παξακνλή μέλσλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζηνλ νξγαληζκό ηνπ αζζελνύο 

Θάλαηνο κηαο επηηόθνπ από αθαηάζρεηε αηκνξξαγία, κεηά από κηα πξνγξακκαηηζκέλε θαηζαξηθή ηνκή 

Θάλαηνο ή πξόθιεζε ζνβαξήο ζσκαηηθήο βιάβεο ζε αζζελή, ιόγσ κεηάγγηζεο άιιεο νκάδαο αίκαηνο ή 

ηνπνζέηεζε ιάζνο εκθπηεύκαηνο 

Θάλαηνο ή βιάβε ζηνλ αζζελή ιόγσ παγίδεπζήο ηνπ ζηα πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα ηνπ θξεβαηηνύ 

Θάλαηνο από ππεξδνζνινγία ηλζνπιίλεο ζε αζζελείο κε δηαβήηε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο 

Υνξήγεζε ζε αζζελή ιαλζαζκέλν ηύπν ηαηξηθνύ αεξίνπ κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη θίλδπλνο γηα ηελ ίδηα ηνπ 

ηε δσή ή λα πξνθιεζνύλ ζνβαξέο βιάβεο 

Θάλαηνο ή πξόθιεζε βιάβεο ζηνλ αζζελή θαηά ηε ιήςε πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ επί θιίλεο 

Δγθεθαιηθή βιάβε πνπ πξνθαιείηαη από κε έγθαηξε δηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ ίθηεξνπ ζηα 

λενγέλλεηα 

Δζθαικέλε ηαπηνπνίεζε ηνπ αζζελνύο 

Σνπνζέηεζε ζσιήλα ηξνθνδνζίαο ζηνπο πλεύκνλεο αληί ηνπ ζηνκάρνπο 

Πεγή: Department of Health/Patient Safety and Investigations, 2012 

 

Σν δηάζηεκα 2011 – 2012 αλαθέξζεθαλ (161) εθαηφλ εμήληα έλα πεξηζηαηηθά 

ηαηξηθψλ ζθαικάησλ φπνπ παξέκεηλαλ μέλα αληηθείκελα ζην ζψκα ησλ αζζελψλ, 

φπσο επηρξίζκαηα, βειφλεο, βίδεο, ρεηξνπξγηθά εξγαιεία θαη ζχξκαηα.Δπηπιένλ, γηα 

ην ίδην δηάζηεκα θαηεγξάθεζαλ (70) εβδνκήληα πεξηζηαηηθά φπνπ αθνξνχζαλ ζε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ δηεμήρζε ζε ιάζνο πιεπξά ηνπ ζψκαηνο, φπσο βηνςία ζε 

ιάζνο πιεπξά γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ζε επέκβαζε φπνπ ε αλαηζζεζία έγηλε ζε 

ιάζνο ζεκείν θαη ζε επέκβαζε ζε ιάζνο κέινο ηνπ ζψκαηνο. ηε ζπλέρεηα, 

θαηεγξάθεζαλ (41) ζαξάληα έλα πεξηζηαηηθά ζθάικαηνο πνπ αθνξνχζαλ ζε ρξήζε 

ιάζνπο εκθπηεχκαηνο/πξνζέκαηνο ζε επέκβαζε γνλάηνπ ή αληηθαηάζηαζε ηζρίνπ θαη 

αλαθαιχθζεθε ην ζθάικα αθξηβψο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέκβαζεο. Σέινο ζε 

(23) είθνζη ηξείο πεξηπηψζεηο βξέζεθε λα έρεη εθηνπηζηεί απφ ηε ζέζε ηνπ ν 

ζσιήλαοζίηηζεο ζηνκαηηθήο ή ξηληθήο θνηιφηεηαο (TheTelegraph, 2012). 

Σελ πεξίνδν 2009 – 2010 θαηεγξάθεζαλ (111) εθαηφλ έληεθα πεξηζηαηηθά 

“NeverEvents” φπνπ πάλσ απφ ηα κηζά (57) αθνξνχζαλ ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

πνπ έγηλε ζε ιάζνο πιεπξά. χκθσλα κε ηελ εζληθή ππεξεζία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
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αζζελψλ (NPSA), ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ηαηξηθνχ ζθάικαηνο ζπλαληάηαη ζε επξεία 

δέζκε επεκβάζεσλ θαη λνζνθνκείσλ. Αθνινχζσο, ηα πεξηζηαηηθά ζθάικαηνο κε ηελ 

ακέζσο επφκελε ζπρλφηεηα εκθάληζεο, ζρεηίδνληαλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ζε ιάζνο 

ζέζε ηνπ ζηνκαηηθνχ ή ξηληθνχ γαζηξηθνχ ζσιήλα (41). πλνιηθά ε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε γηα ηνλ βξεηαλφ θνξνινγνχκελν αλέξρνληαλ ζε £3.9εθαη ή αιιηψο 

£35,000 γηα θάζε πεξηζηαηηθφ (NPSA, 2010; TheTelegraph, 2011). Πξφζθαηε έξεπλα 

εθηίκεζε φηη 1,000 αζζελείο ην κήλα θαηαιήγνπλ εμαηηίαο ελφο ηαηξηθνχ ζθάικαηνο 

θαη ζπκβαίλνπλ 11,859 ζαλάηνπο ζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο, γηα ην έηνο 2009 

(Hogan etal., 2012).   

Έξεπλεο ηνπ 2008 αλαδεηθλχνπλ φηη πεξηζζφηεξα απφ (350) ηξηαθφζηα πελήληα 

ρεηξνπξγηθά ζθάικαηα θαηαγξάθνληαη θάζε κέξα ζηε Βξεηαλία πξηλ θαη κεηά ηελ 

επέκβαζε, εμαηηίαο ηνπ φηη νη ηαηξνί απφ ακέιεηα πξνρσξνχλ ζε ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο ζε ιάζνο πιεπξά ηνπ ζψκαηνο θαη κεξηθέο θνξέο κε ζαλαηεθφξα 

απνηειέζκαηα ελψ έλαο αζζελήο αλά εκέξα παξαπέκπεηαη γηα ιάζνο επέκβαζε 

(TheTelegraph, 2008a). χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηα έηε 

2007 θαη 2008, ζπλέβεζαλ 796,106 πεξηζηαηηθά θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είραλ σο 

απνηέιεζκα, θακία βιάβε ζηνπο αζζελείο. Χζηφζν, πξνέθπςαλ 48,951 πεξηζηαηηθά 

ηαηξηθψλ ζθαικάησλ φπνπ ν αζζελήο ππέζηε κέηξηα βιάβε, 7,101 ζνβαξή βιάβε θαη 

ηέινο θαηεγξάθεζαλ θαη 3,282 ζάλαηνη (TheTelegraph, 2008).  

ε ζπκθσλία ησλ αλσηέξσ, έξρνληαη ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ 2008 απφ ην 

NHS πνπ δείρλνπλ φηη 11,000 πεξηζηαηηθά είλαη ππαίηηα γηα ζνβαξέο βιάβεο ή θαη 

ζαλάηνπο θάζε ρξφλν. Βέβαηα, θάπνηνη επηκέλνπλ φηη ην παξαπάλσ λνχκεξν είλαη 

αξθεηά ππνεθηηκεκέλν, ιακβάλνληαο ππφςε ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

(NationalCenterforPolicyAnalysis, 2009). Οη ζηαζψηεο απηήο ηεο άπνςεο πηζηεχνπλ 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ ρηιηάδσλ ζθαικάησλ ή νη ελλέα ζηνπο δέθα ζαλάηνπο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζην NHS νθείινληαη ζηελ χπαξμε «θελψλ» ζην ζχζηεκα πγείαο ζρεηηθά 

κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο (TheTelegraph, 2008). 

Τπνζηεξίδνπλ ινηπφλ φηη κηα θαιχηεξε εθηίκεζε ζα κπνξνχζε λα αγγίμεη ηα 

72,000 ζθάικαηα θάζε ρξφλν ηα νπνία ζπληεινχλ ζην λα θαηαιήμεη ν αζζελήο ελψ 

ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνθεπρζεί. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ 

έμη θνξέο πςειφηεξε απφ ηελ επίζεκε εθηίκεζε ησλ 11,000 πεξηζηαηηθψλ ζαλάηνπ ή 

ζνβαξήο βιάβεο (Parliamentary, 2009). Δπηπιένλ, ε NPSAζπλέηαμε κηα έθζεζε πνπ 
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αλαθέξεη φηη έλαο ζηνπο δέθα αζζελείο πνπ εηζάγνληαη ζηα βξεηαληθά λνζνθνκεία ζα 

ππνζηνχλ έλα πεξηζηαηηθφ πνπ ελδέρεηαη λα απεηιήζεη ηελ αζθάιεηά ηνπο, ελψ ηα 

κηζά απφ απηά ηα πεξηζηαηηθά, ζα κπνξνχζαλ λα είραλ πξνιεθζεί (TheTelegraph, 

2008).  

Μηα άιιε έξεπλα, γηα ην έηνο 2005 (Thomsonetal., 2007), ππνζηεξίδεη φηη 

ζεκεηψζεθαλ 425 ζάλαηνη, θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο νη νπνίνη νθείινληαη ζε 

ηαηξηθά ζθάικαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνιεθζεί. Κάπνηνη ζάλαηνη απφ 

απηνί πξνήιζαλ απφ ηαηξηθά ζθάικαηα πνπ ζπλέβεζαλ, θαηά ην ζηάδην ηεο 

δηάγλσζεο (71), θάπνηνη άιινη νθείινληαλ ζε εζθαικέλε εθηίκεζε ηεο ζνβαξφηεηαο 

ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο ή ζε κε αλάιεςε ησλ πξνβιεπφκελσλ ελεξγεηψλ γηα 

ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ (64), ελψ θάπνηνη άιινη ζάλαηνη πξνήιζαλ 

απφ επηπινθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάλεςεο αζζελψλ πνπ είραλ ππνζηεί θαξδηαθή 

αλαθνπή πξσηχηεξα (43).  

Οη ππφινηπνη ζάλαηνη αθνξνχζαλ ζε κηα επξεία πνηθηιία ζεκάησλ πνπ έζεζαλ 

ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηελ εζθαικέλε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή, ηελ απηνθηνλία ιφγσ πιεκκεινχο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ζε ηνθεηνχο 

(Thomsonetal., 2007).  

Μηα έξεπλα επίζεο γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αλαθέξεη φηη πάλσ απφ 25,000 

αζζελείο εηεζίσο θαηαιήγνπλ ζε ζάλαην απφ θιεβηθά ζξνκβνεκβνιηθά επεηζφδηα, ηα 

νπνία ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνιεθζεί. Σν εθιπφκελν θφζηνο (άκεζν θαη έκκεζν) 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηηο £ 640 εθαη. (HouseofCommonsHealthCommittee, 2005). 

ε άιιεο ρώξεο ηνπ θφζκνπ θαίλεηαη επίζεο φηη ην θαηλφκελν ησλ ηαηξηθψλ 

ζθαικάησλ είλαη ππαξθηφ θαη πνιιέο θνξέο ε πξφθιεζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ, 

κπνξεί λα απεηιήζεη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ θαηά ηελ επαθή ηνπο κε ην ζχζηεκα 

πγείαο. χκθσλα κε κηα έξεπλα (Schoenetal., 2007) πνπ δηελεξγήζεθε ην 2007 ζε 

πεξίπνπ 12,000 αζζελείο επηά ρσξψλ (Απζηξαιία, Καλαδάο, Νέα 

Εειαλδία,Ζλσκέλν Βαζίιεην,Ζ.Π.Α.,Γεξκαλία θαη Οιιαλδία), 12% έσο 20% ησλ 

αζζελψλ (ε Απζηξαιία θαη νη Ζ.Π.Α. θαηείραλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά αλαθνξάο 

ζθαικάησλ) ππέζηεζαλ ηνπιάρηζηνλ έλα ζθάικα, ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα πνπ 

κπνξεί λα ζρεηηδφηαλ κε ηαηξηθφ ζθάικα, ρνξήγεζε εζθαικέλεο δνζνινγίαο 

θαξκάθνπ ή ιαλζαζκέλα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα.  



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Μαξίλα Θ. Ρήγα 
 

65 

Ο Καλαδάο (17%) θαη ε Νέα Εειαλδία (16%) έπνληαλ ελψ ακέζσο κεηά 

αθνινπζνχζαλ ε Οιιαλδία (14%), ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (13%) θαη ηειεπηαία ήηαλ ε 

Γεξκαλία (12%) πνπ ζπγθέληξσλε ην κηθξφηεξν πνζνζηφ αλαθνξάο ζθαικάησλ, 

αλάκεζα ζηηο επηά ππφ εμέηαζε ρψξεο. Δπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έδεημε φηη 

ηα πνζνζηά ζθάικαηνο ζε αζζελείο κε ρξφληεο παζήζεηο, θπκαηλφηαλ απφ 16% ζηε 

Γεξκαλία έσο 32% ζηηο Ζ.Π.Α. ηηο ππφινηπεο ρψξεο εκθαλίδνληαη πνζνζηά (28%) 

ζηνλ Καλαδά, (26%) ζηελ Απζηξαιία, (25%) ζηελ Οιιαλδία, (24%) Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, (22%) Νέα Εειαλδία. 

πλερίδνληαο ηελ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην 

θαηλφκελν ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ, έρνπλ ζπγθεληξσζεί πξφζθαηα εξεπλεηηθά 

ζηνηρεία ρσξψλ πνπ έρνπλ βηψζεη ην θαηλφκελν απηφ, αλαδεηθλχνληαο ηε θχζε θαη 

ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο (βι. πίλαθα 2.8).  

Πίλαθαο 2.8: Απνζπάζκαηα εξεπλώλ γηα ην ηαηξηθό ζθάικα δηεζλώο 

 

Υώξα 
Δπίπησζε ηνπ ηαηξηθνύ 

ζθάικαηνο 
Πεγή 

Γεξκαλία 
17,000 ζάλαηνη θάζε ρξφλν πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνθεπρζεί 
(Hoffmann and Rohe, 2010) 

Γαιιία 

900 πεξηζηαηηθά ηαηξηθνχ 

ζθάικαηνο θαηαγξάθνληαη         

θάζε κέξα 

1,192 ηαηξηθά ζθάικαηα θαη 367 

(26.8%) αζζελείο ππέζηεζαλ 

ηνπιάρηζηνλ έλα ηαηξηθφ ζθάικα  

(France24, 2011) 

 

(Garrouste-Orgeas et al., 2010) 

Ηηαιία 

90 ζάλαηνη θάζε κέξα θαη                  

30,000-35,000 εηεζίσο ελψ νη κηζνί 

απφ απηνί ζα κπνξνχζαλ λα 

απνθεπρζνχλ. Σν 32% ησλ 

ζαλάησλ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο, ην 28% 

ζηε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο αλάξξσζεο, ην 

22% ζε ΜΔΘ θαη ην 18%  ζε 

επεκβαηηθέο πξάμεηο. Σν θφζηνο 

απφ ηα ηαηξηθά ζθάικαηα αλέξρεηαη 

ζηα €10δηο. 

(Wanted in Rome, 2006) 
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Οιιαλδία 
2,032 ζάλαηνη θάζε ρξφλν πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ 
(Zegers etal., 2009) 

Απζηξαιία 

18,000 ζάλαηνη πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα έρνπλ απνθεπρζεί θαη ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 50,000 αζζελείο 

πξνθαιείηαη αλαπεξία, θάζε ρξφλν. 

Κχξηνη ηχπνη ζθάικαηνο είλαη ε 

εζθαικέλε δηάγλσζε θαη 

δνζνινγία ηνπ θαξκάθνπ 

(Weingart etal., 2000) 

Καλαδάο 

9,000 - 24,000 αζζελείο 

θαηαιήγνπλ ζε ζάλαην θάζε ρξφλν 

ελψ ην 37% ησλ πεξηπηψζεσλ ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνιεθζεί. 

Δπηπιένλ 1 ζηα 81 λενγέλλεηα πνπ 

γελλήζεθαλ θπζηνινγηθά 

ππέζηεζαλ βιάβε, απφ έλα ήπην 

κψισπα κέρξη κηα ζνβαξή 

εγθεθαιηθή βιάβε 

(Baker etal., 2004) 

ανπδηθή Αξαβία 

0.5 ην πνζνζηφ ζαλάησλ αλά 

100,000 πνιίηεο. Σελ πεξίνδν  

2000-2006 θαηεγξάθεζαλ 26,000 

ηαηξηθά ζθάικαηα 

(Saudi Gazette, 2009) 

Βνπιγαξία 
7,000 αζζελείο πεζαίλνπλ θάζε 

ρξφλν 
(Novinite JSC, 2010) 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηε κέρξη ηψξα παξνπζίαζε ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ 

δείγκαηνο δηεζλψλ εξεπλψλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο εηθφλαο πνπ εκθαλίδεη ην ηαηξηθφ 

ζθάικα ζην εμσηεξηθφ, ππάξρνπλ απμεκέλεο ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε ελφο αξθεηά 

αλεζπρεηηθνχ πνζνζηνχ πεξηζηαηηθψλ ζθαικάησλ, θαηά ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο 

πξαθηηθήο. Απηή ε αξλεηηθή εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζπζηήκαηα πγείαο δηεζλψο, 

θινλίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αζζελψλ γηα ηηο παξερφκελεο ρακειήο πνηφηεηαο 

ππεξεζίεο, αθνχ δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη αζζελείο έξρνληαη αληηκέησπνη κε 

ηνλ θίλδπλν λα απεηιεζεί ζνβαξά ε αζθάιεηά ηνπο.  

Έηζη ινηπφλ ζήκεξα, απνηειεί θεληξηθφ κέιεκα ησλ ηζπλφλησλ ηεο πνιηηηθήο 

πγείαο, λα δηεξεπλήζνπλ θαη απνηππψζνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ (βι. δηεζλή ζηνηρεία θαη απνηειέζκαηα έξεπλαο 
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πνπ αθνινπζνχλ), ψζηε λα δηακνξθψζνπλ ζηε ζπλέρεηα κέηξα θαη πνιηηηθέο, 

δηεζλνχο εκβέιεηαο. Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηεο θξνληίδαο πγείαο 

είλαη δήηεκα θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα πγείαο (OECD, 2011). 

Αθνινπζεί, ε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε κε ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα 

θάπνηεο ρψξεο-κέιε ηνπ ΟΟΑ (OECD, 2011a), ζρεηηθά κε ην ζχλνιν εκθάληζεο 

θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο (ζεςαηκία, πλεπκνληθή 

εκβνιή ή θιεβηθή ζξφκβσζε, ηπραία ηξψζε, παξακνλή μέλνπ αληηθεηκέλνπ ζην 

ζψκα ηνπ αζζελνχο) αλά 100,000 εμηηήξηα αζζελψλ. Παξαηεξνχκε κεηαμχ άιισλ φηη 

ε Απζηξαιία θαη ε Νέα Εειαλδία εκθαλίδνπλ πςειή ζπγθέληξσζε ηέηνησλ 

πεξηζηαηηθψλ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο θαη αθνινπζεί ν Καλαδάο.  

 

 

Γηάγξακκα 2.4 Μεηεγρεηξεηηθή ζεςαηκία, 2009 
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Γηάγξακκα 2.5 Μεηεγρεηξεηηθή πλεπκνληθή εκβνιή                                                                                                                                 

ή ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξόκβσζε, 2009 

 

 

Γηάγξακκα 2.6 Σπραία δηάηξεζε ή ξήμε, 2009  
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Γηάγξακκα 2.7 Παξακνλή μέλνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ νξγαληζκό,                                                                                                                                               

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο 

 

1Ο κέζνο αξηζκφο ησλ δεπηεξνγελψλ δηαγλψζεσλ είλαη <1.5           

Πεγή: OECD HealthData, 2011 

 

ηα επφκελα δηαγξάκκαηα 2.8 θαη 2.9 (OECD, 2011; OECD, 2011a), 

παξνπζηάδεηαη ε δηαθχκαλζε ησλ πνζνζηψλ εκθάληζεο καηεπηηθψλ θαθψζεσλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ κε θαη ρσξίο ηε ρξήζε εξγαιείνπ εμψζεζεο 

ηνπ εκβξχνπ, γηα θάπνηεο ρψξεο-κέιε ηνπ ΟΟΑ. Όπσο παξαηεξνχκε ε Διβεηία, 

νπεδία θαη Γαλία ζπγθεληξψλνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά καηεπηηθψλ θαθψζεσλ, 

ρσξίο ηε ρξήζε καηεπηηθνχ εξγαιείνπ. 

ρεηηθά κε ην δηάγξακκα 2.9, ν Καλαδάο, νη Ζ.Π.Α. θαη ε νπεδία μερσξίδνπλ 

γηα ηα πςειφηεξα πνζνζηά αλαθνξάο καηεπηηθψλ θαθψζεσλ, κε ηε ρξήζε εξγαιείνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ. Παξαηεξνχκε ηέινο, φηη ην Βέιγην, 

Φηλιαλδία, Γαιιία, Ηξιαλδία, Ηζξαήι, Ηηαιία, Πνξηνγαιία, ινβελία θαη Ηζπαλία 

παξνπζηάδνπλ ζηαζεξά ρακειά πνζνζηά αλαθνξάο καηεπηηθψλ θαθψζεσλ θαη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο ζθάικαηνο. 
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Γηάγξακκα 2.8 Μαηεπηηθή θάθσζε (θπζηνινγηθόο ηνθεηόο ρσξίο ηε ρξήζε καηεπηηθνύ εξγαιείνπ 

θαηά ην ζηάδην ηεο εμώζεζεο ηνπ εκβξύνπ, 2009) 

 

 
  1Γεδνκέλα απφ ην ηαηξηθφ αξρείν 

 Πεγή: OECD HealthData, 2011 

 

Γηάγξακκα 2.9 Μαηεπηηθή θάθσζε (θπζηνινγηθόο ηνθεηόο κε ηε ρξήζε καηεπηηθνύ εξγαιείνπ 

θαηά ην ζηάδην ηεο εμώζεζεο ηνπ εκβξύνπ, 2009) 

 
             1Γεδνκέλα απφ ην ηαηξηθφ αξρείν 

 Πεγή: OECD HealthData, 2011 
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Δλ ζπλερεία, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Δπξσβαξνκέηξνπ(E.C., 2006) 

πνπ δηελεξγήζεθε ην 2005 ζηα (25) είθνζη πέληε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεοθαη κε 24,643 ζπλνιηθφ δείγκα εξσηψκελσλ, ην 29% ησλ Δπξσπαίσλ 

πνιηηψλ δειψλνπλ φηη έρνπλ βηψζεη ηηο ζπλέπεηεο ελφο ηαηξηθνχ ζθάικαηνο νη 

ίδηνη ή θάπνην κέινο ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο (βι. δηάγξακκα 2.10).  

πγθεθξηκέλα θαηά κέζν φξν, ην 18% ησλ πνιηηψλ ηνπ δείγκαηνο δειψλνπλ 

φηη νη ίδηνη ή κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο έρνπλ ππνζηεί ηαηξηθφ ζθάικα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ ζε λνζνθνκείν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ελψ ην 11% 

αλαθέξεη φηη ηνπ έρεη ζπληαγνγξαθεζεί ιαλζαζκέλε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Σελ 

ίδηα ζηηγκή, ηα πςειφηεξα πνζνζηά θαηαγξαθήο ηαηξηθνχ ζθάικαηνο 

ζπγθεληξψλνπλ ε Λεηνλία (32%), ε Γαλία (29%) θαη ε Πνισλία (28%). Ζ έξεπλα 

απηή θαηέδεημε επίζεο φηη ην 50 % κε 70 % ησλ ζθαικάησλ απηψλ, ζα κπνξνχζε 

λα έρεη πξνιεθζεί (WHO, 2012). Αληίζεηα,ε Απζηξία ζεκεηψλεη ηα ιηγφηεξα 

πνζνζηά εκθάληζεο ηαηξηθψλ ζθαικάησλ (11%) ελψ ακέζσο κεηά πνιχ θαιή 

εηθφλα, κεηαμχ ησλ 25 θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξνπζηάδνπλ ε 

Γεξκαλία θαη ε Οπγγαξία.  
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Γηάγξακκα 2.10: Πνζνζηά εκθάληζεο ζθάικαηνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζεβάζεη 

έξεπλαο ζε πνιίηεο

 
Πεγή: SpecialEurobarometer, 2006 (δηακνξθσκέλν-κηθξ. από ην πξσηόηππν) 
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Απφ ηελ έξεπλα ηνπ Δπξσβαξνκέηξνπ, θάλεθε φηη ην θαηλφκελν ηνπ ηαηξηθνχ 

ζθάικαηνο είλαη ππαξθηφ θαη ζηα επξσπατθά ζπζηήκαηα πγείαο. Πεξίπνπ έλαο ζηνπο 

πέληε (21%) επξσπαίνπο πνιίηεο πνπ βίσζε έλα ηαηξηθφ ζθάικα ζεσξεί φηη απνηειεί 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη απεηιεί ηελ αζθάιεηά ηνπ.  

 

2.6    Σν ηαηξηθό ζθάικα σο απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνύο –  

         Διιεληθή εκπεηξία 

 

ε αληίζεζε κε ην εμσηεξηθφ, ζηελ Διιάδα δελ είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή ησλ 

ηαηξηθψλ ζθαικάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ θάζε ρξφλν, ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Ζ γλψζε 

καο γηα ηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά πξνέξρνληαη απφ απηφβνπιεο αλαθνξέο, 

ζπνξαδηθά. Ζ έιιεηςε ελφο θεληξηθά νξγαλσκέλνπ κεραληζκνχ ζπζηεκαηηθήο 

αλίρλεπζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ ζθαικάησλ, ζπληειεί ζηελ αδπλακία εχξεζεο 

πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη αλππέξβιεηα εκπφδηα 

ζηελ εμαγσγή αμηφπηζησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Έηζη, δε κπνξνχκε λα είκαζηε 

ελήκεξνη γηα ην αλ πξνθαινχληαη ηαηξηθά ζθάικαηα ζηηο Διιεληθέο δνκέο πγείαο θαη 

αλ λαη, ζε πνηα έθηαζε.  

Παξφια απηά, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ γίλεη θάπνηεο θηιφηηκεο 

πξνζπάζεηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, κέζα απφ εθηηκήζεηο θαη 

έξεπλεο (βι. πίλαθα 2.9). Αλ θαη ν αξηζκφο ησλ εξεπλψλ απηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

πεξηνξηζκέλνο, είλαη ηθαλφο λα θαηαγξάςεη έζησ πξνζεγγηζηηθά ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε ζηε ρψξα καο.  
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Πίλαθαο 2.9: Σν Ιαηξηθό θάικα ζηελ Διιάδα 

 

Δξεπλεηηθά απνηειέζκαηα Γείγκα έξεπλαο Πεγή 

Έλα ζηα δύν ηαηξηθά ζθάικαηα 

πξνθαινύλ ζάλαην ζηνλ αζζελή,  37% 

ησλ πεξηζηαηηθώλ ζνβαξή ζσκαηηθή 

βιάβε θαη  πεξίπνπ 6,000 ν εηήζηνο 

αξηζκόο ησλ ζαλάησλ. 

56 δηθαζηηθνί θάθεινη θαη 

απνθάζεηο κε ππνζέζεηο ηαηξηθνχ 

ζθάικαηνο 

(Λέσλ, θ.ά., 2012) 

40 αζζελείο ππέζηεζαλ ζθάικα (0.2 

ζθάικα/αζζελή) θαη ην 7.5% ησλ 

πεξηζηαηηθώλ απείιεζε ηελ αζθάιεηα 

ηνπ αζζελνύο 

200 αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ 

ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 
(Ληαρνπνχινπ, θ.ά., 2012) 

Πεξίπνπ 20-30 αζζελείο πεζαίλνπλ θάζε 

κέξα θαη πεξίπνπ 200 παζαίλνπλ 

θαζεκεξηλά ζνβαξέο βιάβεο, κεγάιν 

πνζνζηό ησλ νπνίσλ ζα κπνξνύζε λα 

είρε πξνιεθζεί. 

Άγλσζην (Βιηάκνο, 2007) 

 

Παξαηεξνχκε απφ ηα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ πνπ παξαηέζεθαλ φηη θαη ζηελ 

Διιάδα ππάξρεη ε έλδεημε ηεο εκθάληζεο ηαηξηθψλ ζθαικάησλ φπνπ πνιιέο θνξέο 

είλαη ηθαλά λα απεηιήζνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ επηθέξνληαο ζσκαηηθή βιάβε, 

κφληκε αλαπεξία ή αθφκε θαη ζάλαην. ε πεξίπησζε ινηπφλ πνπ έλαο αζζελήο έρεη 

πέζεη ζχκα ηαηξηθνχ ζθάικαηνο κπνξεί λα απνηαζεί ζε αξκφδηνπο θνξείο ππνδνρήο 

θαη αλαθνξάο θαηαγγειηψλ, νη νπνίνη φκσο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ 

ζπκβνπιεπηηθφ θαη δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν θαη φρη θπξσηηθφ (βι. πίλαθα 2.10) 

(Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, 2001; πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε, 2006; Πνιίηεο, 2008).  
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Πίλαθαο 2.10: Αξκόδηνη θνξείοαλαθνξάο θαη έξεπλαο πεξηπηώζεσλ ηαηξηθνύ ζθάικαηνο 

 

Φνξέαο - Γηεύζπλζε Πεξηγξαθή αξκνδηόηεηαο 

Γηεύζπλζε Γξακκαηείαο ώκαηνο Δπηζεσξεηώλ 

Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο (.Δ.Τ.Τ.Π.) 

Τπάγεηαη ζην ΤΤΚΑ θαη δηελεξγεί  ζπζηεκαηηθέο 

επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο ζε δνκέο θξνληίδαο πγείαο 
δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, απηνβνχισο αιιά θαη κεηά 

απφ θαηαγγειία πνιηηψλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 
αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ. 

πλήγνξνο ηεο Τγείαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

Αλεμάξηεηε αξρή πνπ αζρνιείηαη κφλν κε ρξήζηεο δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζε πεξίπησζε ππφλνηαο ηαηξηθνχ 
ζθάικαηνο είλαη ν δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ ηνπ πνιίηε θαη ηεο 

κνλάδαο πγείαο. Δηνηκάδεη πιήξε θάθειν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

πνιίηε, ζπιιέγνληαο ην θξίζηκν πιηθφ απφ φινπο ηνπο 
εκπιεθφκελνπο θνξείο, ψζηε λα πξνζθχγεη ελ ζπλερεία ν 

πνιίηεο ζηα δηθαζηήξηα θαη δελ κεηέρεη πεξαηηέξσ ζηελ 

έλδηθε δηαδηθαζία. 

Σνπηθνί Ηαηξηθνί ύιινγνη & Παλειιήληνο Ηαηξηθόο 

ύιινγνο 

ε πεξίπησζε ηαηξηθνχ ζθάικαηνο, ν ηαηξφο πεξλάεη απφ ην 

Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηνπ νηθείνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ, ζηνλ 

νπνίν αλήθεη ν γηαηξφο, γηα ηπρφλ επηβνιή πεηζαξρηθψλ 
θπξψζεσλ. 

Γηεύζπλζε δηνίθεζεο κνλάδαο πγείαο 

ε πεξίπησζε ηαηξηθνχ ζθάικαηνο απφ ηαηξφ ηνπ ΔΤ, 

θηλνχληαη δηαδηθαζίεο πεηζαξρηθήο επζχλεο ζχκθσλα κε ην 
Γεκνζηνυπαιιειηθφ Κψδηθα. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη αζζελείο θαη νη ζπγγελείο ηνπο θαίλεηαη λα είλαη πην 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνη πάλσ ζην ζέκα ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη δελ είλαη ηπραίν φηη 

ν αξηζκφο ησλ ππνζέζεσλ ηαηξηθήο ακέιεηαο πνπ ρεηξίδνληαη ηα Διιεληθά 

δηθαζηήξηα, ζπλερψο απμάλεηαη, φπσο επηζεκαίλνπλ εηδηθνί απφ ηνλ ηαηξηθφ θαη 

δηθαζηηθφ θιάδν (Γψγνο, θ.ά., 2010). Πιένλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ηαηξηθήο 

επζχλεο ζηεξίδεηαη ζε λέεο βάζεηο κε ηνλ λέν Κ.Η.Γ. ηνπ 2005 θαη ε Διιεληθή 

δηθαηνζχλε επηδηθάδεη πςειά πνζά ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο εηο βάξνο ησλ ηαηξψλ 

θαη λνζνθνκείσλ. 

Όια ηα παξαπάλσ ηζρπξνπνηνχλ ηελ άπνςε φηη θαη ζηελ Διιάδα ζπκβαίλνπλ 

ηαηξηθά ζθάικαηα ελψ παξάιιεια νη Έιιελεο πνιίηεο αλεζπρνχλ γηα ηελ πηζαλφηεηα 

λα απεηιεζεί ε αζθάιεηά ηνπο, θαηά ηελ επαθή ηνπο κε ην ζχζηεκα πγείαο. ε απηέο 

ηηο ζθέςεηο ζπλεγνξνχλ θαη πξφζθαηεο έξεπλεο ηνπ Δπξσβαξνκέηξνπ (E.C., 2006; 

E.C., 2010). πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ 2005 ζε 1,000 Έιιελεο πνιίηεο, 

εκθαλίδνληαη λα είλαη νη πην αλήζπρνη αλάκεζα ζηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο γηα ηελ 

πηζαλφηεηα λα ππνζηνχλ ηαηξηθφ ζθάικα, ζε πνζνζηφ 70%.  

Δπηπιένλ ζηελ εξψηεζε ηεο έξεπλαο ηνπ 2005 θαηά πφζν πξέπεη λα αλεζπρνχλ 

νη έιιελεο αζζελείο γηα ηελ εκθάληζε ελφο ζνβαξνχ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο ζην λνζνθνκείν, απαληά ζεηηθά ην 75% ελψ ζε 

αληίζηνηρε εξψηεζε ην 2009, ην πνζνζηφ αλεβαίλεη ζην 83%. Καη ζηηο δπν παξαπάλσ 
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εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο ηνπ 2005, ν κέζνο φξνο ηεο Δ.Δ. είλαη ζην 40% θαη 47%, 

αληίζηνηρα.  

ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηελ έξεπλα ηνπ 2005, ην 86% ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ 

ζεσξεί φηη ην πξφβιεκα κε ηα ηαηξηθά ζθάικαηα είλαη ζεκαληηθφ ζηε ρψξα ηνπο. 

Σέινο, ζην αλ ηειηθά έρνπλ ππνζηεί θάπνην ηαηξηθφ ζθάικα ή ζθάικα ζηε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή, απαληά ην 13% φηη πξάγκαηη έρεη βηψζεη έλα ηαηξηθφ ζθάικα 

θαη ην 8% φηη έρεη ππνζηεί ζθάικα απφ ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ (βι. δηάγξακκα 

2.10). ε αληίζηνηρε εξψηεζε ζηελ έξεπλα ηνπ 2009, ην πνζνζηφ ησλ ειιήλσλ 

πνιηηψλ πνπ απεηιήζεθε ε αζθάιεηά ηνπ, θαηά ηελ επαθή ηνπ κε ην ζχζηεκα πγείαο, 

αλήιζε ζην 16%. 

ηελ έξεπλα ηνπ Δπξσβαξνκέηξνπ ην 2009, θάλεθε επίζεο φηη νη Έιιελεο 

πνιίηεο είλαη αλήζπρνη ζην λα βηψζνπλ ηηο ζπλέπεηεο απφ θάπνην ζθάικα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε εζθαικέλε, αλχπαξθηε ή θαζπζηεξεκέλε δηάγλσζε (82%), κε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή δηαδηθαζία (73%), κε εζθαικέλε θαξκαθεπηηθή αγσγή 

(68%) θαη κε θάπνηα επηπινθή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ (60%). 
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2.7    πκπεξάζκαηα - Δπηζθόπεζε θεθαιαίνπ 

Σν ηαηξηθφ ζθάικα πξάγκαηη είλαη έλα ππαξθηφ πξφβιεκα γηα ηα ζπζηήκαηα πγείαο, 

παγθνζκίσο ελψ δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ απεηιεί ζνβαξά ηελ αζθάιεηα ησλ 

αζζελψλ. Δπηπιένλ, θάλεθε φηη ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε εμαηηίαο ηεο πξφθιεζεο 

ελφο ηαηξηθνχ ζθάικαηνο είλαη πνιχ πςειή θαη επηκεξίδεηαη ζε πνιιέο θαηεγνξίεο 

ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

ήκεξα ινηπφλ, ε ηξέρνπζα πξαγκαηηθφηεηα επηηάζζεη, ηε κεηαζηξνθή θαη 

πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ζηελ θνπιηνχξα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηεο πξνάζπηζεο ηεο αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο. Δίλαη αιήζεηα φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην εμσηεξηθφ, έρνπλ γίλεη 

ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη παγθφζκηνη φπσο θαη 

επξσπατθνί νξγαληζκνί πγείαο ππεξαζπίδνπλ έλζεξκα ηελ άπνςε απηή.    

Έηζη ινηπφλ, έρνπλ δηελεξγεζεί έξεπλεο ζηα ζπζηήκαηα πγείαο θάπνησλ ρσξψλ 

γηα λα θαηαγξαθεί ην επίπεδν ηεο αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

ζε θάπνηεο απφ απηέο, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εθαξκνζηεί ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο θαη 

αλαθνξάο ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ ελψ έρνπλ 

πξνσζεζεί θαη πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο, 

ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ. Πξσηεξγάηεο ζε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο αιιαγήο ηεο θνπιηνχξαο, παξακέλεη ε Ακεξηθή αιιά θαη πνιιέο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη Αζίαο έρνπλ ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπο, ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη ζηελ πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηαο 

ζηνπο αζζελείο (HOPEProject, 2013).  

Έλα θσηεηλφ παξάδεηγκα, ελζσκάησζεο ησλ αξρψλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο 

αθφκε θαη απφ κηα ηνπηθή κνλάδα πγείαο, πξνέξρεηαη απφ ηελ Κίλα (HOPEProject, 

2013) θαη αθνξά ην παηδηαηξηθφ λνζνθνκείν ηεο αγθάεο. Δθεί πξηλ ιίγα 

ρξφληα,μεθίλεζαλ πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ φπνπ 

απινπζηεχηεθαλ νη δηαδηθαζίεο εηηθεηνπνίεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 

θαη θαζεηήξσλ κε ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε, ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

εθπαηδεχηεθε ζε ηξφπνπο απνθπγήο κηαο επξείαο γθάκαο ζθαικάησλ θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ζηνπο αζζελείο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ 

ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα,ην παηδηαηξηθφ λνζνθνκείν ηεο αγθάεο λα κεηαηξαπεί 

απφ κηα ηνπηθή κνλάδα θξνληίδαο πγείαο ζε έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν λνζνθνκείν, 
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απφ ηε JCI (JointCommissionInternational) ην 2010.      

Άιιεο ρψξεο, φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (TheTelegraph, 2011) ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ, ην NHS λα πηνζεηήζεη κηα θνπιηνχξα πξνάζπηζεο ηεο αζθάιεηαο 

ησλ αζζελψλ, σο θξίζηκν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο Πνηφηεηαο, ζεζπίδεη ζαθή 

αληηθίλεηξα φπσο ηε κε πιεξσκή ησλ λνζνθνκείσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ην πξνζσπηθφ 

ηνπο ππνπέζεη ζε ηαηξηθά ζθάικαηα ιφγσ δηθήο ηνπ πιεκκέιεηαο θαη πξνθαιέζεη 

ζηνλ αζζελή θάπνηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην. ηφρνο ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο 

είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο λννηξνπίαο ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ 

εθκάζεζε απφ ηα ιάζε ηνπ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επαλάιεςή ηνπο ζην κέιινλ, 

πξναζπίδνληαο παξάιιεια ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, θχξην κέιεκα ησλ ηζπλφλησλ πνιηηηθήο 

πγείαο, είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη ηελ πνηνηηθή θξνληίδα πγείαο. ην 

επφκελν θεθάιαην, πξφθεηηαη λα παξνπζηάζνπκε ην Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηε δηάξζξσζή ηνπ, ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηα θχξηα 

πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο πνπ αληηκεησπίδεη, ψζηε κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε ησλ 

αδπλακηψλ πνπ παξνπζηάδεη, λα βξνχκε ηξφπνπο παξέκβαζεο γηα έλα Διιεληθφ 

χζηεκα Τγείαο πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηε ζρέζε ηεο πνηνηηθήο θαη αζθαινχο θξνληίδαο 

πγείαο θαη ηαπηφρξνλα ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Μαξίλα Θ. Ρήγα 
 

79 

 

Βηβιηνγξαθία-Αξζξνγξαθία 

Διιεληθή  

Αλησλίνπ, Κ. (2005) “Γηθνλνκηθά δεηήκαηα ηαηξηθήο δίθεο”. 

http://www.ethemis.gr/wp-content/uploads/2008/07/ergasia3.pdf.  

Αλησλφπνπινο, Β. (2013) “Αζηηθή επζχλε λνζνθνκεηαθψλ ηαηξψλ”. Ηαηξηθφο 

χιινγνο Παηξψλ. http://www.ispatras.gr/. 

Βιηάκνο, . (2007) “Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ησλ Ηαηξηθψλ Λαζψλ” ζην Θεξαίνο, Δ., 

Κεξακάξεο, Ν.X. θαη Καπηαλήο, . (επηκ.) Σφκν Πξαθηηθψλ “Ιαηξηθά Λάζε, 

Ννκηθέο, Ηζηθέο, Κνηλσληθέο θαη Οηθνλνκηθέο Γηαζηάζεηο”, Ζκεξίδα άββαην 8 

Γεθεκβξίνπ 2007, Ηαηξηθή Δηαηξία Αζελψλ, Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη 

Έξεπλαο, Αζήλα.  

Βνδίθεο, Α. θαη Ρήγα, Μ. (2011) “Αζηηθή ηαηξηθή επζχλε: Μηα πξνζέγγηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο” ζην ζπιινγηθφ “Σηκεηηθφ Σφκν Πελειφπεο 

Αγαιινπνχινπ”, Σφκνο ΗΗ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, εθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, 

Αζήλα.  

Γψγνο, Κ., Κατάθα-Γθκπάληη, Μ., Παπαδνπνχινπ, Λ. θαη Φνπληεδάθε, Κ. (2010) “Ζ 

ηαηξηθή επζχλε ζηελ πξάμε. Ννκνινγηαθέο ηάζεηο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο”. 

Δξεπλεηηθφ Γίθηπν Α.Π.Θ. Ηαηξηθή Πξάμε, Βηνταηξηθή θαη Γίθαην, εθδφζεηο 

Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα.  

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο (2001) “ύζηαζε 

.Δ.Τ.Τ.Π.”, ηεχρνο 1ν , αξ. θχιινπ 131, άξζξα 1, 2. 

Καξάθσζηαο, Η. (2008) “Ηαηξηθή Δπζχλε. Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα & λνκηθή 

δηάζηαζε θαλφλσλ ηαηξηθήο δενληνινγίαο”, εθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα. 

Καηζή, Β., Μπνχληνπιαο, Κ., Λπηξίβε, Δ., Μαζνχξα, Κ., Σζηνχθεο, Κ., Βιαζεξφο,  

Η., Καιιηθαδάξνο, Η., ηεθαλάδεο, Υ. θαη Μπνχληνπιαο, Υ. (2013) “Σν Ηαηξηθφ 

θάικα ζηελ Κιηληθή Πξάμε: Errare Humanum Est”.Διιεληθή Καξδηνινγηθή 

Δπηζεώξεζε, Άξζξν Αλαζθφπεζεο, 54: 24-28. 

Λενηζάθνπ, Α. (2010) “Αζθάιεηα αζζελψλ θαη πνηφηεηα πεξίζαιςεο – Δπνπηηθή 

ζεψξεζε θαη ξφινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ αζζελψλ ηνπ 

Π.Ο.Τ., Γελεχε”, Πξαθηηθά 2νπ εθπαηδεπηηθνύ ζεκηλαξίνπ γηα ηελ πνηόηεηα, 

Αζθάιεηα Αζζελώλ θαη Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ Τγείαο. Η Γηεζλήο Δκπεηξία θαη ε 

Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα, Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο, 11 Γεθεκβξίνπ, Αζήλα. 

Λέσλ, Γ., Παπέηα, Α θαη Βνδίθε, Ο (2012) Πξαθηηθά 22νπ πλεδξίνπ ηεο Γηεζλνύο 

Αθαδεκίαο Ιαηξνδηθαζηώλ, Κσλζηαληηλνχπνιε. 

http://stithoskopio.blogspot.gr/2012/07/blog-post_7518.html.  

Ληαρνπνχινπ, Α, Γειεγηαλλίδε, Π, αξίδε, Μ, Γηαλλαθνπνχινπ, Μ θαη Μπίξκπαο, Κ 

(2012) “Καηαγξαθή θαη ζπζρέηηζε ησλ ζθαικάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη ζηε 

ρεηξνπξγηθή αίζνπζα κε αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο”. Διιεληθό Πεξηνδηθό ηεο 

Ννζειεπηηθήο Δπηζηήκεο, Σφκνο 5, Σεχρνο 2: 38-59. 

Μαθξήο, Η. (2010) “Ζ ηαηξηθή επζχλε ζηελ πξάμε: Γηθαζηηθέο απνθάζεηο ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο” ζην Γψγνο, Κ., Κατάθα-Γθκπάληη, Μ., Παπαδνπνχινπ, 

Λ. θαη Φνπληεδάθε, Κ. (επηκ.) “Ζ ηαηξηθή επζχλε ζηελ πξάμε. Ννκνινγηαθέο 

ηάζεηο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο”, Δξεπλεηηθφ Γίθηπν Α.Π.Θ. Ηαηξηθή Πξάμε, 

Βηνταηξηθή θαη Γίθαην, εθδφζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα.  

Μήηζεο, Γ., Κειέζε M. θαη Καπάδνρνο Θ. (2012) “Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

http://www.ethemis.gr/wp-content/uploads/2008/07/ergasia3.pdf
http://www.ispatras.gr/
http://stithoskopio.blogspot.gr/2012/07/blog-post_7518.html


 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Μαξίλα Θ. Ρήγα 
 

80 

εκθάληζε λνζειεπηηθψλ ιαζψλ ζηε ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη ε 

δηαρείξηζή ηνπο”.Σν Βήκα ηνπ Αζθιεπηνύ, 11(2):293-312. 

Οκπέζε Φ. (2005) “Γίθαην Ννζειεπηηθήο Δπζχλεο”, ΒΖΣΑ Ηαηξηθέο Δθδφζεηο, 

Αζήλα. 

Πνιίηεο, Υ. (2006) “Κψδηθαο Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο - Ν. 3418/2005, εξκελεία-

ζρφιηα”, εθδ. Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο-Hartling, Αζήλα. 

Πνιίηεο, Υ. (2008) “Ηαηξηθή ακέιεηα θαη πεηζαξρηθή επζχλε είλαη αληηζπληαγκαηηθή 

ε δηεχξπλζε ηεο πεηζαξρηθήο επζχλεο ηνπ γηαηξνχ, ηαπηίδνληαο ηελ (ζρεδφλ) κε 

ηε «ξαζπκία» θαη ηελ «αηειή εθπιήξσζε θαζήθνληνο”.                            

http://e-iatros.blogspot.gr/2008/05/blog-post_23.html.  

Πνιιάιεο, Γ., Βνδίθεο, Α. θαη Ρήγα Μ. (2010) “Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ Τγείαο & 

Αζθάιεηα ηνπ Αζζελή: Ζ Πξφηαζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

M.E.R.I.S.”, 7ν Φνηηεηηθό πλέδξην Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, 

Νεαληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Φεθηαθό Πεξηβάιινλ, Οηθνλνκηθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 13 Μαΐνπ, Αζήλα. 

Πνιιάιεο, Γ., Βνδίθεο, Α. θαη Ρήγα Μ. (2012) “Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά ησλ 

Ηαηξηθψλ θαικάησλ: Δξεπλεηηθά επξήκαηα απφ ηελ Διιάδα”.Σν Βήκα ηνπ 

Αζθιεπηνύ, 11(4):577-592. 

Πξνβαηάο, . (2009) “Ηαηξηθή Δπζχλε, Δξκελεία Κψδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο θαη 

φισλ φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο πγείαο”, εθδ. Zymel, Αζήλα. 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (2006) “Δηήζηα Έθζεζε ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε”, Αζήλα. 

Σαξακπέ, Μ, ηακνπιφπνπινο, Β, Σζαγθαξάθεο, Μ (2006) “Οη νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο”. Πεξηνδηθό Ιαηξηθό Βήκα, ηεχρνο 103, ζ. 

40-4. 

Σαξιαηδήο, Β. (2006) “Νένο Κψδηθαο Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο - Ν. 3418/2005, 

Βαζηθέο ξπζκίζεηο (λνκηθή, ηαηξηθή, θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε)”, εθδφζεηο 

άθθνπια – Ηαηξηθφ Γίθαην, Βηνεζηθή, Αζήλα. 

Φνπληεδάθε Κ. (2003) “Αζηηθή ηαηξηθή επζχλε, Γεληθή εηζαγσγή: Γνγκαηηθή θαη 

δηθαηνπνιηηηθή ζεψξεζε: Θεκειηψδεηο έλλνηεο”, εθδ. άθθνπια, Αζήλα. 

Υξπζαλζάθεο, Υ. (2010) “Ζ αζηηθή επζχλε ηνπ δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ”, εθδ. 

Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα. 
 

Ξελόγισζζε 

Aiken, LH, Clarke, SP, etal. (2002) “Hospital nurses staffing and patient mortality, 

nurse burnout, and job dissatisfaction. JAMA, 288:1987-1993. 

Andel, C, Davidow, SL, Hollander, M and Moreno, DA (2012) “The Economics of 

Health Care Quality and Medical Errors”.Journal of Health Care Finance, Vol. 

39, No. 1, published by Wolters Kluwer Law & Business.  

Aspden, P, Wolcott, J, Bootman, JL and Cronenwett, LR (2007) “Preventing 

Medication Errors: Quality Chasm Series. Committee on Identifying and 

Preventing Medication Errors. Washington, DC: The National Academies Press. 

Baker, GR, Norton, PG, Flintoft, V, Blais, R, Brown, A, Cox, J et al. (2004) “The 

Canadian Adverse Events Study: the incidence of adverse events among 

hospital patients in Canada”. CMAJ, vol.170 no. 11, pp:1678-86.  

Berman, A (2004) “Reducing medication errors through naming, labeling, and 

packaging”. J Med Syst, 28(1):9-29. 

Boodman, SG (2013) ―Doctors' Diagnostic Errors Are Often Not Mentioned But Can 

Take A Serious Toll‖, Kaiser Health News, Washington Post.  

http://e-iatros.blogspot.gr/2008/05/blog-post_23.html


 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Μαξίλα Θ. Ρήγα 
 

81 

Council of Europe [C.E.] (2006) “Recommendation Rec7 of the Committee of 

Ministers to member states on management of patient safety and prevention of 

adverse events in health care”, 965th meeting of the Ministers‘ Deputies, 

Committee of Ministers on 24 May 2006. 

DH/Patient Safety and Investigations (2012) ―The "Never Events" list 2012/13‖. 

Department of Health, NHS, Patient Safety Policy Team.  

DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM, eds. (2011) 

“Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach”, 8th Edition, New York: 

McGraw-Hill. 

http://www.accesspharmacy.com/resourceTOC.aspx?resourceID=669.  

Dornan, T, Ashcroft, D, Heathfield, H, Lewis, P, Miles, J, Taylor, D, Tully, M and 

Wass, V (2009) “An in depth investigation into causes of prescribing errors by 

foundation trainees in relation to their medical education. EQUIP study. Final 

report”. General Medical Council. 

Drummond, MF, O’Brien, BJ, Stoddart, GL and Torrance, GW (2002) 

“Μέζνδνηνηθνλνκηθήοαμηνιφγεζεοησλπξνγξακκάησλπγείαο”. (κηθξ. ζηα 

ειιεληθά) Γεληθή επηκέιεηα ηεο ειιεληθήο έθδνζεο Μαηζαγγάλεο, Μ.,  

εθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα. 

European Commission [E.C.] (2006) “Medical Errors”. Special Eurobarometer 241 / 

Wave 64.1 & 64.3 – TNS Opinion & Social, Directorate General SANCO, 

Directorate General Press and Communication. 

European Commission [E.C.] (2010) “Patient safety and quality of healthcare‖. Full 

report, Special Eurobarometer 327 / Wave 72.2 - European Opinion Research 

Group EEIG, Directorate-General for Health and Consumers, Directorate-

General for Communication (“Research and Political Analysis” Unit). 

France24 (2011) “Medical mistakes”. Dundas, M (ed). 

http://www.france24.com/en/20110522-2011-05-22-1143-wb-en-health.  

Fryer-Edwards, K, Back, T, Arnold, RM, Baile, W and Tulsky, J “Tough Talk: 

Helping Doctors Approach Difficult Conversations,” a web-based resource for 

clinical faculty and physicians. http://depts.washington.edu/toolbox/.  

Garrouste-Orgeas, M, Philippart, F, Bruel, C, Max, A, Lau, N and Misset, B (2012) 

“Overview of medical errors and adverse events”. Ann Intensive Care, Vol.2, 

No.2. 

Garrouste-Orgeas, M, Timsit, JF, Vesin, A, Schwebel, C, Arnodo, P, Lefrant, JY et 

al., (2010) “Selected Medical Errors in the Intensive Care Unit”. American 

Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Vol. 181, No. 2, pp. 134-

142. 

Health Grades (2008) “The Fifth Annual Health Grades Patient Safety in American 

Hospitals Study”,Patient Safety In American Hospitals.                          

http://hg-article-center.s3-website-us-east-

1.amazonaws.com/a9/9a/3b64b168487c86c30dc0986dc344/PatientSafetyInAm

ericanHospitalsStudy2008.pdf.  

Health Grades (2012) “Patient Safety and Satisfaction: The State of American 

Hospitals”. The Ninth Annual Health grades Patient Safety and Satisfaction 

Report, Patient Safety In American Hospitals. 

http://hg-article-center.s3-website-us-east-

1.amazonaws.com/ea/ef/4ec7d1ee443fa47da64c09318157/HealthGradesPatient

SafetySatisfactionReport2012.pdf.            

 Health Grades (2013) “Variation in Patient Safety Outcomes and the Importance of 

Being Informed Announcing the Health grades 2013 Patient Safety Excellence 

http://www.accesspharmacy.com/resourceTOC.aspx?resourceID=669
http://www.france24.com/en/20110522-2011-05-22-1143-wb-en-health
http://depts.washington.edu/toolbox/
http://hg-article-center.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/a9/9a/3b64b168487c86c30dc0986dc344/PatientSafetyInAmericanHospitalsStudy2008.pdf
http://hg-article-center.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/a9/9a/3b64b168487c86c30dc0986dc344/PatientSafetyInAmericanHospitalsStudy2008.pdf
http://hg-article-center.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/a9/9a/3b64b168487c86c30dc0986dc344/PatientSafetyInAmericanHospitalsStudy2008.pdf
http://hg-article-center.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/ea/ef/4ec7d1ee443fa47da64c09318157/HealthGradesPatientSafetySatisfactionReport2012.pdf
http://hg-article-center.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/ea/ef/4ec7d1ee443fa47da64c09318157/HealthGradesPatientSafetySatisfactionReport2012.pdf
http://hg-article-center.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/ea/ef/4ec7d1ee443fa47da64c09318157/HealthGradesPatientSafetySatisfactionReport2012.pdf


 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Μαξίλα Θ. Ρήγα 
 

82 

Award™ Recipients”. The Tenth Annual Health grades Patient Safety and 

Satisfaction Report, Patient Safety In American Hospitals. 

https://d2dcgio3q2u5fb.cloudfront.net/54/b3/4e421ea847c1ba28d357e76b982e/

2013-variation-in-patient-safety-outcomes-and-the-importance-of-being-

informed.pdf. 

Hoffmann, B and Rohe, J (2010) “Patient Safety and Error Management,What Causes 

Adverse Events and How Can They Be Prevented?”. Deutsches Arzteblatt 

International, 107 (6), pp. 92-99. 

Hogan, H, Healey, F, Neale, G, Thomson, R, Vincent, C and Black, N (2012) 

“Preventable deaths due to problems in care in English acute hospitals: a 

retrospective case record review study”. BMJ Qual Saf, 21:737–745. 

HOPE Project (2013) “As Patient Safety Awareness Week Begins, Project HOPE Says 

Education is Key to Avoiding Medical Errors in the Developing World”.  

http://www.projecthope.org/news-blogs/press-releases/patient-safety-

awareness-week.html.  

House of Commons Health Committee (2005) “The Prevention of Venous 

Thromboembolism in Hospitalised Patients”. Second Report of Session 2004–

2005. London: The Stationery Office Limited. 

IOM (1999) ―To Err is human: Building a safer health system‖. Washington, DC: 

National Academy Press 28. 

IOM (2001) ―Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st 

Century‖. Washington, DC: National Academy Press. 

Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations [JCAHO] (2011) 

Sentinel Event Policy and Procedures. 

http://www.jointcommission.org/Sentinel_Event_Policy_and_Procedures/ 

Johnson, WG, Brennan, TA, Newhouse, JP, Leape, LL, Lawthers, AG, Hiatt, HH and 

Weiler, PC (1992) “The Economic Consequences of Medical Injuries: 

Implications for a No-Fault Insurance Plan”. JAMA, 267(18):2487-92. 

Kass BL (2001) “Reducing and Preventing Adverse Drug Events to Decrease 

Hospital Costs: Research in Action, Issue 1. Agency for Healthcare Research  

         and Quality, Rockville, MD.  

http://www.ahrq.gov/research/findings/factsheets/errors-safety/aderia/index.html 

Kelly, D (2006) “Applying quality management in healthcare: a systems approach”, 

Health Administration Press, AUPHA Press, 2nd ed., Washington, DC. 

Konver, C and Gergen, PJ (1998) “Nurse staffing Levels and adverse events 

following surgery in U.S hospitals”. Journal of Nursing Scholarship, 30:315-

321. 

Lazarou, J, Pomeranz, BH and Corey, PN (1998) “Incidence of adverse drug reactions 

in hospitalized patients: a meta-analysis of prospective studies”. JAMA, 

279(15), pp. 1200-5. 

Leape, L (1994) “Error in Medicine”. Journal of the American Medical Association, 

272 (23):1851-57. 

Mello, MM, Studdert, DM, Thomas, EJ, Yoon, CS and Brennan, TA (2007) “Who 

Pays for Medical Errors? An Analysis of Adverse Event Costs, the Medical 

Liability System, and Incentives for Patient Safety Improvement”. Journal of 

Empirical Legal Studies, Vol. 4, Issue 4, pp. 835–860.  

National Center for Policy Analysis (2009) “Medical Errors: US vs. UK”. Gorman, L 

(ed.). http://healthblog.ncpa.org/medical-errors-us-vs-uk/.  

National Coordinating Council on Medication Error Reporting and Prevention    

[NCC MERP] (1998) Taxonomy of Medication Errors,Index for Categorizing 

https://d2dcgio3q2u5fb.cloudfront.net/54/b3/4e421ea847c1ba28d357e76b982e/2013-variation-in-patient-safety-outcomes-and-the-importance-of-being-informed.pdf
https://d2dcgio3q2u5fb.cloudfront.net/54/b3/4e421ea847c1ba28d357e76b982e/2013-variation-in-patient-safety-outcomes-and-the-importance-of-being-informed.pdf
https://d2dcgio3q2u5fb.cloudfront.net/54/b3/4e421ea847c1ba28d357e76b982e/2013-variation-in-patient-safety-outcomes-and-the-importance-of-being-informed.pdf
http://www.projecthope.org/news-blogs/press-releases/patient-safety-awareness-week.html
http://www.projecthope.org/news-blogs/press-releases/patient-safety-awareness-week.html
http://www.jointcommission.org/Sentinel_Event_Policy_and_Procedures/
http://www.ahrq.gov/research/findings/factsheets/errors-safety/aderia/index.html
http://healthblog.ncpa.org/medical-errors-us-vs-uk/


 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Μαξίλα Θ. Ρήγα 
 

83 

Errors. 

National Journal (2011)“Medical Errors Cost Health Care System Billions”. National 

Journal Health Care. http://www.nationaljournal.com/healthcare/medical-errors-

cost-health-care-system-billions-20110407.  

National Patient Safety Agency [NPSA] (2010) “Never Events,annual report 

2009/10”. Department of Health, NHS. 

Novinite JSC (2010) “7000 Bulgarian Deaths Annually Attributed to Medical 

Errors”.http://www.novinite.com/view_news.php?id=113282.    

NQF (2007) Serious Reportable Events in Healthcare—2006, Washington, D.C. 

OECD (2011) “Patient Safety”. OECD Health Data. 

http://www.oecd.org/health/health-systems/healthcarequalityindicators.htm.  

OECD (2011a) “Obstetric trauma”, in Health at a Glance 2011: OECD Indicators, 

OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2011-44-en.  

Parliamentary (2009) “An open, reporting and learning NHS”, Patient Safety - Health 

Committee Publications.  

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmhealth/151/15

108.htm.   

QuIC (2000) ―Doing what counts for patient safety: Federal actions to reduce 

medical errors and their impact‖. Report of QuIC to the President. Center for 

Quality Improvement and Patient Safety (CQuIPS), Rockville, MD. 

http://www.quic.gov/report/mederr4.htm#evidence/. 

Saudi Gazette (2009) “Patients dissatisfied with careless physicians”. Shaikh, H 

(ed).http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentI

D=2009080746034.  

Schoen, C, Osborn, R, Doty, MM, Bishop, M, Peugh, J and Murukutla, N (2007) 

“Toward Higher-Performance Health Systems: Adults' Health Care Experiences 

InSeven Countries”.Health Affairs, 26, no.6:w717-w734. 

Scott, II RD (2009) “The Direct Medical costs of Healthcare-Associated Infections in 

U.S. Hospitals and the Benefits of Prevention”. Division of Healthcare Quality 

Promotion, National Center for Preparedness, Detection, and Control of 

Infectious Diseases, Coordinating Center for Infectious Diseases, Centers for 

Disease Control and Prevention 

Shreve, J, Van Den Bos, J, Gray, T, Halford, M, Rustagi, K and Ziemkiewicz, Eva 

(2010) “The Economic Measurement of Medical Errors”. Society of Actuaries’ 

Health Section, Milliman. 

The Telegraph (2008) “Nine out of ten preventable deaths in the NHS are not 

reported”. Smith, R (ed). 

http://www.telegraph.co.uk/health/3287571/Nine-out-of-ten-preventable-deaths-in-

the-NHS-are-not-reported.html.  

The Telegraph (2008a) “Report finds 350 surgery errors every day”. Smith, R 

(ed).http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/2403789/Report-finds-350-

surgery-errors-every-day.html.  

The Telegraph (2010) “List of mistakes that should never happen in NHS is 

extended”. Smith, R (ed). 

http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/8050903/List-of-mistakes-that-should-

never-happen-in-NHS-is-extended.html. 

The Telegraph (2011) “Hospitals to be stripped of payment for mistakes which should 

‗never ever‘ happen”. Prince, R (ed). 

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/conservative/8343350/Hospitals-to-be-

stripped-of-payment-for-mistakes-which-should-never-ever-happen.html.  

http://www.nationaljournal.com/healthcare/medical-errors-cost-health-care-system-billions-20110407
http://www.nationaljournal.com/healthcare/medical-errors-cost-health-care-system-billions-20110407
http://www.novinite.com/view_news.php?id=113282
http://www.oecd.org/health/health-systems/healthcarequalityindicators.htm
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2011-44-en
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmhealth/151/15108.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmhealth/151/15108.htm
http://www.quic.gov/report/mederr4.htm#evidence/
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentID=2009080746034
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentID=2009080746034
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentID=2009080746034
http://www.telegraph.co.uk/health/3287571/Nine-out-of-ten-preventable-deaths-in-the-NHS-are-not-reported.html
http://www.telegraph.co.uk/health/3287571/Nine-out-of-ten-preventable-deaths-in-the-NHS-are-not-reported.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/2403789/Report-finds-350-surgery-errors-every-day.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/2403789/Report-finds-350-surgery-errors-every-day.html
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/8050903/List-of-mistakes-that-should-never-happen-in-NHS-is-extended.html
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/8050903/List-of-mistakes-that-should-never-happen-in-NHS-is-extended.html
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/conservative/8343350/Hospitals-to-be-stripped-of-payment-for-mistakes-which-should-never-ever-happen.html
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/conservative/8343350/Hospitals-to-be-stripped-of-payment-for-mistakes-which-should-never-ever-happen.html


 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Μαξίλα Θ. Ρήγα 
 

84 

The Telegraph (2012) ―Hundreds of patients subjected to NHS blunders that 'should 

never happen'‖. Smith, R (ed).  

http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/9640413/Hundreds-of-patients-

subjected-to-NHS-blunders-that-should-never-happen.html.  

The Telegraph (2013) “Hundreds of patients have operations on wrong body 

part”.Donnelly, L (ed). 

http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/10046623/Hundreds-of-patients-have-

operations-on-wrong-body-part.html.  

Thomas, EJ, Studdert, DM, Newhouse, JP, Zbar, BI, Howard, KM, Williams, EJ and 

Brennan, TA (1999) “Costs of Medical Injuries in Utah and Colorado”. Inquiry, 

36(3):255-64. 

Thomson, R, Luettel, D, Healey, F and Scobie, S (2007) “The fifth report from the 

Patient Safety Observatory Safer care for the acutely ill patient: learning from 

serious incidents”. The National Patient Safety Agency [NPSA], UK. 

Vincent, C, Neale, G and Woloshynowych, M (2001) “Adverse events in British 

hospitals: preliminary retrospective record review”. BMJ, 322:517-9. 

Vozikis, A and Riga, M (2012) “Patterns of Medical Errors: A Challenge for Quality 

Assurance in the Greek Health System”. In: Savsar M (ed) Quality Assurance 

and Management. InTech, Croatia. 

Wanted in Rome (2006) “Medical errors kill Italians”. 

http://www.wantedinrome.com/news/2290/medical-errors-kill-italians.html.  

Weingart, SN, McL Wilson, R, Gibberd, RW and Harrison, B (2000) “Epidemiology 

of medical error”. West J Med, 172(6): 390–393. 

WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions (2007) “Patient Safety 

Solutions Preamble - May 2007”. Patient Safety Solutions, Vol. 1. 

WHO (2012) “Facts and figures”. World Health Organization Regional Office for 

Europe.  

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/Health-systems/patient-

safety/facts-and-figures.  

Wieshammer et al. (2007) “1 in 3 patients with asthma or COPD misuse inhalers”. 

CHEST the 73rd annual international scientific assembly, American College of 

Chest Physicians (ACCP), Chicago, IL, October 23. 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-10/acoc-1i3101607.php.  

Yaneer Bar-Yam (2006) “Improving the Effectiveness of Health Care and Public 

Health: A Multiscale Complex Systems Analysis”. Am J Public Health, 96(3): 

459–466.  

Zegers, M, de Bruijne, MC, Wagner, C, Hoonhout, LH, Waaijman, R, Smits, M, 

Hout, FA, Zwaan, L, Christiaans-Dingelhoff, I, Timmermans, DR, 

Groenewegen, PP and van der Wal, G (2009) “Adverse events and potentially 

preventable deaths in Dutch hospitals: results of a retrospective patient record 

review study”. Qual Saf Health Care. 18(4):297-302.  

Zhan, C, Friedman, B, Mosso, A and Pronovost, P (2006) “Medicare Payment for 

Selected Adverse Events: Building the Business Case for Investing In Patient 

Safety”. Health Affairs, Vol. 25, no. 5:pp. 1386–1393. 

Zinn, C (1995) “14,000 preventable deaths in Australia”. BMJ, 310:1487. 
 

http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/9640413/Hundreds-of-patients-subjected-to-NHS-blunders-that-should-never-happen.html
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/9640413/Hundreds-of-patients-subjected-to-NHS-blunders-that-should-never-happen.html
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/10046623/Hundreds-of-patients-have-operations-on-wrong-body-part.html
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/10046623/Hundreds-of-patients-have-operations-on-wrong-body-part.html
http://www.wantedinrome.com/news/2290/medical-errors-kill-italians.html
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/Health-systems/patient-safety/facts-and-figures
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/Health-systems/patient-safety/facts-and-figures
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-10/acoc-1i3101607.php


 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Μαξίλα Θ. Ρήγα 
 

85 

 

 

Κεφάλαιο 3 
 
Σο ύςτημα Τγείασ ςτην Ελλάδα 
 

Με ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ πιήηηεη ηελ Διιάδα θαη ηελ έληαμή ηεο ζην 

κλεκφλην πνπ επαθνινχζεζε, ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

βξίζθεηαη ζηε δίλε ζπλερψλ δηαξζξσηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ. Ζ ζεκεξηλή 

νηθνλνκηθή δπζρέξεηα πνπ βηψλεη ε ρψξα καο, αλέζπξε ζηελ επηθάλεηα ρξφληα 

πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο ζην ρψξν ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ αλαπνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ πγείαο.  

Απνδέθηεο, πνιιέο θνξέο, ησλ αλεπαξθεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, γίλεηαη ν 

ίδηνο ν αζζελήο, σο ρξήζηεο ηεο θξνληίδαο πγείαο φπνπ ελδέρεηαη λα ππάξμεη 

έθπησζε ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ ιακβάλεη, κε 

θίλδπλν λα απεηιεζεί ζνβαξά ε αζθάιεηά ηνπ. 

Σν ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ραξαθηεξίδεηαη σο έλα κηθηφ ζχζηεκα πνπ 

επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο, σο πξνο 

ηελ παξνρή θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Δπηπιένλ, ε δηάξζξσζε 

ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, εθηείλεηαη ζε δπν θχξηεο θαηεγνξίεο, ηελ πξσηνβάζκηα 

θαη ηε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε φπνπ ε θάζε κηα παξέρεη δηαθνξεηηθφ είδνο 

ππεξεζηψλ πγείαο. 

Οη ξηδηθέο αιιαγέο πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ην ειιεληθφ πγεηνλνκηθφ ζθεληθφ 

επήιζαλ κε ην Ν. 1397/83 φπνπ ζεζπίδεηαη ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ) θαη κε 

ην Ν. 3527/2007 φπνπ ε ρψξα δηαηξείηαη ζε 7 πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο. Κχξηα 

ζηφρεπζε ησλ παξαπάλσ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ πγεηνλνκηθφ ράξηε είλαη ε δσξεάλ, 

θαζνιηθή θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ αζζελψλ ζε ππεξεζίεο πγείαο, κέζα ζε έλα 

απνθεληξσκέλν ζχζηεκα πνπ ζα ηθαλνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ηνπο 

(Βνδίθεο, 2013).  
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Παξφια απηά, νη ηζχλνληεο ηεο πνιηηηθήο πγείαο, θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ 

κηα ζνβαξή πξφθιεζε, σο επηηαθηηθή αλάγθε ηεο ζεκεξηλήο επνρήο. Πξέπεη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο επηηαγέο ηεο ειιεληθήο θνηλσληθoνηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

πνπ επηβάιινπλ ηελ πεξηζηνιή ησλ δαπαλψλ πγείαο, ρσξίο φκσο λα πξνζπεξάζνπλ 

ηηο πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο ζην ρψξν ηεο πγείαο. πγθεθξηκέλα, ε αλαζπγθξφηεζε 

ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, ζα πξέπεη λα γίλεη κε ζχλεζε θαη πινεγφ ηε ζπλερή 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ πξνάζπηζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. 

Σα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ζην θεθάιαην απηφ, είλαη: 

 Ζ δνκή ηνπ ΔΤ θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία 

 Οη ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΤ θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ 

πγείαο 

 Ζ δηάξζξσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ΔΤ 

 πλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηελ Διιάδα   

 

3.1    Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Διιεληθνύ ζπζηήκαηνο πγείαο 

 

Σν ζχζηεκα ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα είλαη έλα κηθηφ ζχζηεκα ην νπνίν αλαπηχρζεθε 

ζηεξηδφκελν ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε φπνπ ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο πεξίζαιςεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ γίλεηαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηνπο ηακεία (κνληέιν Bismark) ελψ 

παξάιιεια ε θχξηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο γίλεηαη απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ (άκεζνη θαη έκκεζνη θφξνη) (κνληέιν Beveridge) (Βνδίθεο, 2013).  

Με ηνλ Ν. 2456/2011, ζπζηάζεθε ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Τγείαο (ΔΟΠΤΤ), σο έλαο εληαίνο εζληθφο θνξέαο γηα ην 90% ηνπ Διιεληθνχ 

πιεζπζκνχ, κεηά απφ ηε ζπλέλσζε κεγάισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ (ΔΓΤ, 2012) 

θαη ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί σο αγνξαζηήο ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Σν ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, κέζα ζην πέξαζκα ησλ εηψλ, εμειίρζεθε θαη 

αλαδηαξζξψζεθε ελ κέζσ αξθεηψλ κεηαξξπζκίζεσλ, κε θχξην ζηαζκφ ηελ ίδξπζε ηνπ 

ΔΤ (Ν. 1397/83). Οη βαζηθνί ππιψλεο ηνπ ΔΤ απφ ηνπο νπνίνπο ραξαθηεξίδεηαη 

είλαη (Βνδίθεο, 2013): 

 Ζ θαζνιηθή, δσξεάλ θαη ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ αζζελψλ ζηηο δνκέο 
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πγείαο 

 Ζ αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (ίδξπζε θέληξσλ πγείαο 

εκηαζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ ηχπνπ) 

 Ζ απνθέληξσζε θαη ε πεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ ΔΤ 

Ζ ηειεπηαία βαζηθή αξρή ηνπ απνθεληξσηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο ζην ΔΤ πήξε ηελ ηειηθή ηεο κνξθή, αξθεηά ρξφληα κεηά, κε ην Ν. 3527/2007, 

θαηά ηνλ νπνίν ε ειιεληθή επηθξάηεηα δηαξζξψλεηαη ζε (7) επηά πγεηνλνκηθέο 

πεξηθέξεηεο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 3.1 (ΤΤΚΑ, 2012a). 

Γηάγξακκα 3.1: Τγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο 

 

Πεγή: ΤΤΚΑ, 2012a 

 

Έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο κηαο πξφηππεο ΤΠε είλαη ε 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο πςεινχ πνηνηηθνχ επηπέδνπ κε αζζελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε, θαηά ηελ νπνία ν αζζελήο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο θξνληίδαο, κε θχξην 

κέιεκα ηελ πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηάο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ε παξνρή νινθιεξσκέλεο 

θξνληίδαο πγείαο θαηά πεξηθέξεηα, κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηε κείσζε πξφθιεζεο 

ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

απνθεπρζεί (ΔΚΠΑ, 2011).  

 Μεηά θαη ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΟΠΤΤ, ε λέα αξρηηεθηνληθή δνκή ηνπ ΔΤ 

1ε ΤΠε: Αηηηθήο 

2ε ΤΠε: Πεηξαηώο θαη Αηγαίνπ 

3ε ΤΠε: Μαθεδνλίαο 

4ε ΤΠε: Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

5ε ΤΠε: Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο 

6ε ΤΠε: Πεινπνλλήζνπ, Ινλίσλ Νήζσλ, Ηπείξνπ θαη Γπηηθήο 

Διιάδαο 

7ε ΤΠε: Κξήηεο 
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δηαξζξψλεηαη, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα 3.2 (ΤΤΚΑ, 2012). 

 

Γηάγξακκα 3.2: Νέα νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ΔΤ 

 

Πεγή: ΤΤΚΑ, 2012 (δηακνξθσκέλν από ην πξσηόηππν δηάγξακκα) 

 

Σν ζχζηεκα πγείαο, νξγαλψλεηαη θαη κε βάζε ην είδνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ παξέρνληαη, ζε ηξείο ηνκείο, ηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, ηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηελ ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε. 

 

 Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο:  

Αθνξά ζην πξψην επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο φπνπ ν αζζελήο έξρεηαη 

πξψηε θνξά ζε επαθή κε ην ζχζηεκα πγείαο είηε επεηδή έρεη λνζήζεη είηε ζέιεη λα 

ιάβεη ππεξεζίεο πξφιεςεο ελψ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, δελ απαηηείηαη ε λνζειεία 

ηνπ (εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε) (Βνδίθεο, 2013; Θενδσξάθεο, 2006). 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο απνξξνθά ην κεγαιχηεξν 

πιήζνο πξάμεσλ πνπ θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά θαη απηφ εθθξάδεηαη ζε 50 κε 70 
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πεξίπνπ εθαη. ηαηξηθέο επηζθέςεηο, 100 πεξίπνπ εθαη. δηαγλσζηηθέο θαη 

εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη πεξηζζφηεξν απφ 70 εθαη. εθηειέζεηο θαξκαθεπηηθψλ 

ζπληαγψλ (ΔΓΤ, 2013) (βι. δηάγξακκα 3.3). 

Γηάγξακκα 3.3: Ππξακίδα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  

 

Πεγή: ΔΓΤ, 2013 (δηακνξθσκέλν από ην πξσηόηππν δηάγξακκα)  

Οη δνκέο ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδαο πγείαο, ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία 

(Βνδίθεο, 2013; ΔΓΤ, 2013; Θενδψξνπ, θ.ά., 2005; Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία, 

2011; Σν Βήκα, 2001), πεξηιακβάλνπλ 200 πεξίπνπ θέληξα πγείαο, 1,470 πεξίπνπ 

πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, 350 πνιπταηξεία ΗΚΑ, 130 δίθηπα ηαηξείσλ ηνπ ΔΤ, 100 θαη 

πάλσ δεκνηηθά θνηλσληθά πνιπταηξεία, αγξνηηθά ηαηξεία, θέληξα πγείαο αγξνηηθνχ 

ηχπνπ θαη ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ, ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. 

Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο παξέρεηαη θαη ηδησηηθά κε παξαπάλσ απφ 35,000 

ηδησηηθά ηαηξεία, 3,200 κηθξνβηνινγηθά εξγαζηήξηα, πάλσ απφ 400 δηαγλσζηηθά 

θέληξα θαη εμσηεξηθά ηαηξεία ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ.   

 

 Γεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε: 

Αθνξά ζηελ παξνρή λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

παξέρεηαη απφ λνζειεπηηθέο κνλάδεο ησλ ΝΠΓΓ (λνζνθνκεία ΔΤ, ΗΚΑ, 

παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο) θαη ησλ ΝΠΗΓ, απφ ζηξαηησηηθά θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία. 

Ο πίλαθαο 3.1 (Βνδίθεο, 2013) απεηθνλίδεη κε αξηζκεηηθά ζηνηρεία ηελ έληαζε ηεο 

λνζνθνκεηαθήο ππνδνκήο, ην έηνο 2009, κε βάζε ηε λνκηθή ηνπο κνξθή θαη ηνλ 
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αξηζκφ ησλ θιηλψλ ηνπο. Έηζη ινηπφλ, κε βάζε ζηνηρεία ηνπ 2009, ιεηηνπξγνχλ 313 

λνζνθνκεία αλά ηελ επηθξάηεηα κε ζπλνιηθφ αξηζκφ θιηλψλ 54,704 εθ ησλ νπνίσλ 

38,115 θιίλεο (69%) αληηζηνηρνχλ ζε 142 λνζνθνκεία ΝΠΓΓ θαη 15,124 θιίλεο 

(28%) ζε 166 ηδησηηθά λνζνθνκεία, ελψ ελ ελεξγεία είλαη θαη 1,465 θιίλεο (3%) ζε 5 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ΝΠΗΓ (δηάγξακκα 3.4) (Βνδίθεο, 2013).  

 

Πίλαθαο 3.1: Η λνζνθνκεηαθή ππνδνκή ζηελ Διιάδα (2009) 

Ννζνθνκεηαθή ππνδνκή                  

θαηά λνκηθή κνξθή 
Αξηζκόο κνλάδσλ πγείαο Αξηζκόο θιηλώλ 

Ννζνθνκεία* 313 54,704** 

ΝΠΓΓ 142 38,115 

Ηδησηηθά λνζνθνκεία 166 15,124 

ΝΠΗΓ 5 1,465 

 

*(δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηξαηησηηθά) 

**(πεξηιακβάλνληαη λνζνθνκεία πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Τπ. Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Γηθαηνζύλεο, λνζνθνκεία ησλ ΝΠΓΓ (ΙΚΑ, ΜΣ) θαη παλεπηζηεκηαθά 

Πεγή: Βνδίθεο, 2013 (δηακνξθσκέλν από ηνλ πξσηόηππν πίλαθα) 

 

Γηάγξακκα 3.4: Καηαλνκή θιηλώλ αλά λνκηθή κνξθή ζεξαπεπηεξίσλ (2009) 

 

Πεγή: Βνδίθεο, 2013  

 

ρεηηθά κε ηα ηδησηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, ζχκθσλα κε πξφζθαηε θιαδηθή 

κειέηε απφ ηε δηεχζπλζε νηθνλνκηθψλ κειεηψλ ηεο ICAP Group ΑΔ (2010), 
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δηαξζξψλνληαη ζε: (α) θιηληθέο κεγάιεο δπλακηθφηεηαο, (β) θιηληθέο κεζαίαο 

δπλακηθφηεηαο θαη (γ) κηθξέο λνζειεπηηθέο κνλάδεο, ελψ ν κέζνο φξνο θιηλψλ αλά 

θιηληθή θηάλεη ηηο (77) εβδνκήληα επηά. Δπίζεο, ζε μερσξηζηή θαηεγνξία αλήθνπλ ηα 

λεπξνςπρηαηξηθά λνζνθνκεία θαη νη καηεπηηθέο-γπλαηθνινγηθέο θιηληθέο.  

 

 Σξηηνβάζκηα πεξίζαιςε: 

Ζ δηαθνξά ηεο κε ηε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε δελ είλαη ηφζν επδηάθξηηε, σο 

πξνο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο. Παξφια απηά, ζα ιέγακε φηη ε ηξηηνβάζκηα 

πεξίζαιςε αθνξά ζηελ παξνρή αξθεηά πην ζχλζεησλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο πνπ δελ κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ ζηε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε (βι. 

δηάγξακκα 3.3). Ζ ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε παξέρεηαη απφ εμεηδηθεπκέλα λνζνθνκεία 

(400) ηεηξαθνζίσλ θιηλψλ θαη άλσ, πνιιέο θνξέο αλαθεξφκαζηε ζε παλεπηζηεκηαθά 

λνζνθνκεία θαη απφ εηδηθά εξεπλεηηθά θέληξα πνπ εθηείλνληαη ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ, ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2001, ηα λνζνθνκεία 

πνπ πξφζθεξαλ ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε, αλέξρνληαλ ζε (23) είθνζη ηξία (Θενδψξνπ, 

θ.ά, 2001).  

 

3.2    Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη νη δαπάλεο 

         ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

 

Ζ ζπλνιηθή πγεηνλνκηθή δαπάλε (δεκφζηα θαη ηδησηηθή) ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ (Βνδίθεο, 2013), ην 2010 έθηαζε ην 10.2% ηνπ ΑΔΠ (11
ε
 ζέζε), 

μεπεξλψληαο θαη ην κέζν φξν ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ (9.5). Παξνκνίσο, ε 

Διιάδα παξνπζίαδε ηελ ίδηα εηθφλα, αλάκεζα θαη ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξψπεο ησλ 

27 (ΔΔ27) γηα ην ίδην έηνο, φπνπ ζεκεησλφηαλ πςειφο φγθνο ζπλνιηθψλ δαπαλψλ 

ζηελ πγεία (βι. δηάγξακκα 3.5) (Οηθνλφκνπ, 2012; OECD, 2012). 

Όζνλ αθνξά ηηο ηδησηηθέο δαπάλεο γηα αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο ην 

2010, αλ θαη ζηα άιια θξάηε κέιε ησλ ΔΔ27, ε δεκφζηα δαπάλε ππεξηεξεί θαηά 

πνιχ ζε ζρέζε κε ηελ ηδησηηθή (βι. δηάγξακκα 3.5), ζηε ρψξα καο ε αλαινγία ηεο 

ηδησηηθήο δαπάλεο, σο % επί ηνπ ΑΔΠ ήηαλ 4.2% φηαλ ν κέζνο φξνο ησλ ΔΔ27 γηα ην 

ίδην έηνο ήηαλ κφιηο 2.4% (OECD, 2012).   
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Γηάγξακκα 3.5: πλνιηθή (δεκόζηα θαη ηδησηηθή) δαπάλε πγείαο σο % επί ηνπ ΑΔΠ ζε ρώξεο 

ηνπ ΔΔ27 (2010) 

 

Πεγή: OECD Health Data 2012, Eurostat Statistics Database, WHO Global Health Expenditure Database (κηθξ.) 

 

Παξφια απηά, ε ηειεπηαία κειέηε ηνπ ΟΟΑ (OECD, 2013) γηα ηελ Διιάδα ην 

έηνο 2011, θαηαγξάθεη κηα ζεκαληηθή κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ζηελ πγεία 

πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 9.1% ηνπ ΑΔΠ ην νπνίν βξίζθεηαη ειαθξψο ρακειφηεξα απφ 

ηνλ κέζν φξν ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ (9.3%). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα 

ηειεπηαία επίζεκα ζηνηρεία, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη θάησ απφ ην κέζν φξν ηνπ 

ΟΟΑ φζνλ αθνξά ηελ θαηά θεθαιή δαπάλε πγείαο (δεκφζηα θαη ηδησηηθή) (βι. 

δηάγξακκα 3.6). Ζ έξεπλα ηνπ ΟΟΑ επηζεκαίλεη αθφκε φηη νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία 

ζηελ Διιάδα απμάλνληαλ κε ηαρχ ξπζκφ κεηαμχ 2000 θαη 2009 θαηά κέζν φξν 5,7% 

εηεζίσο ελψ απφ ην 2010 φζν θαη ην 2011 ζεκείσζαλ κείσζε θαηά 11%. 

πλάκα, απφ ηελ έξεπλα (OECD, 2013) θάλεθε φηη ζηελ Διιάδα ν δεκφζηνο 

ηνκέαο είλαη ε θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πγείαο, φπσο ζπκβαίλεη άιισζηε θαη 

ζηελ πιεηνλφηεηα  ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ θαη έηζη ην 2011 ην 65% ησλ 

δαπαλψλ γηα ηελ πγεία ρξεκαηνδνηήζεθε απφ δεκφζηεο πεγέο θάηη ην νπνίν βέβαηα 

είλαη πνιχ ρακειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ (72%). Σα πξφζθαηα 

θπβεξλεηηθά κέηξα πεξηζηνιήο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ζηελ πγεία θαζψο θαη ε 

κεησκέλε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηδησηηθέο δαπάλεο, θαίλεηαη λα 

επζχλνληαη γηα ηελ αιιαγή ηεο πξφηεξεο θαηάζηαζεο.  
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Γηάγξακκα 3.6: Καηά θεθαιή δαπάλε πγείαο (δεκόζηα θαη ηδησηηθή) ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΑ 

(2011) 

 

*  Σα αξηζκεηηθά δεδνκέλα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηελ ηζνηηκία US$ PPP κε ζθνπό ηε ζύγθξηζε ησλ δαπαλώλ πγείαο ησλ ρσξώλ, 
ζε κηα θνηλή βάζε 

Πεγή: OECD Health Data 2013(κηθξ.) 

χκθσλα επίζεο, κε επίζεκα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ην 

2011, ε δεκφζηα δαπάλε γηα ηελ πγεία αλήιζε πεξίπνπ ζε €13δηο (βι. πίλαθα 3.2). 

Δθηηκήζεηο αλαθέξνπλ φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013, νη δεκφζηεο δαπάλεο ζηελ πγεία, 

ζα κεησζνχλ πεξίπνπ ζηα 11 δηο., ππφ ηε ζθέπε ηνπ ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο θαη ηεο 

ζπγθξάηεζεο ηεο δαπάλεο ζην ρψξν ηεο πγείαο, σο κέξνο ησλ κλεκνληαθψλ 

δεζκεχζεσλ ηεο ρψξαο (ΔΓΤ, 2012).   

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο ε 

ηδησηηθή δαπάλε γηα ην έηνο 2011 έθηαζε ζην 32.5% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο πγείαο 

θαη ε δεκφζηα δαπάλε ήηαλ επαπμεκέλε θαηά ειάρηζηα παξαπάλσ απφ ην δηπιάζην 

ηεο ηδησηηθήο (67.5%) (βι. πίλαθα 3.2) (ΔΓΤ, 2012), θάηη ην νπνίν επηβεβαηψλεη θαη 

ε έξεπλα ηνπ ΟΟΑ, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο.  

Πξέπεη λα αλαθέξνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη ήδε έρεη πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά ε 

ηδησηηθή δαπάλε (κείσζε >35% ην 2011) ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ 

νηθνλνκηθή χθεζε πνπ νη ηδησηηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία άγγηδαλ θαη κέρξη ην 40% 

ηεο ζπλνιηθήο. Δθηηκήζεηο αλαθέξνπλ φηη ε αλαινγία ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο ζηελ 

Διιάδα, κε ηε ρψξα ππφ δεκνζηνλνκηθή επηηήξεζε, ζα ηείλεη λα είλαη ζπλερψο 

κεηνχκελε, ιφγσ ηεο κεησκέλεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ ζεκεξηλψλ λνηθνθπξηψλ 

λα δηαζέζνπλ ίδηνπο πφξνπο γηα ηελ αγνξά ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. Σν 2012 
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πξνβιέπνληαλ κείσζε ζηηο ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο >50% (Βνδίθεο, 2013).  

Πίλαθαο 3.2: πλνιηθή δαπάλε πγείαο (2011) 

 

Πεγή: ΔΓΤ, 2012 

Σν 2011, νη ζπλνιηθέο δαπάλεο ησλ λνζνθνκείσλ ΔΤ αλήιζαλ ζε €2,450 δηο., 

εθ ησλ νπνίσλ ηα €1,610 δηο. (66%) απνξξνθήζεθαλ ζε δαπάλεο γηα θαξκαθεπηηθά 

ζθεπάζκαηα (51,67%), πγεηνλνκηθφ (31,33%) θαη νξζνπεδηθφ πιηθφ (5,33%) θαζψο 

θαη γηα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα (11,67%) (βι. δηάγξακκα 3.7) (ΤΤΚΑ, 2012). Σα 

ππφινηπα €840 εθαη. θαηαλεκήζεθαλ ζε αγνξά ινηπψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

(€587εθαη.) (π.ρ. αλαιψζηκα, ηξφθηκα, πνηά, outsourcing, ΓΔΚΟ), ζε κηζζνδνζία ηνπ 

επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ (€220εθαη.) θαη ζε επηπξφζζεηεο δαπάλεο (€32εθαη.) 

(ππεξσξίεο, ιεηηνπξγηθά έμνδα κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΗΚΑ ζην 

ΔΤ) (ΤΤΚΑ, 2012).  

 

Γηάγξακκα 3.7: Πνζνζηά δαπαλώλ γηα θάξκαθα, πγεηνλνκηθό θαη νξζνπεδηθό πιηθό, ρεκηθά 

αληηδξαζηήξηα (2011) 

 

 

Πεγή: ΤΤΚΑ, 2012 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2011, νη αζζελείο πνπ λνζειεχηεθαλ ζε 

λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ ήηαλ θαηά 6% πεξηζζφηεξνη ζε ζρέζε κε ην 2010 (βι. πίλαθα 

3.3) (ΤΤΚΑ, 2012) ελψ φζνλ αθνξά ηε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο γηα θάζε αζζελή 

άγγηδε ηηο 4.13 εκέξεο. Σν αληίζηνηρν λνχκεξν ησλ ΔΔ26 γηα ηε Μ.Γ.Ν. ηνπ 2010, 
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ήηαλ ζηηο 3.6 (OECD, 2012).   

Πίλαθαο 3.3: Αξηζκόο λνζειεπζέλησλ (2009-2011) αλά ΤΠε 

 

 

*Γελ πεξηιακβάλνληαη ηα πεξηζηαηηθά ηεο κνλάδαο βξαρείαο λνζειείαο ησλ νγθνινγηθώλ λνζνθνκείσλ  

Πεγή: ΤΤΚΑ, 2012 

ρεηηθά ηψξα κε ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο πγείαο ζηελ 

Διιάδα, ηζρχεη ν κηθηφο ηχπνο ρξεκαηνδφηεζεο φπνπ νη πφξνη κπνξεί λα πξνέξρνληαη 

είηε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ (δεκφζηνη) είηε απφ ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή 

αζθάιηζε (εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ, εξγνδνηψλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ) είηε απφ 

ηδησηηθνχο πφξνπο (ηδησηηθή αζθάιεηα πγείαο, ίδηα θεθάιαηα) (Αδακαθίδνπ θαη 

Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ, 2009). Βέβαηα, ην ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην θάζε 

πεγήο εμεχξεζεο πφξσλ, θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, αλ πξφθεηηαη δειαδή, γηα θιεηζηή πεξίζαιςε, αλνηθηή θξνληίδα 

θαη ζε πνηα λνκηθή κνξθή αλήθεη ε κνλάδα πγείαο πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο 

(Βνδίθεο, 2013). 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πγείαο γίλεηαη κέζσ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ φπνπ θαηαβάιινπλ ην θφζηνο ησλ λνζειίσλ ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, ζε πιαζκαηηθή αμία (θαιχπηνπλ κφλν ην 

20-25% ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο). Δπηπιένλ, ε ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ην θιεηζηφ ελνπνηεκέλν λνζήιην (ΚΔΝ-DRGs), φπνπ πάιη 

ε θάζε ππεξεζία πγείαο ηηκνινγείηαη ζε πνιχ πην ρακειφ θφζηνο απφ ην πξαγκαηηθφ 

(Βνδίθεο, 2013). 

Καηά γεληθή νκνινγία, ε θχξηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο 

πγείαο πξνέξρεηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ κέζσ άκεζεο θαη έκκεζεο 

θνξνινγίαο. πγθεθξηκέλα, ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο δηαζθαιίδεη ην 70% ησλ 
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εζφδσλ ησλ λνκαξρηαθψλ λνζνθνκείσλ, ην 50% ησλ πεξηθεξεηαθψλ λνζνθνκείσλ, ην 

25% ησλ ςπρηαηξηθψλ θαη ην 60% ησλ εηδηθψλ λνζνθνκείσλ (π.ρ. αληηθαξθηληθά) 

(Σνχληαο, θ.ά., 2008).  

χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (OECD, 2010), ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκνζίσλ 

λνζνθνκείσλ εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη απφ έλα ζρήκα 

πιεξσκψλ πνπ απνηειείηαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηνλ ίδην ηνλ αζθαιηζκέλν 

(outofpocketpayments), ζε αλαινγία 70% - 30% αληίζηνηρα.    

 

3.3    Σν Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

 

χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ην 2010 (OECD, 2012), ε Διιάδα θαηείρε καθξάλ, ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ ηαηξψλ αλά θάηνηθν, κε 6.1 ηαηξνχο αλά 1,000 θαηνίθνπο, 

ζρεδφλ δηπιάζην απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ27 πνπ έθηαλε κφιηο ηνπο 3.4 ηαηξνχο (βι. 

δηάγξακκα 3.8). Αληίζηνηρα, γηα ην έηνο 2011 (OECD, 2013), παξέκεηλε ε ίδηα 

αλαινγία ειιήλσλ ηαηξψλ αλά 1,000 θαηνίθνπο, κε κέζν φξν ζηηο ρψξεο κέιε ηνπ 

ΟΟΑ κφιηο 3.2.  

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ ηαηξψλ 

ήηαλ ηδηαίηεξα ξαγδαίνο, απφ ην 2000 πνπ μεθίλεζε απφ ην πςειφηεξν επίπεδν κέρξη 

θαη ην 2008, ελψ ν αξηζκφο ησλ ηαηξψλ αλά θάηνηθν έρεη ζηαζεξνπνηεζεί, απφ ηελ 

έλαξμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο ην 2008 (OECD, 2012). Παξφια απηά, 

αλ θαη ην λνχκεξν έρεη ζηαζεξνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξακέλεη ε Διιάδα 

ζηελ πξψηε ζέζε.  

Δξεπλεηέο (Γεσξγνχιηαο, θ.ά., 2003) επηζεκαίλνπλ φηη έλα ηέηνην πςειφ 

λνχκεξν κπνξεί λα έρεη ηειηθά αξλεηηθή επίπησζε ζηελ παξερφκελε πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζπλεπψο ζηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, αθνχ ε πνιηηεία δελ 

έρεη κεξηκλήζεη γηα ηε ζρεδίαζε πξνγξακκάησλ ζπλερνχο θαηάξηηζεο, ψζηε λα 

θαιχςεη επαξθψο απηφλ ηνλ αξηζκφ ηαηξψλ.  
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Γηάγξακκα 3.8: Ιαηξνί αλά 1,000 θαηνίθνπο ζηηο ρώξεο κέιε ησλ ΔΔ27 (2010) 

 

Πεγή:OECD Health Data 2012, Eurostat Statistics Database, WHO European Health for All Database (κηθξ.) 

 

Δπηπιένλ, έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηαηξηθνχ πιεζσξηζκνχ ζηε ρψξα καο, φπσο 

βέβαηα θαη ζηα ππφινηπα θξάηε κέιε ησλ ΔΔ27, είλαη ε έιιεηςε ησλ γεληθψλ 

εηδηθνηήησλ (νηθνγελεηαθφο ηαηξφο, γεληθήο ηαηξηθήο, δεκφζηαο πγείαο, ηαηξηθή ηεο 

εξγαζίαο, θ.ά) θαη ε ζπζζψξεπζε εηδηθψλ ηαηξψλ φπσο παηδίαηξνη, γπλαηθνιφγνη-

καηεπηήξεο, ςπρίαηξνη, ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο, θ.ά. (βι. δηάγξακκα 3.9) (OECD, 

2012).  

χκθσλα κε ζηνηρεία έξεπλαο πνπ θαηέγξαςε 62,000 ηαηξνχο αλά ηελ 

επηθξάηεηα, πέληε ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο απνηεινχλ ην 52% φινπ ηνπ ηαηξηθνχ 

πιεζπζκνχ θαη αθνξνχλ ζε εηδηθφηεηεο ηνπ παζνιφγνπ, βηνπαζνιφγνπ, παηδηάηξνπ, 

καηεπηήξα-γπλαηθνιφγνπ, θαξδηνιφγνπ θαη ρεηξνπξγνχ. Σν ππφινηπν 48% 
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θαηαλέκεηαη ζηηο ππφινηπεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο. Δπηπιένλ, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ εξγάδεηαη ζηελ πξσηεχνπζα θαη ηε 

ζπκπξσηεχνπζα (Γεσξγνχιηαο, θ.ά., 2003).  

 
Γηάγξακκα 3.9: Γεληθνί θαη Δηδηθνί ηαηξνί σο πνζνζηό ηνπ ζπλόινπ ηνπ ηαηξηθνύ δπλακηθνύ ζηηο 

ρώξεο κέιε ησλ ΔΔ27 (2010) 

 

 

Πεγή: OECD Health Data 2012, Eurostat Statistics Database (κηθξ.) 

 

χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα (Πέιεραο θαη Αλησληάδεο, 2013), ζε δείγκα 77 

ειιήλσλ ηαηξψλ δπν πεξηθεξεηαθψλ λνζνθνκείσλ, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπ 

ηαηξηθνχ δπλακηθνχ, θπκαίλεηαη απφ ζρεδφλ αλχπαξθηε έσο κέηξηα. Οη εξεπλεηέο 

επηζεκαίλνπλ φηη απηφο ν ρακειφο βαζκφο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηαηξψλ απφ 

ηηο δνκέο ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ζνβαξψλ 

νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αδπλακηψλ ζηελ θαζεκεξηλή ηαηξηθή πξαθηηθή θαη 

φια απηά ηα πξνβιήκαηα κεγεζχλνληαη, ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ βηψλεη 

ε ρψξα καο.  

πγθεθξηκέλα, ν θφξηνο εξγαζίαο εμαηηίαο ηεο ππνζηειέρσζεο θπξίσο ζηα 

πεξηθεξεηαθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, νη εθεκεξίεο, ην θπθιηθφ σξάξην, ε πξφζθαηε 

απμεκέλε πξνζέιεπζε αζζελψλ πνπ παξαηεξείηαη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ε πίεζε 

ρξφλνπ θαη γεληθφηεξα νη έληνλα αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ νη ηαηξνί 

θαζεκεξηλά, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ παξάγνληεο ρακειήο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ην ηαηξηθφ δπλακηθφ κε απηφ ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο λνηψζεη λα κελ εκπηζηεχεηαη ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο θαη λα 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Μαξίλα Θ. Ρήγα 
 

99 

αλαδεηεί αιινχ θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, δηαδξακαηίδεη έλαλ θξίζηκν 

ξφιν ζηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο φρη κφλν ζηα λνζνθνκεία θαη θέληξα 

απνζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο αζζελψλ κε ρξφληεο αζζέλεηεο, αιιά θαη ζηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο κε ηελ θαη’ νίθνλ θξνληίδα ζε αζζελείο κε ρξφληεο 

παζήζεηο. 

Χζηφζν, ζηελ Διιάδα ζεκεηψλνληαη πνιχ κεγάιεο ειιείςεηο ζε λνζειεπηέο, 

ελψ ην πξφβιεκα απηφ αλακέλεηαη λα εληαζεί ζην κέιινλ, θαζψο ε δήηεζε γηα 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζπλερψο ζα απμάλεηαη, φπσο αλαθέξνπλ επίζεκεο έξεπλεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ (OECD, 2012). Οη πηπρηνχρνη λνζειεπηέο ζηελ Διιάδα αλέξρνληαη 

ζηνπο 18,691 ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν ΠΟΤ αλαθέξεη φηη κε βάζε ηα ζχγρξνλα 

πξσηφθνιια παξνρήο θξνληίδαο πγείαο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ, ν 

αξηζκφο ζα έπξεπε λα άγγηδε ηνπο 110,000 (Βνδίθεο, 2013). 

χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηνπ 2010 (OECD, 2012), ζηελ Διιάδα 

αληηζηνηρνχλ ιηγφηεξνη απφ (4) ηέζζεξηο λνζειεπηέο αλά 1,000 θαηνίθνπο, ηελ ίδηα 

ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο ησλ ΔΔ27 γηα ην ίδην έηνο ήηαλ θνληά ζηνπο (8) νθηψ 

λνζειεπηέο (βι. δηάγξακκα 3.10) (OECD, 2012). Αληίζηνηρα, αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

κέιε ηνπ ΟΟΑ γηα ην έηνο 2009 (OECD, 2013), θαηαγξάθακε ηελ ίδηα αλαινγία 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ αλά 1,000 θαηνίθνπο, ε νπνία ππνιεηπφηαλ θαηά πνιχ ην 

κέζν φξν (8.7). 
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Γηάγξακκα 3.10: Σν λνζειεπηηθό πξνζσπηθό αλά 1,000 θαηνίθνπο ζηηο ρώξεο κέιε ησλ ΔΔ27 

(2010) 

 

Πεγή: OECD Health Data 2012, Eurostat Statistics Database, WHO European Health for All Database (κηθξ.) 

 

Δπηπιένλ, ην 2010 ε αλαινγία ησλ λνζειεπηψλ πξνο ηαηξφ, ήηαλ θάηη ιηγφηεξν 

απφ έλαο λνζειεπηήο γηα θάζε ηαηξφ (0.5) φηαλ ν κέζνο φξνο ησλ ΔΔ27 γηα ην ίδην 

έηνο αληηζηνηρνχζαλ 2.5 λνζειεπηέο αλά ηαηξφ (βι. δηάγξακκα 3.11). ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ησλ ΔΔ27, ε αλαινγία ήηαλ απφ δχν έσο ηέζζεξηο λνζειεπηέο 

αλά ηαηξφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηζεκαίλεη φηη ζηελ Διιάδα, ππάξρνπλ ζνβαξέο 

ελδείμεηο γηα πιεφλαζκα ηνπ ηαηξηθνχ δπλακηθνχ θαη έιιεηςε ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, κε απνηέιεζκα λα αλαθχπηνπλ πξνβιήκαηα ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

άζθεζε ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο, κε άκεζν απνδέθηε ηνλ ίδην ηνλ αζζελή (OECD, 

2009; Chaloff, 2008). 
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Γηάγξακκα 3.11: Λόγνο λνζειεπηώλ αλά ηαηξό ζηηο ρώξεο κέιε ησλ ΔΔ27 (2010) 

 

Πεγή: OECD Health Data 2012, Eurostat Statistics Database, WHO European Health for All Database (κηθξ.) 

 

Σέινο, ηα απνηειέζκαηα κηαο δηεζλνχο έξεπλαο έξρνληαη λα επηζεκάλνπλ γηα 

αθφκε κηα θνξά ηελ αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο λα αμηνπνηήζεη κε απνδνηηθφ 

ηξφπν ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. πγθεθξηκέλα κηα πξφζθαηε έξεπλα (Aiken etal., 

2012) ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή πνπ εκπεξηείρε δείγκα θαη απφ 24 ειιεληθά 

λνζνθνκεία θαη 367 έιιελεο λνζειεπηέο γηα ηε κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζήο 

ηνπο απφ ην αληηθείκελν θαη ην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαηέδεημε φηη νη έιιελεο 

λνζειεπηέο παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (78%), 

δπζαξέζθεηαο απφ ηελ εξγαζία ηνπο (56%) θαη ηάζεηο γηα λα αιιάμνπλ εξγαζία 

(49%). 

Δξεπλεηέο παξαηεξνχλ ειιείςεηο θαη ζε άιια επαγγέικαηα πγείαο ηα νπνία 

παξάγνπλ έλαλ επηθνπξηθφ αιιά πιένλ βαζηθφ ξφιν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Αλαθεξφκαζηε ζε επαγγεικαηίεο πγείαο κε εμεηδηθεπκέλν 

πεδίν ηαηξηθψλ θαη ηερληθψλ γλψζεσλ, φπσο νη θιηληθνί κεραληθνί, νη θπζηθνί ηεο 

ηαηξηθήο, νη ειεθηξνληθνί ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη γεληθφηεξα νη επαγγεικαηίεο κε 

αληηθείκελν ηε ζχγρξνλε ηαηξηθή θαη βηνταηξηθή ηερλνινγία (Θενδψξνπ, θ.ά, 2001). 

χκθσλα κε κειέηεο, έρνπλ θαηαγξαθεί πάλσ απφ (300) ηξηαθφζηα επαγγέικαηα ζην 

ρψξν ηεο πγείαο (Τθαληφπνπινο, 2006).  
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3.4    Γεληθή αμηνιόγεζε - πκπεξάζκαηα γηα ην ύζηεκα Τγείαο   

         ζηελ Διιάδα κέζα από κηα εξεπλεηηθή καηηά  

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ζπζηήκαηα πγείαο πνπ δηαζέηνπλ έλα ζσζηά νξγαλσκέλν θαη 

αζθαιέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαζψο θαη δπλαηφηεηεο 

ζπλερνχο θαηάξηηζεο θαη θίλεηξα αλέιημήο ηνπο, θαηαγξάθνπλ πςειά επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο ηφζν ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ ρξεζηψλ 

πγείαο, σο απηαπφδεηθην ζηνηρείν πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηεο θξνληίδαο πγείαο. 

Έηζη ινηπφλ, πάλσ ζε απηή ηε ζεψξεζε, κηα δηεζλήο έξεπλα (Aiken etal., 2012) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή, θαηέδεημε θάπνηα ζεκαληηθά ζηνηρεία 

γηα ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, ζε δείγκα 24 ειιεληθψλ λνζνθνκείσλ, 367 ειιήλσλ 

λνζειεπηψλ θαη 616 αζζελψλ. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ην 47% ηνπ δείγκαηνο ησλ 

λνζειεπηψλ ζεσξεί φηη ζηνπο ζαιάκνπο λνζειείαο παξέρνληαη κέηξηεο πξνο θαθέο 

ππεξεζίεο πγείαο ελψ ζρεδφλ ην έλα πέκπην ησλ λνζειεπηψλ, βαζκνιφγεζε ην 

λνζνθνκείν πνπ εξγάδεηαη, κε ρακειφ δείθηε σο πξνο ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο. Οη 

εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ φηη νη θαθέο αμηνινγήζεηο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα 

ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζην φηη ζήκεξα ν ηνκέαο 

ηεο πγείαο πιήηηεηαη πην πνιχ απφ πνηέ, επξηζθφκελνο ζηε δίλε ηεο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο πνπ βηψλεη ε ρψξαο καο. 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ αζζελψλ ηνπ δείγκαηνο, κφλν ην 42% δίλεη άξηζηε 

βαζκνινγία ζην λνζνθνκείν πνπ λνζειεχηεθε θαη νη κηζνί αζζελείο (53%) είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα ζπζηήζνπλ ην λνζνθνκείν γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Παξφια απηά, 

ζηελ εξψηεζε πνπ είρε λα θάλεη κε ηελ εληχπσζε πνπ απνθφκηζε ν αζζελήο 

απεπζείαο απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο 

θξνληίδαο πγείαο, ηα πνζνζηά είλαη πνιχ πςειά εμαίξνληαο ην ζεβαζκφ, ηελ 

επγέλεηα θαη ηελ ππνκνλή ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

Γηα απηφ ην νμχκσξν ζρήκα ησλ απαληήζεσλ ησλ αζζελψλ, κηα εμήγεζε πνπ 

ζα κπνξνχζε λα δνζεί είλαη φηη νη αζζελείο ζηελ θαη’ ηδίαλ επηθνηλσλία ηνπο κε ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ έκεηλαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηνπο 

παξαζρέζεθε ε θξνληίδα πγείαο αιιά ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνλ ηξφπν 
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νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ ή κε ηηο ππφινηπεο δνκέο ηνπ Διιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο.     

Όπσο δηαπηζηψλνπλ νη εξεπλεηέο, κηα πην νξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αδπλακηψλ ησλ ειιεληθψλ 

λνζνθνκείσλ, κπνξεί λα επηιχζεη θαίξηα πξνβιήκαηα θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ν ηξφπνο ζηειέρσζεο θαη 

θαηαλνκήο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην επίπεδν ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο 

ζηελ παξνρή ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ην επίπεδν 

ησλ ζρέζεσλ ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζηελ πνηφηεηα θξνληίδαο, 

ζπζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

Μηα άιιε έξεπλα (Papanikolaou and Ntani, 2008) πνπ δηελεξγήζεθε ην 2008 ζε 

δείγκα 367 αζζελψλ πνπ λνζειεχηεθαλ ην ιηγφηεξν ηξείο κέξεο ζε ειιεληθφ 

λνζνθνκείν, έδεημε φηη νη αζζελείο είραλ κεγάιε ιίζηα αλακνλήο είηε γηα λα θιείζνπλ 

έλα ξαληεβνχ είηε κεηά ηελ εμέηαζή ηνπο λα θάλνπλ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν. 

Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο εληφπηζαλ ειιείςεηο πξνζσπηθνχ ζην 

λνζνθνκείν αιιά παξφια απηά, ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ ην 

ζχζηεκα πγείαο, ήηαλ πςειή.  

Οη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ φηη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηεο γεληθήο 

αμηνιφγεζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο πγείαο, εγείξνπλ θάπνηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο. Αλ θαη νη αζζελείο αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θαηαλαισηέο 

ππεξεζηψλ νη νπνίνη αμηνινγνχλ νξζνινγηθά φιεο ηηο πηπρέο ηεο θξνληίδαο πγείαο 

πνπ ιακβάλνπλ, παξφια απηά ζεσξνχλ νη εξεπλεηέο φηη εκθαλίδνληαη θάπνηνη 

πεξηνξηζκνί ζηελ έξεπλα. Ζ επαίζζεηε ζρέζε πνπ έρεη αλαπηχμεη ν αζζελήο κε ην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαζψο θαη ε κεηνλεθηηθή ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν 

αζζελήο, ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.  

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΠΟΤ, ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο βξηζθφηαλ ζηε 

14
ε
 ζέζε θαηά ζεηξά θαηάηαμεο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, αλάκεζα ζε 16 ρψξεο 

κέιε ηνπ ΟΟΑ, ζεκεηψλνληαο ην ρακειφηεξν επίπεδν σο πξνο ηε ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πγείαο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο (WHO, 

2000; Valentineetal., 2003).  
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Αλαιπηηθφηεξα, ε ελδνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, θαηείρε ηε ρεηξφηεξε επίδνζε 

ζρεηηθά κε ην επίπεδν απηνλνκίαο, επηθνηλσλίαο, αμηνπξέπεηαο θαη δπλαηφηεηαο 

άκεζεο επέκβαζεο ζηα πεξηζηαηηθά, ηε δεχηεξε ρεηξφηεξε επίδνζε ζηελ επηινγή ηνπ 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ε ηέηαξηε ρεηξφηεξε 

επίδνζε ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ. ρεηηθά κε ηηο δνκέο πνπ 

αθνξνχλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία, ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο θαηέγξαθε ηελ 

ρακειφηεξε απφδνζε ζε φινπο ηνπο δείθηεο, εθηφο απφ ην ζηνηρείν ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο, φπνπ ε Διιάδα είρε ηελ ηέηαξηε θαηά ζεηξά ρεηξφηεξε επίδνζε. 

Λίγα ρξφληα κεηέπεηηα έξρεηαη θαη κηα έξεπλα ζηα θξάηε κέιε ησλ ΔΔ15 γηα λα 

επηβεβαηψζεη ηα αλσηέξσ επξήκαηα, φπνπ ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ιακβάλεη ηελ 

ηειεπηαία ζέζε σο πξνο ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ πγείαο απφ ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο (E.C., 2003).  

Αλ θαη ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο φια ηα πεξαζκέλα ρξφληα δερφηαλ ζπλερείο 

δνκηθέο κεηαβνιέο, κε ζηφρεπζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν φγθνο ησλ απνξξνθεκέλσλ πφξσλ γηα δαπάλεο ζηελ 

πγεία ήηαλ πνιχ πςειφο κέρξη ην 2009, φπσο πξναλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, έξρνληαη δχν πξφζθαηεο έξεπλεο πνπ επηζεκαίλνπλ 

ζεκαληηθέο αδπλακίεο θαη ειιείςεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

Ζ πξψηε έξεπλα δηελεξγήζεθε απφ ηνλ ΟΟΑ (OECD, 2009a) φπνπ 

ζθηαγξαθεί έλα εζληθφ ζχζηεκα πγείαο πνπ πξνζθέξεη ρακειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο 

πγείαο δηφηη πζηεξεί ζε ζηειέρσζε θαη ζε ζχγρξνλεο ηαηξηθέο ηερλνινγίεο αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξν δηφηη είλαη έλα πνιχπινθν θαη ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα πνπ ζηεξίδεηαη 

ζε κε ζχγρξνλεο δνκέο δηνηθνχκελεο θαηά ηελ πιεηνςεθία ηνπο κε αλνξζφδνμν θαη 

αλαπνηειεζκαηηθή κέζνδν. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ φηη ε 

πξσηνβνπιία πνπ ειήθζε γηα κηα απνθεληξσκέλε δηνίθεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ 

πεξηθεξεηψλ, κε ηε δηαίξεζε ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζε επηά ΤΠε, αμηνινγείηαη 

ζεηηθά, απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εκπιεθφκελνπο αιιά ρξήδεη ζεηξά βειηηψζεσλ.    

Ζ επφκελε έξεπλα έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηα επξήκαηα ηεο πξψηεο, αθνχ ην 

ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ηνπνζεηείηαη ζηνλ επξσπατθφ πίλαθα θαηάηαμεο 

θαηαλαισηψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ 22
ε
 ζέζε  αλάκεζα ζε 30 επξσπατθέο ρψξεο, 

γηα ην επίπεδν θηιηθφηεηάο ηνπ ζηνλ ρξήζηε πγείαο (HealthConsumerPowerhouse, 

2012).  
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Πνιινί είλαη φκσο θαη νη έιιελεο εξεπλεηέο πνπ ζπκθσλνχλ ηα επξήκαηά ηνπο 

κε απηά ησλ μέλσλ εκπεηξνγλσκφλσλ. ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, επηζεκαίλνπλ φηη 

ηα ειιεληθά λνζνθνκεία δε θαίλεηαη λα εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο θαη πξνάζπηζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ έλαλ 

θεληξηθά νξγαλσκέλν ζρεδηαζκφ θαζνιηθήο απνδνρήο. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θαη απφηνθνο κεκνλσκέλσλ πξσηνβνπιηψλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο (Theodorokioglou and Tsiotras, 2000). 

Δλ ηέιεη, φιεο νη εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζπγθιίλνπλ ζην φηη ην ειιεληθφ 

ζχζηεκα πγείαο, φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, παξά θαη ηηο ζπλερείο νξγαλσηηθέο 

αιιαγέο ζηηο νπνίεο ππνβαιιφηαλ, ππέθεξε απφ νπζηαζηηθέο αδπλακίεο πνπ 

αθνξνχζαλ θπξίσο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε 

κέζνδν ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην επίπεδν πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο πγείαο πνπ 

πξνζέθεξε. 

Απνηειεί, σο γεληθή αληίιεςε φηη ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, ζπλερίδεη 

αθφκε θαη ζήκεξα, παξά ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ βηψλεη ε ρψξα καο, 

λα νξγαλψλεηαη θαη λα δηνηθείηαη, κε ηξφπν πνιχπινθν θαη άλαξρν, πηνζεηψληαο 

απαξραησκέλεο πξαθηηθέο πνπ δε ζπκβαδίδνπλ κε ηελ θνπιηνχξα ηεο πνηφηεηαο ζην 

ρψξν ηεο πγείαο θαη ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηε θξνληίδα πγείαο.  

πγθεθξηκέλα, ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο θπξηαξρνχλ δνκέο πγείαο γηα λα 

θηινμελνχλ θαηά θχξην ιφγν ηε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε, ιηγφηεξν ηε ηξηηνβάζκηα 

θαη ζρεδφλ ζε πεξηνξηζκέλε κνξθή ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Σν 

απνηέιεζκα είλαη λα κελ ππάξρεη νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα 

ηελ πγεία θαη νη δξάζεηο γηα πξφιεςε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο, λα πεξλνχλ ζε 

δεχηεξε κνίξα. Καηά θαηξνχο, ππάξρνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ζχζηαζε αζηηθψλ 

θέληξσλ πγείαο θαη δνκψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο αιιά φια απηά ηα 

εγρεηξήκαηα βξίζθνληαη ζην επίπεδν ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ (Economou, 2010).    

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πγείαο ηνπ εμσηεξηθνχ, 

αθνινπζψληαο ηηο επηηαγέο ηνπ ΠΟΤ (WorldHealthAssembly, 2002), έρνπλ 

εθαξκφζεη πξαθηηθέο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη πηνζεηήζεη θνπιηνχξα πξνάζπηζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο. Ζ αζθάιεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 
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φπσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, απνηειεί έλα λέν δείθηε κέηξεζεο ηεο 

απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ζε ζρέζε κε ηνπο ηνκείο ηνπ θφζηνπο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ζηε θξνληίδα πγείαο (Veillard, 2005; IOM, 2001). Ζ δηεζλήο εκπεηξία έρεη 

δείμεη, θαηά θνηλή νκνινγία, φηη νη πνηνηηθέο θαη αζθαιείο ππεξεζίεο πγείαο κπνξνχλ 

λα δηαζθαιίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ, θάηη ην νπνίν ζήκεξα 

απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο (Armestoetal., 2007). 

Σν απφζηαγκα απφ ηε δηελεξγεζείζα εξεπλεηηθή αλαζθφπεζε ειιεληθψλ θαη 

δηεζλψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, κπνξεί 

λα απνδνζεί ζε θάπνηεο θαηαιεθηηθέο ζθέςεηο. Ζ πξφζθαηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε 

πνπ πιήηηεη ηε ρψξα καο, αλέδεημε κε κεγαιχηεξε έληαζε, ηα πξνβιήκαηα θαη 

αδπλακίεο ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, πνπ ήδε ρξφληδαλ. Οη αλεπάξθεηεο 

απηέο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ νξγάλσζε θαη δηάξζξσζε ησλ βαζηθψλ δνκψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο, ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ηφζν 

ζηελ ελδνλνζνθνκεηαθή φζν θαη εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη ζηε κέζνδν 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

Παξφια απηά εηδηθνί (Κπξηφπνπινο, 2011; Βνδίθεο, 2013) επηζεκαίλνπλ φηη 

θάζε απφηνκε, αλνξζφδνμε, ρσξίο ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, απφπεηξα κεηαηξνπήο ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ζα κπνξεί λα επηθέξεη κφλν αξλεηηθφ πξφζεκν ζηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ζ φπνηα κεηαξξπζκηζηηθή 

πνιηηηθή αλαζπγθξφηεζεο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε 

πξαθηηθέο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζηε θξνληίδα πγείαο θαη λα ππεξεηεί ηηο ζχγρξνλεο 

εμειίμεηο θαη δηεζλείο επηηαγέο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα. 

ην δήηεκα ηεο πξνάζπηζεο ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο, ην νπνίν άπηεηαη θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, πξνηείλεηαη ε θαζνιηθή εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο 

αλίρλεπζεο θαη αλάιπζεο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, 

ζε κνλάδεο πγείαο πνπ καθξνπξφζεζκα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο εκθάληζεο ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ζεκαληηθψλ πφξσλ απφ 

φιν ην ζχζηεκα πγείαο θαη ην ειιεληθφ δεκφζην (βι. Κεθάιαην 2).  

Σα κελχκαηα πνπ ιακβάλνπκε, απφ αληίζηνηρεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη 

εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ζε ζπζηήκαηα πγείαο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζπγθιίλνπλ ζε έλα 
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θνηλφ ζεκείν. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηε θξνληίδα πγείαο θαη ε πξνάζπηζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο, πξνζθέξνπλ ζην ίδην ην ζχζηεκα πγείαο αλνηρηέο δηφδνπο 

ζπγθξάηεζεο ηεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη ειέγρνπ ηνπ επηπιένλ θφζηνπο, 

ιφγσ κείσζεο ησλ θνζηνβφξσλ επηπινθψλ θαη πεξηηηψλ επαλεηζαγσγψλ θαη 

παξαηεηακέλσλ λνζειεηψλ, πνπ πξνθαινχλ ηα ηαηξηθά ζθάικαηα θαη ηα αλεπηζχκεηα 

πεξηζηαηηθά (OECD, 2004).  

Δλ θαηαθιείδη, ε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο θξνληίδαο πγείαο πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηηο αξρέο πξνζηαζίαο ηεο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, επηηξέπεη 

ζηα ζπζηήκαηα πγείαο λα εμνηθνλνκνχλ πφξνπο γηα λα ηνπο επελδχνπλ, κε 

κεγαιχηεξε ζχλεζε, ζηνπο ηνκείο πνπ ηνπο έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε. Έλα ζχζηεκα 

πγείαο πνπ παξέρεη πνηνηηθή θαη αζθαιήο θξνληίδα πγείαο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ, 

θαηαθέξλεη λα ζπγθξαηεί ηηο πγεηνλνκηθέο δαπάλεο, βειηηζηνπνηψληαο ηε ζρέζε ηεο 

νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη ηεο ηαηξηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

(OECD, 2004).  
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Κεφάλαιο 4 
 
Μεθοδολογία ςχεδιαςμού 
έρευνασ 
 

 

4.1   Μεζνδνινγηθό πιαίζην 1
νπ

 εξεπλεηηθνύ πεδίνπ:  

        Σν Ηαηξηθό θάικα ζηελ Διιάδα 

 

4.1.1 Δξεπλεηηθόο ζηόρνο 

ην Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, φπσο πξναλαθέξζεθε εθηελψο θαη ζηελ ελφηεηα 2.6 

ηνπ Κεθαιαίνπ 2, ιφγσ ηεο αδπλακίαο πνπ παξνπζηάδεη ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

ηαηξηθψλ ζθαικάησλ, ειιείςεη ελφο θεληξηθά νξγαλσκέλνπ κεραληζκνχ 

ζπζηεκαηηθήο αλαθνξάο ηνπο, νη πεγέο ηξνθνδφηεζεο γηα ην ηαηξηθφ ζθάικα ζηελ 

Διιάδα, είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο. πγθεθξηκέλα, νη κνλάδεο πγείαο (δεκφζηεο θαη 

ηδησηηθέο) ζηελ Διιάδα, δε θαίλεηαη λα δηαζέηνπλ κηα θεληξηθά νξγαλσκέλε βάζε 

δεδνκέλσλ αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη ε εμσηεξίθεπζε 

απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ, πξνέξρεηαη κφλν απφ κεκνλσκέλεο ζπνξαδηθέο απηφβνπιεο 

αλαθνξέο.   

Μέρξη ζήκεξα, ζηελ Διιάδα έρεη δηελεξγεζεί έλαο ειάρηζηνο αξηζκφο εξεπλψλ, 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θαη δείγκαηνο πνπ θαηαγξάθνπλ κφλν πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζθαικάησλ. Έηζη ινηπφλ, ζην 1
ν
 εξεπλεηηθφ πεδίν ζα 

επηρεηξεζεί ε θάιπςε ηνπ «θελνχ» εχξεζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην ηαηξηθφ 

ζθάικα ζε φιε ηελ Διιάδα. Θα δηεμαρζεί πξσηνγελήο έξεπλα ησλ πνηνηηθψλ αιιά 

θαη νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ ζην Διιεληθφ ζχζηεκα 

πγείαο, κέζα απφ δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ηαηξηθήο ακέιεηαο. 
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4.1.2 Δξεπλεηηθή ηεθκεξίσζε κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο 

 

Ζ αλάιπζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ηαηξηθήο επζχλεο επηιέρζεθε, σο ε πην 

αληηθεηκεληθή, έγθπξε, αμηφπηζηε θαη επίζεκε εξεπλεηηθή κέζνδνο γηα ηελ άληιεζε 

πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα απνηππψζνπλ επθξηλψο ηελ θαηάζηαζε 

ζηελ Διιάδα, ζρεηηθά κε ην ηαηξηθφ ζθάικα. Δίλαη αληηιεπηφ φηη νη θαλφλεο δηθαίνπ 

πνπ δηέπνπλ ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ ηαηξηθνχ ζπκβάληνο κε 

ηελ παξάιιειε ρξήζε ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ (π.ρ. πξαγκαηνγλσκνζχλε απφ 

εκπεηξνγλψκνλεο, ηερληθνχο ζπκβνχινπο, ηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο, θ.ά) δηαζθαιίδνπλ, 

ζην βαζκφ ηνπ δπλαηνχ, ηελ αιήζεηα ησλ γεγνλφησλ.  

 

4.1.3 Μεζνδνινγηθά βήκαηα εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

 

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο αλέξρεηαη ζε 680 πεξηπηψζεηο ηαηξηθήο ακέιεηαο πνπ έρνπλ 

ζπκβεί θπξίσο ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Ζ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη δηεμνδηθή αλάιπζε θαη ιεπηνκεξή επηζθφπεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο απφ ηα 

Πνιηηηθά, Γηνηθεηηθά, Πνηληθά ή ηξαηησηηθά δηθαζηήξηα. ηε ζπλέρεηα 

θαηαγξάθνληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ νηθνλνκηθέο θαη 

άιιεο κεηαβιεηέο θαη δηαηεξνχληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ (βι. πίλαθα 4.1) φπνπ 

έρεη δηαζθαιηζηεί θαη ε απνθπγή δηπινγξαθηψλ ηδίνπ πεξηζηαηηθνχ, κέζσ ηεο 

θαηαρψξεζεο ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ έηνπο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, γηα θάζε ζπκβάλ.  
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Πίλαθαο 4.1: Πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο
*
 γηα ην ηαηξηθό ζθάικα 

 

Έηνο πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό 

Κσδηθόο κνλάδαο πγείαο1(αλ ην 

πεξηζηαηηθφ ζπλέβε ζε:)  

Γεκφζηα λνζνθνκεία/Ννζνθνκεία-

Κέληξα Τγείαο/Κέληξα πγείαο/ 

Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία/ΔΚΑΒ/ Ηδησηηθέο 

θιηληθέο-Ηαηξηθά Κέληξα/Γνκέο 

Πξφιεςεο & Απεμάξηεζεο/Γνκέο 

Φπρηθήο Τγείαο/Γνκέο Γεκφζηαο 

Τγείαο/Ηαηξεία Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ/ 

Ηδησηηθά Ηαηξεία/ Ηαηξεία Ο.Σ.Α./ 

Οδνληηαηξεία/Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα/ 

Φαξκαθεία/Γνκέο ΗΚΑ/Ηλζηηηνχηα 

Αηζζεηηθήο-Αδπλαηίζκαηνο/Γνκέο 

Πξνζηαζίαο Παηδηνχ, Νέσλ θαη 

Οηθνγέλεηαο/Γνκέο Αηφκσλ κε 

Αλαπεξία 

Ννκόο πνπ αλήθεη ε κνλάδα πγείαο 

όπνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό 

(απφ ηνπο 51 Ννκνχο ηεο επηθξάηεηαο) 

 

ΤΠε ζηελ νπνία αλήθεη ε εμεηαδόκελε 

κνλάδα πγείαο 

(απφ ηηο 7 ΤΠε) 

 

 

Δηδηθόηεηεο ηαηξώλ2 κε ηε κεγαιύηεξε 

ηαηξηθή επζύλε, ηελ ακέζσο κηθξόηεξε 

& ηελ πην κηθξή επζύλε  (αθνξνχλ ζε:) 

 

Δζσηεξηθή Παζνινγία/Γεληθή Ηαηξηθή/ 

Καξδηνινγία-Καξδηνρεηξνπξγηθή/ 

Πλεπκνλνινγία/Αιιεξγηνινγία/ 

Γαζηξεληεξνινγία/Νεθξνινγία/ 

Αηκαηνινγία/Δλδνθξηλνινγία/ 

Ρεπκαηνινγία/Γεξκαηνινγία-

Αθξνδηζηνινγία/Νεπξνινγία/ 

Φπρηαηξηθή-Φπρνινγία/Παηδηαηξηθή/ 

Γεληθή Υεηξνπξγηθή/Οπξνινγία/ 

Οξζνπεδηθή/Φπζηαηξηθή-

Φπζηθνζεξαπεία/Οθζαικνινγία/ 

ΧΡΛ/Παηδνρεηξνπξγηθή/ 

Νεπξνρεηξνπξγηθή/Θσξαθνρεηξνπξγηθή/ 

Αγγεηνρεηξνπξγηθή/Πιαζηηθή 

Υεηξνπξγηθή/Αλαηζζεζηνινγία/ 

Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία/Αθηηλνινγία/ 

Ππξεληθή Ηαηξηθή/Αθηηλνζεξαπεπηηθή-

Ογθνινγία/Μηθξνβηνινγία/ 

Παζνινγηθή Αλαηνκηθή/Κπηηαξνινγία/ 

Ηαηξνδηθαζηηθή-Σνμηθνινγία/Κνηλσληθή 

Ηαηξηθή/Γεληθή Οδνληηαηξηθή-

Οξζνδνληηθή/Γλαζνρεηξνπξγηθή/ 

Δληαηηθνινγία/Δηδηθεπφκελνο/ 

Αλεηδίθεπηνο/Ννζειεπηηθή  

Αξηζκόο εκπιεθόκελσλ ηαηξώλ γηα ην 

πεξηζηαηηθό 

Ύπαξμε ή όρη ΔΓΔ 
Πόξηζκα ηεο ΔΓΔ 

αζσσηηθφ/θαηαςεθηζηηθφ 
Ύπαξμε πξαγκαηνγλσκνζύλεο 

Φύιν ηνπ ζύκαηνο  

ηαηξηθνύ ζθάικαηνο 

Ηιηθία ηνπ ζύκαηνο  

ηαηξηθνύ ζθάικαηνο 
Κσδηθόο ICD103 

Οκάδα ICD104 Ηκέξεο λνζειείαο 

Βαξύηεηα ηαηξηθνύ ζθάικαηνο5: 

Πξνζσξηλή βιάβε (απαξαίηεηε ε 

ηαηξηθή παξέκβαζε) 

Πξνζσξηλή βιάβε (θξίλεηαη απαξαίηεηε 

ε λνζειεία) 

Μφληκε αλαπεξία 

Απαηηείηαη ηαηξηθή παξέκβαζε 

Θάλαηνο 
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ηάδην πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό6: 

θάικα θαηά ηε Γηάγλσζε 

θάικα Δλεξγεηψλ Πξφιεςεο 

θάικα θαηά ηε Θεξαπεία 

Άιιεο Αηηίεο 

 

Παζνινγηθό/Υεηξνπξγηθό  

(ην είδνο ηνπ πεξηζηαηηθνχ) 
Κσδηθόο DRG7 

Κσδηθόο MDC8 Κόζηνο αλά DRG-ΚΔΝ9 Ύπαξμε επαλεηζαγσγήο 

Ηκέξεο παξάηαζεο λνζειείαο 

Δθηίκεζε ζπλνιηθήο επηβάξπλζεο 

θαηά ΚΔΝ εμαηηίαο ηνπ ηαηξηθνύ 

ζθάικαηνο 

Υξήζε εηδηθώλ κνλάδσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα λνζειείαο (ΜΔΘ, ΜΔΝ, θ.ά)  

Αηηνύκελε απνδεκίσζε (πνζό) Δπηδηθαζζείζα απνδεκίσζε (πνζό) 
% θάιπςεο αηηνύκελεο από ηελ 

επηδηθαζζείζα απνδεκίσζε 

Πνηληθή επζύλε ζε κήλεο θπιάθηζεο κε 

αλαζηνιή (αξηζκόο) 

Υξνληθό ράζκα κεηαμύ αγσγήο θαη 

απόθαζεο 

Δμσδηθαζηηθόο δηαθαλνληζκόο 

(πνζό) 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

*
ε αξθεηέο κεηαβιεηέο ζπλαληάηαη θαη ε θαηεγνξία ―άγλσζην‖, ζε πεξηπηώζεηο όπνπ θαηά ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία δελ θαηέζηε δπλαηό λα αλεπξεζνύλ ζηνηρεία είηε δηόηη όλησο δελ 

ππήξραλ είηε εκείο δε κπνξνύζακε λα ηα εληνπίζνπκε, κε ηα κέζα πνπ δηαζέηακε. 
 

1
Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ κνλάδσλ πγείαο, βαζηζηήθακε ζηνλ νδεγό θσδηθνπνίεζεο ησλ 

δνκώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ πγείαο, από ην ΤΤΚΑ (Πεγή: Τγεηνλνκηθόο ράξηεο, ράξηεο 

ππεξεζηώλ πγείαο. http://ygeiamap.gov.gr/pois-map/.) 

2
Οη ηαηξηθέο εηδηθόηεηεο έρνπλ νξηζηεί κε βάζε ην άξζξν 7 ηνπ N.Γ. 3366 20/23 επηεκβξίνπ 

1955 (ΦEK A'/ 258), ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο 

εηδηθόηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο. http://www.mednet.gr/law/law1.htm. 

3,4
Βαζηζηήθακε ζηνλ θαηάινγν θσδηθώλ ηεο δηεζλνύο ηαμηλόκεζεο λόζσλ θαη ζπλαθώλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο ICD-10 ηνπ ΠΟΤ (2008). πγθεθξηκέλα, γηα θάζε εμεηαδόκελν 

πεξηζηαηηθό θαηαρσξνύκε ηελ νκάδα ηεο λόζνπ από ηελ νπνία πάζρεη αξρηθά ν αζζελήο θαη 

ηνλ εηδηθό θσδηθό ηεο. 

5
Αλαθέξεηαη ζηε δηακνξθσκέλε κνξθή θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο βαξύηεηαο ηνπ ηαηξηθνύ 

ζθάικαηνο πνπ ππέζηε ν αζζελήο, ζύκθσλα κε ηνNCCMERP (1998) (βι. ελόηεηα 2.3, 

θεθαιαίνπ 2). 

6
Αλαθέξεηαη ζην ζηάδην ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζπλέβε ην ηαηξηθό ζθάικα (Leape, 

1994) (βι. ελόηεηα 2.3, θεθαιαίνπ 2). 

7,8,9
Βαζηζηήθακε ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ Κιεηζηώλ Διιεληθώλ Ννζειίσλ (ΚΔΝ) 

(DiagnosisRelatedGroups - DRGs) όπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΦΔΚ 946/Β‘/2012, γηα λα 

παξαζέζνπκε ην εθιπόκελν απνηέιεζκα (αζζέλεηα, πάζεζε ή δηαηαξαρή) ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπ αζζελνύο, αθόηνπ ππέζηε ην ηαηξηθό ζθάικα, θαζώο θαη ηελ ηηκνιόγεζε αλά ΚΔΝ 

ελώ γηα ηελ ηηκνιόγεζε ηνπ εκεξήζηνπ λνζειίνπ ζηεξηρζήθακε ζηελ ππ‘ αξηζκ. Τ4α/νηθ. 

105.604/27.9.2011-ΦΔΚ2150/Β‘/27.9.2011. Η θσδηθνπνίεζε ηνπ MDC 

(MajorDiagnosticCategory) αθνξά ζηελ ηαμηλόκεζε ηεο θαηεγνξίαο ηεο πξνθιεζείζεο 

αζζέλεηαο από ην ηαηξηθό ζθάικα.  

 

 

 

http://ygeiamap.gov.gr/pois-map/
http://www.mednet.gr/law/law1.htm
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Γίλεηαη ε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS 20 θαη εθαξκφδεηαη απιή 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε (ζπρλφηεηεο, κέζνη φξνη, δηάκεζνη, ηππηθέο 

απνθιίζεηο, πιήζνο θαη ζπληειεζηέο κεηαβιεηφηεηαο, δηαζπνξέο, αζπκκεηξίεο)  

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο ραξηνγξάθεζεο 

ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο ζηελ Διιάδα.  

Δπηπιένλ, δεκηνπξγνχκε πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ (crosstabulationanalysis) 

αλαιχνληαο πνιιαπιέο κεηαβιεηέο (νξηδφληηα θαη θάζεηα), γηα λα εμάγνπκε 

αμηφινγνπο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ηνπο. ηε ζπλέρεηα, γηα λα εμεηάζνπκε αλ θαη θαηά 

πφζν, ε βαξχηεηα ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο θαη ην χςνο ηεο επηδηθαζζείζαο 

απνδεκίσζεο, επεξεάδνληαη απφ άιιεο κεηαβιεηέο, θάλνπκε ρξήζε εξγαιείσλ 

ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ.  

Αθνινχζσο, επηρεηξνχκε λα εθηηκήζνπκε ηνλ θίλδπλν ηεο ζπλνιηθήο 

νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο, θαηά ΚΔΝ θαη βάζεη ηνπ εκεξήζηνπ λνζειίνπ, απφ ηελ 

πξφθιεζε ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ, γηα ην Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο. πγθεθξηκέλα, 

ζπλδπάδνληαο ηελ θνζηνιφγεζε ησλ ΚΔΝ, ζχκθσλα κε ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή 

αλαπξνζαξκνγή θαη γηα πξνθαζνξηζκέλε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο(ΦΔΚ 

946/Β’/2012), κε ην λέν κεησκέλν εκεξήζην θφζηνο λνζειείαο(ππ’ αξηζκ. Τ4α/νηθ. 

105.604/27.9.2011-ΦΔΚ2150/Β’/27.9.2011), πξνζπαζνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ 

πξνθιεζείζα νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην ζχζηεκα πγείαο, απφ ηηο παξαηεηακέλεο 

λνζειείεο θαη ηηο επαλεηζαγσγέο, εμαηηίαο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ. Σν απνηέιεζκα 

ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο, απεηθνλίδεηαη γξαθηθά ζε κηα κήηξα θηλδχλνπ,    

θάλνληαο ρξήζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο ζηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ κεζνδνινγίαο 

ηεο ραξηνγξάθεζεο θηλδχλνπ (NPSA, 2008).  
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4.2   Μεζνδνινγηθό πιαίζην 2
νπ

 εξεπλεηηθνύ πεδίνπ:  

        ύζηεκα αλίρλεπζεο, θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο  

        ηαηξηθνύ ζθάικαηνο θαη αλεπηζύκεηνπ πεξηζηαηηθνύ 
 

4.2.1 Δξεπλεηηθόο ζηόρνο 

Έλαο ελδερφκελνο πεξηνξηζκφο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ην ηαηξηθφ ζθάικα 

ζηελ Διιάδα πνπ αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο (1
ν
 εξεπλεηηθφ πεδίν), έγθεηηαη ζην φηη 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ηαηξηθήο ακέιεηαο, κπνξνχκε λα 

πξνζεγγίζνπκε κφλν ηελ ηάζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη φρη ελ ηέιεη ηελ πξαγκαηηθή 

επηθξαηνχζα θαηάζηαζε.  

Έξεπλεο (BovbjergandRaymond, 2003; Mello, 2002;QuIC, 2000; 

VozikisandRiga, 2012; Βνδίθεο θαη Ρήγα, 2008), επηζεκαίλνπλ φηη ν πξαγκαηηθφο 

αξηζκφο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ, κηθξήο θαη κεγάιεο βαξχηεηαο πνπ πξνθαινχληαη, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο, ελδέρεηαη λα είλαη πνιχ πην κεγάινο 

απφ ηνλ εθηηκψκελν, αθνχ θάπνηα απφ ηα ζθάικαηα απηά δε γίλνληαη αληηιεπηά ελψ 

ηειηθά είλαη ππεχζπλα γηα ηελ πξφθιεζε κηθξήο ή ζνβαξήο ζσκαηηθήο βιάβεο πνπ 

ζα κπνξνχζε λα έρεη πξνιεθζεί (βι. δηάγξακκα 4.1).      

Γηάγξακκα 4.1: Πιαίζην εκθάληζεο ηαηξηθνύ ζθάικαηνο ζην ζύζηεκα πγείαο 

 

Πεγή: QuIC, 2000; VozikisandRiga, 2012 (κεηάθξαζε ζην πξσηόηππν δηάγξακκα) 
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Δπηπιένλ, απφ ηα ηαηξηθά ζθάικαηα πνπ ζπκβαίλνπλ κφλν έλα κηθξφ κέξνο απφ 

απηά ηειηθά θνηλνπνηείηαη πξνο ηα έμσ. Οη ιφγνη πνπ δελ εμσηεξηθεχεηαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ, θαηά πνιινχο εξεπλεηέο (Elgieetal., 

1993; InsuranceInformationInstitute, 2003; Bovbjerg and Raymond, 2003), ζα 

κπνξνχζαλ λα ζρεηίδνληαη κε ην γεγνλφο φηη νη ίδηνη αζζελείο ζπρλά δελ είλαη 

ελήκεξνη ή δελ είλαη εχθνιν αληηιεπηφ ζην φηη έρνπλ ππνζηεί ηαηξηθφ ζθάικα ελψ 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη γλψζηεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ, δελ πξνρσξνχλ ζε 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο αθνχ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα ηαηξηθά ζθάικαηα πξνθαινχλ 

κηθξέο θαη πξνζσξηλέο βιάβεο. Δπηπιένλ, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη αζζελείο δελ 

είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ φηη ζπληξέρεη αηηηψδεο ζπλάθεηα αλάκεζα ζηε ζσκαηηθή 

βιάβε πνπ έρνπλ ππνζηεί θαη ζηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ ηαηξνχ.   

  Απφ απηά ηα ηαηξηθά ζθάικαηα πνπ ηειηθά αλαθέξνληαη, κφλν έλα κηθξφηεξν 

ηκήκα πξνρσξά ηε δηθαζηηθή νδφ δηφηη πνιιέο αγσγέο ειιείςεη απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο, απνξξίπηνληαη  πξηλ απφ ηε 

δίθε ελψ ζε έλα αθφκε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ νινθιεξψλεηαη ε δίθε 

κε κηα επηβαξπληηθή απφθαζε γηα ηνλ ελάγνληα (GAO,1987). Σν απνηέιεζκα είλαη ζε 

ειάρηζηεο ππνζέζεηο απφ απηέο λα επηδηθάδνληαη ρξεκαηηθέο απνδεκηψζεηο ζηνπο 

αζζελείο ή ζηνπο ζπγγελείο ησλ ζπκάησλ. ην δηάγξακκα 4.2 πνπ αθνινπζεί 

απνηππψλεηαη γξαθηθά ην πξαγκαηηθφ πνζνζηφ (θαηά πξνζέγγηζε) ησλ αγσγψλ πνπ 

ηειεζηδηθεί ππέξ επηδίθαζεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζηνλ αζζελή ή ηνπο ζπγγελείο 

ηνπ.  

Γηάγξακκα 4.2: Πνζνζηό ηαηξηθώλ ζθαικάησλ κε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε 

 

Πεγή: BovbjergandRaymond, 2003(κεηάθξαζε από πξσηόηππν δηάγξακκα) 
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Άιινη εξεπλεηέο (InsuranceInformationInstitute, 2003; Hyattetal., 1989), 

ππνζηεξίδνπλ φηη πξάγκαηη νη αζζελείο δε δηαηίζεληαη λα αλαθέξνπλ δεκνζίσο ην 

ηαηξηθφ ζθάικα θαη λα κελχζνπλ ηνλ ηαηξφ δηφηη ε κεηέπεηηα πξνζθπγή ζηα 

δηθαζηήξηα πξνζβιέπεη ζε κηα εμνλησηηθή ρξνλνβφξα δηαδηθαζία κε πςειή 

νηθνλνκηθή θαη ςπρνινγηθή δεκία γηα ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπγγελείο ελψ ε έθβαζε 

ηεο δίθεο παξακέλεη άγλσζηε (βι. δηάγξακκα 4.3).    

Γηάγξακκα 4.3: Γηαδηθαζία δηθαζηηθήο πξνζθπγήο γηα ηαηξηθά ζθάικαηα 

 

Έηζη ινηπφλ, ζθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ είλαη ε αλάπηπμε 

θαη εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί κέζα ζηε κνλάδα πγείαο θαη ζα 

αληρλεχεη θαη θαηαγξάθεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηαηξηθά ζθάικαηα θαη αλεπηζχκεηα 

πεξηζηαηηθά, καδί κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ 

ζηελ πξφθιεζή ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, δηαζθαιίδεηαη ν εληνπηζκφο φισλ εθείλσλ 

ησλ ζπκβάλησλ ελ ηε γελέζεη ηνπο, πνπ είλαη ηθαλά λα πξνθαιέζνπλ κηθξήο ή 

κεγάιεο βαξχηεηαο ζσκαηηθή βιάβε, απεηιψληαο ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη ηα 

νπνία ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνιεθζεί.  

Μαθξνπξφζεζκα, κέζα απφ ελέξγεηεο πξφιεςεο, παξέκβαζεο ή απιά αλάιπζεο 

ησλ αηηηψλ πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ πξφθιεζε ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη 

αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, ζα επηηεπρζεί ε ζηαδηαθή κείσζε ησλ βιαβψλ απηψλ 
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(Βνδίθεο, θ.ά, 2012). Παξάιιεια, ε παλειιαδηθή εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπζηήκαηνο, ζα καο πξνζδψζεη κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ηνπ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ 

ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ 

Διιάδα.  

 

4.2.2 Δξεπλεηηθή ηεθκεξίσζε κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο 

 

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία(ThomasandPetersen, 2003), έρεη λα επηδείμεη κηα πιεηάδα 

απφ κεζφδνπο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη 

αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ φπνπ ε θάζε κηα έρεη εμειηρζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ θαη έρεη πξνζαξκνζηεί ζε ζπζηήκαηα πγείαο, κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο, ηθαλνπνηψληαο θάζε θνξά έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Δπηπιένλ, θάζε κία 

απφ ηηο κεζφδνπο απηέο, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο θαη πιενλεθηήκαηα, 

φπσο αδπλακίεο θαη πεξηνξηζκνχο (βι. πίλαθα 4.2). Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη 

αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ 

ζην εμσηεξηθφ, πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο επηζθφπεζε ηνπ αξρείνπ ηνπ λνζνθνκείνπ, 

αλαδξνκηθνχο ειέγρνπο ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ ησλ αζζελψλ, πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο θαη κεξηθέο θνξέο επηηήξεζε «παξά ηελ 

θιίλε» ησλ δηαδηθαζηψλ.  

Ζ δηεζλήο εκπεηξία (ThomasandPetersen, 2003) ησλ πεξαζκέλσλ εηψλ, 

θαηέδεημε φηη ε κειέηε λνζνινγηθψλ δεδνκέλσλ, ε επηηφπηα παξαηήξεζε - απηνςία, ε 

αλάιπζε ππνζέζεσλ ηαηξηθήο ακέιεηαο θαη ηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο, 

δε δηαζθαιίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ, αμηφπηζηεο θαη αθξηβείο εθηηκήζεηο γηα ηα ηαηξηθά 

ζθάικαηα θαη αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά ελψζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ην 

επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ. 

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηηο κεζφδνπο ηεο θιηληθήο παξαηήξεζεο ηεο θξνληίδαο πγείαο 

θαη ηεο επίβιεςεο «παξά ηελ θιίλε», πέξαλ ηεο ρξνλνβφξαο θαη δαπαλεξήο 

δηαδηθαζίαο, θαίλεηαη λα έρνπλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ζην λα αληρλεχνπλ 

θαη θαηαγξάθνπλ φια ηα ζπκβάληα δηφηη ππάξρεη πεξίπησζε λα ζπκβαίλνπλ ζε 

δηαθνξεηηθφ ρξφλν ή ηφπν απφ απηφλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε επηηήξεζε. 
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Πίλαθαο 4.2: Πιενλεθηήκαηα & κεηνλεθηήκαηα κεζόδσλ γηα ηελ αλαθνξά-θαηαγξαθή ηαηξηθώλ 

ζθαικάησλ θαη αλεπηζύκεησλ πεξηζηαηηθώλ 

 
Μέζνδνο Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα 

1. Μειέηε ζηνηρείσλ 

λνζεξόηεηαο, 

ζλεζηκόηεηαο θαη από 

επηηόπηα παξαηήξεζε 

(απηνςία) 

 Γηεξεχλεζε ησλπαξαγφλησλ 

πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ 

πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο 
ή ζην ζάλαην 

 Φηιηθή κέζνδνο πξνο ηνπο 

επαγγεικαηίεο, παξφρνπο 
πγείαο 

 Πξνθαηαιακβάλεηαη ην 

απνηέιεζκα ηεο κειέηεο 

 Μεξνιεπηηθή θαηαγξαθή 
ζηνηρείσλ 

 Δπηθέληξσζε ζε ζθάικαηα 

θαηά ην ζηάδην ηεο 
δηάγλσζεο 

 Με ζπρλή ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ 

2. Αλάιπζε αηηηώλ (cause 

analysis) 

 Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

γηα πξνιεπηηθέο παξεκβάζεηο  

 Υξήζε πξφζθαησλ 
ζηνηρείσλ  

 Πξνθαηαιακβάλεηαη ην 

απνηέιεζκα ηεο κειέηεο 

 Δπηθέληξσζε ζηα ζθάικαηα 
κεγάιεο βαξχηεηαο 

 Αλεπαξθήο κέζνδνο ζηελ 

πξάμε 

3. Αλάιπζε δηθαζηηθώλ 

θαθέισλ 

 Καηαγξαθή ζηνηρείσλ απφ 

πνιιαπιέο νπηηθέο γσλίεο 

(αζζελείο, παξφρνπο πγείαο, 
δηθεγφξνπο) 

 Πξνθαηαιακβάλεηαη ην 

απνηέιεζκα ηεο κειέηεο 

 Μεξνιεπηηθή θαηαγξαθή 
ζηνηρείσλ 

 Με ηππνπνηεκέλε κνξθή 

πεγήο δεδνκέλσλ 

4. πζηήκαηα αλαθνξάο θαη 

θαηαγξαθήο ηαηξηθνύ 

ζθάικαηνο 

 Παξέρνπλ πνιιά ζηνηρεία ζε 

βάζνο ρξφλνπ 

 Μπνξεί λα απνηειέζνπλ 
κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο 

πξαθηηθήο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο 

 Μεξνιεπηηθή θαηαγξαθή 

ζηνηρείσλ 

 Πξνθαηαιακβάλεηαη ην 
απνηέιεζκα ηεο κειέηεο 

 

5. Αλάιπζε δεδνκέλσλ από ην 

αξρείν ηνπ λνζνθνκείνπ 

 Υξήζε άκεζα δηαζέζηκσλ 

δεδνκέλσλ 

 Αλέμνδε κέζνδνο 

 Μπνξεί λα ζηεξηρζεί ζε 

ειιηπή θαη αλαθξηβή ζηνηρεία 

 Σα δεδνκέλα είλαη 
απνθνκκέλα απφ ηελ θιηληθή 

παξαηήξεζε 

6. Αλαζθόπεζε ηαηξηθώλ 

θαθέισλ 

 
 

 Υξήζε άκεζα δηαζέζηκσλ 
δεδνκέλσλ 

 πλήζεο κέζνδνο 

 

 Σα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα 
αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά δελ 

είλαη αμηφπηζηα 
 Οη ηαηξηθνί θάθεινη 

ελδέρεηαη λα πεξηέρνπλ 

ειιηπή ζηνηρεία 
 Πξνθαηαιακβάλεηαη ην 

απνηέιεζκα ηεο κειέηεο 

 

7. Δπηζθόπεζε ηνπ 

ειεθηξνληθνύ ηαηξηθνύ 

θαθέινπ 

 Αλέμνδε κέζνδνο κεηά ηελ 

αξρηθή επέλδπζε 

 Αληρλεχεη θαη θαηαγξάθεη 
ζθάικαηα ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν 

 Δλζσκαηψλεη πνιιαπιέο 
πεγέο δεδνκέλσλ 

 Πηζαλφηεηα εηζαγσγήο 

ιαλζαζκέλσλ, κεξνιεπηηθψλ 

δεδνκέλσλ, εμαηηίαο ηεο 
αλζξψπηλεο παξνπζίαο  

 Γαπαλεξφ ζηελ εθαξκνγή 

8. Παξαηήξεζε ησλ 

παξερόκελσλ δηαδηθαζηώλ 

θξνληίδαο πγείαο 

 

 Αθξηβή θαη ζαθή δεδνκέλα 
 Παξέρεη δεδνκέλα πνπ ζε 

άιιε πεξίπησζε δε ζα ήηαλ 

δηαζέζηκα 
 Αλίρλεπζε πεξηζζφηεξσλ 

ζθαικάησλ «ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν»  

 Υξνλνβφξα θαη δαπαλεξή 

δηαδηθαζία 
 Γπζθνιία ζηελ εθπαίδεπζε 

αμηφπηζησλ παξαηεξεηψλ 

 Αλαθχπηεη πξνβιεκαηηζκφο  
ζρεηηθά κε ην δήηεκα 

ηήξεζεο ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο 
 Πηζαλφο θίλδπλνο 

ππεξπιεξνθφξεζεο θαη 

απνπξνζαλαηνιηζκνχ απφ ην 
ζηφρν  

9. Δλεξγή δηαδηθαζία 

επίβιεςεο «παξά ηελ 

θιίλε» 

 Αθξηβή θαη ζαθή δεδνκέλα 

γηα ηα αλεπηζχκεηα 
πεξηζηαηηθά 

 Υξνλνβφξα θαη δαπαλεξή 

δηαδηθαζία 

Πεγή: ThomasandPetersen, 2003 (δηακόξθσζε θαη κεηάθξαζε ζηνλ πξσηόηππν πίλαθα) 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Μαξίλα Θ. Ρήγα 
 

122 

Έηζη ινηπφλ, γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, ε 

ελδεηθλπφκελε κέζνδνο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλαγλψξηζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ είλαη κελ ε αλάπηπμε ελφο 

ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη αλαθνξάο πνπ ζα ζηεξίδεηαη φκσο ζηελ έλλνηα ησλ 

ελδείμεσλ (triggertool) (Βνδίθεο, θ.ά., 2012).  

Ζ θαηλνηνκία ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο, θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο 

ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν 

αλαγλψξηζή ηνπο, κέζσ ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ θαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ησλ 

ελδείμεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θχξησλ αηηηψλ πνπ ηα πξνθάιεζαλ. Ζ κέζνδνο απηή 

κπνξεί λα παξέρεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο κεζφδνπο φπσο 

γηα παξάδεηγκα, ηελ απιή αλαζθφπεζε ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ ελψ επηθνπξεί 

ζεκαληηθά ζην ζρεδηαζκφ πξνιεπηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο (VozikisandRiga, 2012).  

Ζ έλλνηα ησλ ελδείμεσλ ζηελ αλίρλεπζε ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, 

εηζήρζε γηα πξψηε θνξά, απφ ηνλ Jick (1974) θαη πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα εξεπλεηέο 

εθήξκνζαλ ηελ ηερληθή ησλ ελδείμεσλ σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηνλ εληνπηζκφ 

αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή (Classen et 

al., 1992; Rozich et al. 2003). 

 

4.2.3 Μεζνδνινγηθά βήκαηα εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

 

Δπηιέρζεθε ε αλάπηπμε θαη ε πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο, θαηαγξαθήο 

θαη αλάιπζεο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ ζε 

πεξηβάιινλ ΜΔΘ. Ζ επηινγή ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ΜΔΘ γηα ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο, δελ έγηλε ηπραία. χκθσλα κε ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία (Graf, 2003; Kaushaletal., 2007), ν αξηζκφο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζε ΜΔΘ θαίλεηαη λα είλαη ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε 

απηφλ πνπ εκθαλίδεηαη ζε άιιεο κνλάδεο θξνληίδαο πγείαο ελψ εξεπλεηέο επίζεο 

(Nulletal., 2007; Curtisetal., 2006) ππνγξακκίδνπλ φηη ζηηο ΜΔΘ ππάξρνπλ απμεκέλεο 

πηζαλφηεηεο λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ησλ αζζελψλ.  

Ζ ηδηνξξπζκία ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ΜΔΘ (Bates, 1998; Nulletal., 2007; 
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Thomasetal., 2000; Curtisetal., 2006) έγθεηηαη αξρηθά ζην ηδηαίηεξν χθνο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο φπνπ λνζειεχνληαη βαξηά 

ηαηξηθά πεξηζηαηηθά αζζελψλ κε κεραληθή ππνζηήξημε ησλ δσηηθψλ ηνπο νξγάλσλ 

θαη κε έλαλ ππαξθηφ ή δπλεηηθφ θίλδπλν ζαλάηνπ. Δπηπιένλ, ζηε ΜΔΘ ειινρεχεη ε 

απμεκέλε πηζαλφηεηα λα θαηαιήμεη ν αζζελήο, σο ίδηνλ ηεο νκνινγνπκέλσο, 

δχζθνιεο δνκήο θαη νξγάλσζεο πνπ παξνπζηάδεη, ζε ζρέζε κε άιιεο θιηληθέο 

κνλάδεο.   

Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα (Βνδίθεο, θ.ά., 2012) ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

ηεο αλάπηπμήο ηνπ, ζπλδπάδεη ηελ εκπεηξία εθαξκνγήο ηνπ εξγαιείνπ κεζνδνινγίαο 

TriggerToolforMeasuringAdverseDrugEvents ηνπ InstituteforHealthcareImprovement 

(IHI)(GriffinandResar, 2009), κε ηε ιηγφηεξν εθηελψο εθαξκνζκέλε κεζνδνινγία ηνπ 

ICUAdverseEventTriggerTool ηνπ VHA/IHI (2002). Δπηπιένλ, πηνζεηεί ηε θηινζνθία 

θαηαγξαθήο θαη αλαθνξάο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ ηνπ 

IntensiveCareUnitSafetyReportingSystem (ICUSRS), φπσο αθνινπζείηαη απφ ηελ 

SocietyofCriticalCareMedicine (SCCM) (Holzmuelleretal., 2005) θαη ηνπ 

CriticalIncidentReportinginCriticalCare, φπσο νξίδεηαη απφ ην 

CounciloftheIntensiveCareSociety (Webbetal., 2006).  

πγρξφλσο, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα, ε αμηνπηζηία θαη ε επηζηεκνληθή 

αθεξαηφηεηα ησλ θσδηθνπνηήζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα πεξηιεθζνχλ ζην πξνηεηλφκελν 

ζχζηεκα, ε κεζνδνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο θηλείηαη ζχκθσλα κε ηελ επξχηαηα 

απνδεθηή θαηεγνξηνπνίεζε ζε κείδνλεο θαηεγνξίεο ησλ δπζκελψλ ζπκβάλησλ ηεο 

AustralianIncidentMonitoringStudyinIntensiveCareUnit (AIMS-ICU) 

(Beckmannetal., 1996), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ CriticalCareSafetyStudy (CCSS) ηεο 

HarvardWorkHoursandHealthStudy (Rothschildetal., 2005) θαη ζε αληηζηνηρία κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηαηξνχο θαη λνζειεπηέο, εηδηθνχο ζε ζέκαηα 

εληαηηθήο ζεξαπείαο θαη κε καθξφρξνλε εκπεηξία, πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηνκνξθίεο, 

απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ησλ Διιεληθψλ ΜΔΘ αιιά θαη ζηνπο δηεζλείο θαλφλεο θαη 

πξφηππα κειέηεο αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ ζε ΜΔΘ.   

Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή αλαζθφπεζεο ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ, αθνξά ζε κειέηε 

φινπ ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ ηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε ν αζζελήο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ειέγρνπ 

ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ εκθαλίδεη αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία αλίρλεπζεο θαη θαηαγξαθήο αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ. 
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Σα κεζνδνινγηθά βήκαηα πνπ πξνηείλνληαη γηα ην ηειηθφ ζηάδην ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο, βαζίδνληαη ζε κηα ζεηξά δηεξγαζηψλ ζρεηηθέο κε: (α) 

ηελ ελεκέξσζε-εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηε δηαδηθαζία 

δεηγκαηνιεςίαο-επηινγήο ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ, (β) ην ζπζηεκαηηθφ θαη 

πξνγξακκαηηζκέλν ηξφπν εμέηαζεο, εξκελείαο θαη θαηαγξαθήο ζην ζχζηεκα, ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηηο επηιερζείζεο 

θσδηθνπνηήζεηο.  

ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζηε 

δηαδηθαζία επηζθφπεζεο, ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη νξίδεη ηελ ηπραία επηινγή 

δηφηη βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία ζην λα ειεγρζνχλ ηαηξηθνί θάθεινη πνπ ζα αθνξνχλ ζε 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο δηαρείξηζεο αζζελεηψλ. πγθεθξηκέλα, έλαο γεληθφο θαλφλαο 

πνπ κπνξεί λα αθνινπζεζεί είλαη λα επηιέγνληαη πξνο επηζθφπεζε 10 ηαηξηθνί 

θάθεινη θάζε δχν εβδνκάδεο ή 20 ηαηξηθνί θάθεινη θάζε κήλα. ηελ πεξίπησζε, 

φκσο πνπ ε ΜΔΘ δηαρεηξίδεηαη κηθξφηεξν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ηφηε 

πξνηείλεηαη ε εμέηαζε ζε κεληαία βάζε φισλ ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ ησλ αζζελψλ 

πνπ ιακβάλνπλ εμηηήξην απφ ηε ΜΔΘ.  

εκαληηθή πξνυπφζεζε ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, απνηειεί ε δηάξθεηα λνζειείαο ζηε ΜΔΘ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ δχν εκέξεο θαη άλσ, δηφηη ε δηεζλήο εκπεηξία αλαθέξεη φηη ιηγφηεξεο 

εκέξεο ζηε ΜΔΘ δελ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηθαλφ φγθν δεδνκέλσλ. εκεησηένλ, νη 

εκέξεο λνζειείαο ζηε ΜΔΘ θαηακεηξψληαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία εηζαγσγήο θαη 

ηελ εκεξνκελία ηνπ εμηηεξίνπ θαη φρη βάζεη σξψλ. 

Ζ επηζθφπεζε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ αζζελνχο, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, 

απνηειεί θεληξηθή δηαδηθαζία ζηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία, πξνθεηκέλνπ λα 

αληρλεπζνχλ εθείλεο νη ελδείμεηο, φπσο εκθαλίδνληαη ζην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα, πνπ 

ζα θαηεπζχλνπλ ηνλ εξεπλεηή ζε πηζαλά αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά (GriffinandResar, 

2009). ε πεξίπησζε πνπ ν εξεπλεηήο βάζεη ησλ ελδείμεσλ, εληνπίδεη πεξηζζφηεξα 

ηνπ ελφο αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά, ηφηε πξνρσξά ζε μερσξηζηή θαηαρψξεζε απηψλ 

ησλ πεξηζηαηηθψλ, ψζηε λα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο κηαο θαηαρψξεζεο αλά 

θνξά. Παξαθάησ αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηηο θσδηθνπνηεκέλεο ελδείμεηο 

πνπρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζχζηεκα (βι. πίλαθα 4.3). 

Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα πξνυπνζέηεη φηη ν εξεπλεηήο ζα επηθεληξψλεηαη 

ζηελ αλαδήηεζε εθείλνπ κφλν ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ζην νπνίν ηνλ έρεη 
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θαηεπζχλεη ε έλδεημε απφ ην ζχζηεκα, ψζηε λα εληνπίζεη ηα πηζαλά ππνθείκελα 

αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλδεημε. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ρνξήγεζε ηεο βηηακίλεο Κ απνηειεί κηα έλδεημε πηζαλήο εκθάληζεο ελφο 

αλεπηζχκεηνπ πεξηζηαηηθνχ πνπ θηλεηνπνηεί ηνλ εξεπλεηή λα αλαδεηήζεη πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ρνξήγεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ψζηε λα δηαπηζηψζεη ηελ πηζαλή ζχλδεζε ηεο 

έλδεημεο κε ηελ εκθάληζε ηνπ αλεπηζχκεηνπ πεξηζηαηηθνχ.  

 

Πίλαθαο 4.3: Κσδηθνπνίεζε ησλ ελδείμεσλ 

 

 

Ζ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία ηεο επηζθφπεζεο ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ 

πεξηιακβάλεη δχν θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ ησλ δχν απφ ην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα εμεηάδνπλ μερσξηζηά, ηπραία επηιεγκέλνπο 

ηαηξηθνχο θαθέινπο αζζελψλ. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη λα δηαηεζεί απφ ηνλ εξεπλεηή 

γηα θάζε ηαηξηθφ θάθειν, είλαη πεξίπνπ 15−20 min, δειαδή ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί 

ν «θαλφλαο ησλ 20 min», αλεμάξηεηα κε ηνλ φγθν ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη ν 

ηαηξηθφο θάθεινο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νξζή εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο. 

 Με ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν επηζθφπεζεο ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ, ν εξεπλεηήο 

θαηεπζχλεηαη απφ ην ζχζηεκα λα εμεηάζεη κφλν εθείλεο ηηο ελφηεηεο πνπ ηνπ έρεη 

ππνδείμεη φηη ππάξρεη έλδεημε γηα πηζαλή εκθάληζε αλεπηζχκεηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη 

έηζη επηηπγράλεηαη ε εμέηαζε πνιπζέιηδσλ ηαηξηθψλ θαθέισλ, ζε έλα ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα.  
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε ελ ιφγσ κεζνδνινγία δελ πξνζβιέπεη ζηελ 

αλίρλεπζε φισλ ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη έλαο 

ηαηξηθφο θάθεινο, αιιά ζε κηα ιήςε ελφο ηθαλνχ δείγκαηνο πεξηζηαηηθψλ πνπ ζα 

ζπκβάιιεη ζηνλ κεηέπεηηα επαλαζρεδηαζκφ ηεο ΜΔΘ, κε ζθνπφ ηελ πξνάζπηζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηε ΜΔΘ. 

ηνλ πίλαθα 4.4 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ 

αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ κε ηνπο θσδηθνχο 1 έσο 7 πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

παξαπάλσ ελδείμεηο θαζψο θαη ε εθηεηακέλε ηνπο κνξθή. Παξαηεξνχκε φηη ην 

πξνηεηλφκελν ζχζηεκα αθφκε κπνξεί λα εληάμεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη πεξηζηαηηθά 

πνπ δελ είλαη απνηέιεζκα ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνχ αιιά πξνθχπηνπλ εμαηηίαο άιισλ 

παξαγφλησλ (Leape, 1994; NQF, 2007; GriffinandResar, 2009) 

 

Πίλαθαο 4.4: Καηεγνξίεο αλεπηζύκεησλ πεξηζηαηηθώλ θαη ε εθηεηακέλε κνξθή ηνπο 
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Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ ελφηεηα 2.1 Κεθάιαην 2, θάπνηα αλεπηζχκεηα 

πεξηζηαηηθά ελδέρεηαη λα πξνέξρνληαη απφ ηαηξηθά ζθάικαηα θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπο γλψξηζκα είλαη φηη κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ. Έηζη ινηπφλ, βάζεη απηήο ηεο 

παξαδνρήο, ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

αλίρλεπζεο θαη αλάιπζεο ησλ θπξίσλ αηηηψλ εκθάληζεο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ 

RootCauseAnalysis (RCA), ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, θαηαγξάθεη θαη ηαηξηθά 

ζθάικαηα ηα νπνία εληάζζνληαη νκαδνπνηεκέλα ζε θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, ζε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή θαη ηα νπνία 

επηιέρζεθαλ κε θξηηήξην ηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο ζηε ΜΔΘ, αιιά θαη ηε 

βαξχηεηα ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο (GriffinandResar, 2009). 

Παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα 4.4 φηη ην ζχζηεκα πξνζθέξεη επηπιένλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα θαηαρσξεί δίπια ζε θάζε ηαηξηθφ ζθάικα ή 

αλεπηζχκεην πεξηζηαηηθφ πνπ αληρλεχεηαη, ην επίπεδν ηεο βαξχηεηαο δειαδή ην αλ ε 

βιάβε πνπ πξνμέλεζε ζηνλ αζζελή είλαη κηθξήο ή κεγάιεο έθηαζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ NCCMERP (1998), φπσο αλαιχζεθε εθηελψο ζηελ ελφηεηα 2.3 

ηνπ Κεθαιαίνπ 2 (βι. πίλαθα 4.5). Δλ ζπλερεία, ην ζχζηεκα ππνδεηθλχεη ζηνλ 

εξεπλεηή ηηο ζπλέπεηεο-βιάβεο πνπ ηπγράλεη λα έρεη ππνζηεί ν αζζελήο, εμαηηίαο ηεο 

πξφθιεζεο ηαηξηθνχ ζθάικαηνο θαη αλεπηζχκεηνπ πεξηζηαηηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο λνζειείαο ηνπ ζηε ΜΔΘ (βι. πίλαθα 4.6).  
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Πίλαθαο 4.5: Καηεγνξηνπνίεζε βαξύηεηαο ιόγσ πξόθιεζεο αλεπηζύκεηνπ πεξηζηαηηθνύ 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4.6: πλέπεηεο ηαηξηθνύ ζθάικαηνο θαη αλεπηζύκεηνπ πεξηζηαηηθνύ 

 

 

 

Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, 

πξνηείλεηαη λα ηεζνχλ (3) ηξία άηνκα επηθεθαιήο ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, έλαο ηαηξφο θαη δπν λνζειεπηέο, νη νπνίνη ζα είλαη επηθνξηηζκέλνη κε 

ηελ επζχλε ηνπ εζσηεξηθνχ ζπληνληζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

(GriffinandResar, 2009). Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί επίζεο φηη ε ειεθηξνληθή 
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θαηαρψξεζε ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ ζην ζχζηεκα 

απφ ην πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ ηεο ΜΔΘ, έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα.  

Σo πξνηεηλφκελν ζχζηεκα, ινηπφλ, ππνζηεξίδεηαη απφ έλα πεξηβάιινλ πνπ 

ιεηηνπξγεί κε απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη αθνινπζεί κηα ξνή εξγαζηψλ 

(workflow) πνπ κπνξεί λα επαλαιεθζεί πνιιέο θνξέο κέζα ζε κηα εκέξα (βι. 

δηάγξακκα 4.4). Απηή ε ξνή εξγαζηψλ απαξηίδεηαη απφ κηα ζεηξά ζπλδεδεκέλσλ 

βεκάησλ φπνπ νη πιεξνθνξίεο θαη εξγαζίεο (tasks) ηηο νπνίεο δηαρεηξίδεηαη ν 

εξεπλεηήο, κεηαθέξνληαη απφ ην έλα ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο ζην άιιν, ζην νπνίν 

γίλεηαη ε επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, ζχκθσλα κε έλα 

πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο αλίρλεπζεο, θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ησλ 

ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ.  

Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα, φκσο, πέξα απφ ην ππνρξεσηηθφ ππνζχζηεκα 

αλαθνξάο (mandatoryreportingmodule), «θηινμελεί» θαη ην ππνζχζηεκα απηφβνπιεο 

(νηθεηνζεινχο) αλαθνξάο ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ ην 

νπνίν απεπζχλεηαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο (voluntaryreportingmodule) θαη 

ιεηηνπξγεί σο έλα ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

αζζελνχο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζην 

Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο (RigaandVozikis, 2009). ην δηάγξακκα 4.4 απεηθνλίδεηαη 

γξαθηθά ε αθνινπζία απηψλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξά ζηνπο αζζελείο-πνιίηεο.  

Ζ δηακφξθσζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο ηεο απηφβνπιεο (νηθεηνζεινχο) αλαθνξάο, ζηεξίδνληαη ζηε δηεζλή 

εκπεηξία ρσξψλ γηα ηελ αλάπηπμε παξφκνησλ ζπζηεκάησλ αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο 

ζπκβάλησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε αζζελείο-πνιίηεο, φπσο ην NPSA ηεο Βξεηαλίαο 

(Milchetal., 2006) ελψ πηνζεηνχλ ηε θηινζνθία ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο, φπσο πξνηάζζεη ε εηδηθή έξεπλα ηνπ 

Δπξσβαξφκεηξνπ (E.C., 2010).   
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Γηάγξακκα 4.4: Ρνή εξγαζηώλ ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο  

 

πγθεθξηκέλα, ην ππνζχζηεκα ηεο απηφβνπιεο (νηθεηνζεινχο) αλαθνξάο, 

εηζάγεη νξηζκέλα ζηνηρεία, πιήξσο πξνζαξκνζκέλα ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, 

ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ αλαθέξεη ην πεξηζηαηηθφ (αλ είλαη 

ν ίδηνο ν παζψλ, ζπγγελήο, θ.ά.), ην είδνο θαη ηε ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ, ην ζεκείν παξνρήο ηεο θξνληίδαο πγείαο θαη ην ζηάδην ηεο 

ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζπλέβε ην πεξηζηαηηθφ, ην 

πφηε ζπλέβε, ηελ εηδηθφηεηα πνπ ελεπιάθε, ηε βαξχηεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ, ην θχιν 

θαη ηελ ειηθία ηνπ ζχκαηνο, ην αλ ππήξμε ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ζην αλ ηειηθά αλαθέξζεθε απφ ηνλ αζζελή ή ηνπο 

ζπγγελείο ηνπ ην ζπκβάλ θαη ζε πνηνλ θαη ηέινο ζηελ πηζαλφηεηα πνπ έρεη θάπνηνο λα 
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βηψζεη έλα ηαηξηθφ ζθάικα θαη αλεπηζχκεην πεξηζηαηηθφ, θαηά ηελ επαθή ηνπ κε ην 

Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο.  

Σν ελ ιφγσ ππνζχζηεκα επηπιένλ, έρεη εζεινληηθφ ραξαθηήξα θαη πξνζθέξεη 

αλνηθηή πξφζβαζε (openaccess) ζε φινπο ηνπο πνιίηεο γηα λα αλαθέξνπλ παξ’ νιίγνλ 

ιάζε (nearmisses), ηαηξηθά ζθάικαηα θαη αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ βηψζεη 

είηε νη ίδηνη είηε ν θνηλσληθφο ηνπο πεξίγπξνο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ην 

ππνζχζηεκα ηεο απηφβνπιεο (νηθεηνζεινχο) αλαθνξάο δελ απνζθνπεί ζηε 

δηεξεχλεζε κεκνλσκέλσλ πεξηζηαηηθψλ ελψ είλαη κε ηέηνην ηξφπν δνκεκέλν πνπ 

απνθεχγεηαη νπνηνδήπνηε είδνο ηαπηνπνίεζεο αζζελψλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

πγθεληξσηηθά, ηα θχξηα κεζνδνινγηθά κέζα θαη πιηθά πνπ είλαη 

πξναπαηηνχκελα ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο, αθνξνχλ ζε: (α) 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, γηα ην ππνρξεσηηθφ ππνζχζηεκα, εγθαηεζηεκέλν κέζα ζηε 

κνλάδα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη απνηεινχκελν απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ην 

πιηθφ (hardware) θαη ην ινγηζκηθφ (software) γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ (β) δπλαηφηεηα γηα 

απιή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, αλ θαη ην ππνρξεσηηθφ ππνζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα ππνζηεξίδεηαη θαη ηνπηθά απφ ηε κνλάδα ηνπ λνζνθνκείνπ (γ) θαηαζθεπή 

ηζηνζειίδαο, γηα λα θηινμελήζεη θαη ηα δπν ππνζπζηήκαηα, ρσξίο λα απαηηνχληαη 

ηδηαίηεξεο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε ζρεδίαζή ηεο (δ) ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ - 

ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη γηα ηα δπν ππνζπζηήκαηα πνπ ζα απεπζχλεηαη ζην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζηνπο αζζελείο-πνιίηεο αληίζηνηρα, κε ζθνπφ ηε 

δηάρπζε ηεο γλψζεο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζην ζχζηεκα θαζψο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνπιηνχξαο γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο.  

Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα, φπσο αθήλεηαη λα ελλνεζεί κε ηελ πξφηεξε 

αλάιπζή καο, πξνυπνζέηεη ηε ζηελή ζπλεξγαζία εξεπλεηηθψλ πεξηνρψλ, κε 

δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο ηελ Ηαηξηθή Δπηζηήκε αιιά θαη ηελ 

Δπηζηήκε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, θάλνληαο 

ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. Να ηνλίζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη ε ρξήζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο πξναπαηηεί βαζηθέο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο γηα ρεηξηζκφ ηνπ 

ππνινγηζηή θαη πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν. 

Δπηπιένλ, ε αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο θαη ησλ δχν ππνζπζηεκάησλ απφ 

θάπνηνλ θνξέα πνπ δε ζα εκπιέθεηαη άκεζα ζηε δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο ησλ 
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πεξηζηαηηθψλ, ζα είλαη ηθαλή λα δηαζθαιίζεη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζπζηήκαηνο. ε απηή ηε θάζε, ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νκάδα 

εξγαζίαο πνπ κεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλε γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

έρνπλ θαηαγξαθεί, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

αθεξαηφηεηα ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα, θάλνληαο 

ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο θαη νλφκαηνο ρξήζηε. Ζ δηαρείξηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο γίλεηαη εμ’ απνζηάζεσο κε ηε ρξήζε ελφο ηνπιάρηζηνλ ππνινγηζηή πνπ 

έρεη εγθαηαζηεκέλν βαζηθφ πιηθφ (hardware) θαη ινγηζκηθφ (software) θαη κε κηα 

απιή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν.  

Δίλαη ζαθέο φηη ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ιεηηνπξγψληαο ζε έλα ηέηνην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ δηαρεηξίδεηαη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα, πξνυπνζέηεη απαξαίηεηα ηελ χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο 

δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ. Έηζη ινηπφλ, ην ζχζηεκα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε έλα 

αζθαιέο πεξηβάιινλ, γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα ηφζν ησλ πιεξνθνξηψλ 

φζν θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη.  

πγθεθξηκέλα, ε ζχλδεζε ζην ππνρξεσηηθφ ζχζηεκα γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλν 

θσδηθφ πξφζβαζεο θαη φλνκα ρξήζηε θαη ε ηερληθή ηνπ δηαρείξηζε ππνζηεξίδεηαη 

κέζσ δηαδηθηχνπ, κε φιεο εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο (firewalls) 

γηα απνηξνπή ηεο θαθφβνπιεο ρξήζεο ηνπ απφ ηξίηνπο. Παξνκνίσο, ε δηαρείξηζε ηνπ 

εζεινληηθνχ ππνζπζηήκαηνο γίλεηαη ζε έλα πξνζηαηεπκέλν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ, 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία, ε αθεξαηφηεηα θαη ην απφξξεην ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ θαηαρσξνχλ νη πνιίηεο. 

Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα, ινηπφλ, είλαη web-based (Βνδίθεο, θ.ά., 2012) (βι. 

δηάγξακκα 4.5) φπνπ φια ηα δεδνκέλα θαηαρσξνχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

απνζεθεχνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία θαη αλάιπζή ηνπο, 

κε ηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Να ζεκεηψζνπκε 

φκσο ζην ζεκείν απηφ φηη αλ θαη ζην ππνρξεσηηθφ ππνζχζηεκα παξέρεηαη κεξηθψο, ε 

δπλαηφηεηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηεο άκεζεο ζηαηηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ 

θαηαρσξεκέλσλ δεδνκέλσλ αθφκε θαη απφ ηνπο ζπληνληζηέο ηεο ΜΔΘ, δελ κπνξεί 

λα ηζρχζεη θάηη αληίζηνηρν γηα ην ππνζχζηεκα ηεο απηφβνπιεο (νηθεηνζεινχο) 

αλαθνξάο. ρεηηθά κε απηφ ην ππνζχζηεκα, απνηειεί κέξηκλά καο ε δηαζθάιηζε ηνπ 

απνξξήηνπ φισλ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πνιίηεο θαη 
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έηζη δελ θνηλνπνηείηαη ηίπνηα πξνο ηα έμσ αιιά γίλεηαη κφλν εζσηεξηθή ρξήζε ησλ 

θαηαρσξεκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθφ ζθνπφ. 

 

Γηάγξακκα 4.5: Αξρηηεθηνληθή δνκή ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο 
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Κεφάλαιο 5 
 
Αποτελέςματα έρευνασ 
 

 

5.1   Απνηειέζκαηα 1
νπ

 εξεπλεηηθνύ πεδίνπ:  

        Σν Ηαηξηθό θάικα ζηελ Διιάδα 

 

5.1.1 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή θαη δηεξεπλεηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ 

(DescriptiveStatisticsandExploratoryDataAnalysis) 

 

Δπηρεηξήζεθε ε δηεμνδηθή αλάιπζε θαη ιεπηνκεξήο επηζθφπεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, ζε δείγκα 680 ππνζέζεσλ 

ηαηξηθνχ ζθάικαηνο, πξνεξρφκελεο απφ Πνιηηηθά, Γηνηθεηηθά, Πνηληθά θαη 

ηξαηησηηθά δηθαζηήξηα. Με ηε ρξήζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πεξηγξαθηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ κέηξσλ (Mean, Median, Std. Deviation, Range, Minimum, Maximum, 

Frequency, Percent, θ.ά.) ζε πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο (βι. πίλαθα 4.1, 

Κεθάιαην 4), θαηαιήμακε ζηελ εμαγσγή ησλ παξαθάησ ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ 

(βι. πίλαθα 5.1-5.16, δηάγξακκα 5.1-5.7).    

Πνζνηηθέο κεηαβιεηέο  

Πίλαθαο 5.1: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ

 

 

 



 

 
Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Μαξίλα Θ. Ρήγα 

138 

 

ε Ν=277 θαηαγξάθεηαη ε ειηθία ηνπ αζζελνύο φηαλ ζπλέβε ην ζπκβάλ θαη 

θαίλεηαη φηη θαηά κέζν φξν είλαη 30,98 εηψλ ελψ ζηηο κηζέο ηνπιάρηζηνλ ππνζέζεηο ν 

αζζελήο είλαη κέρξη θαη 30 εηψλ. Γεδνκέλνπ επίζεο φηη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη ίζε 

κε 24,265 κνλάδεο, θξίλεηαη κεγάιε ε δηαζπνξά θαη ην δείγκα καο αλνκνηνγελέο, σο 

πξνο ηελ ειηθία ησλ αζζελψλ. 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο θαηαγξάθνληαη νη εκέξεο λνζειείαο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθφ. Απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπ 

Ν=680 πξνθχπηεη φηη θαηά κέζν φξν νη αζζελείο λνζειεχηεθαλ θαηά 1,86 εκέξεο, ε 

ηππηθή απφθιηζε είλαη ίζε κε 8,301 κνλάδεο θαη έηζη ε δηαζπνξά θξίλεηαη κεγάιε θαη 

ην δείγκα καο αλνκνηνγελέο, σο πξνο ηηο εκέξεο πνπ ρξεηάζηεθαλ λα λνζειεπηνχλ νη 

αζζελείο. ηνλ πίλαθα 5.2 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο θαη ηα 

πνζνζηά γηα κέρξη θαη 10 εκεξψλ λνζειείαο. Όκσο, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη 

ζηε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή ε θαηεγνξία “άγλσζην” εκθαλίδεηαη ζηελ πιεηνςεθία 

ησλ ππνζέζεσλ ηαηξηθήο ακέιεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πνζνζηφ 74,6%, κε 

απνηέιεζκα λα κελ είκαζηε ζε ζέζε λα εμάγνπκε αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

ζχλνιν ησλ εκεξψλ πνπ λνζειεχηεθε ν αζζελήο.   

Πίλαθαο 5.2: πρλόηεηεο θαη πνζνζηά εκεξώλ λνζειείαο ≤ 10 

 

Ζκέξεο λνζειείαο πρλόηεηα 

Πνζνζηό (%) επί 

ηνπ ζπλόινπ ησλ 

έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

Valid άγλσζην 507 74,6 

1 86 12,6 

2 20 2,9 

3 7 1,0 

4 8 1,2 

5 8 1,2 

7 7 1,0 

9 1 0,1 

... … … 

10 7 1,0 

... … … 

Ν 680 100,0 
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Όζνλ αθνξά ηηο εκέξεο παξάηαζεο λνζειείαο, ιφγσ επαλεηζαγσγήο ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ πνπ εκθαλίδνληαη ζε Ν=544, πξνθχπηεη φηη θαηά κέζν φξν ε παξάηαζε 

λνζειείαο αλέξρεηαη ζε 83,1 εκέξεο ελψ ζηηο κηζέο ππνζέζεηο ηνπιάρηζηνλ ε 

παξάηαζε λνζειείαο αθνξά ην πνιχ ζε 99 εκέξεο. Γεδνκέλνπ επίζεο φηη ε ηππηθή 

απφθιηζε είλαη ίζε κε 42,065 κνλάδεο, θξίλεηαη κεγάιε ε δηαζπνξά θαη ην δείγκα καο 

αλνκνηνγελέο, σο πξνο ηελ παξάηαζε λνζειείαο. 

ε Ν=228 θαηαγξάθεηαη ε αηηνύκελε απνδεκίσζε, φπνπ θαηά κέζν φξν 

αλέξρεηαη ζε € 1.152.265 ελψ ζηηο κηζέο ππνζέζεηο ηνπιάρηζηνλ ε αηηνχκελε 

απνδεκίσζε είλαη ην πνιχ € 600.000. Γεδνκέλνπ επίζεο φηη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 

ίζε κε € 1.452.165 κνλάδεο, θξίλεηαη κεγάιε ε δηαζπνξά θαη ην δείγκα καο 

αλνκνηνγελέο, σο πξνο ην κέγεζνο ησλ απνδεκηψζεσλ πνπ αηηνχληαη νη αζζελείο ή 

ζπγγελείο ηνπο. Δπηπιένλ, ην δείγκα παξνπζηάδεη έληνλε ζεηηθή αζπκκεηξία θαη ηα 

πεξηζζφηεξα πνζά ησλ αμηψζεσλ εληνπίδνληαη θάησ απφ ην κέζν φξν ηεο αηηνχκελεο 

απνδεκίσζεο. 

ε Ν=218 θαηαγξάθεηαη ε επηδηθαζζείζα απνδεκίσζε φπνπ θαηά κέζν φξν 

είλαη ζηα € 300.692 ελψ ζηηο κηζέο ππνζέζεηο ηνπιάρηζηνλ ε αηηνχκελε απνδεκίσζε 

είλαη ην πνιχ € 127.500. Γεδνκέλνπ επίζεο φηη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη ίζε κε € 

557.364 κνλάδεο, θξίλεηαη κεγάιε ε δηαζπνξά θαη ην δείγκα καο αλνκνηνγελέο, σο 

πξνο ην κέγεζνο ησλ απνδεκηψζεσλ πνπ επηδηθάζηεθε ηειηθά ζηνπο αζζελείο ή 

ζπγγελείο ηνπο. Δπηπιένλ, ην δείγκα παξνπζηάδεη έληνλε ζεηηθή αζπκκεηξία κε ηα 

πεξηζζφηεξα πνζά πνπ επηδίθαζαλ ηα Διιεληθά δηθαζηήξηα λα εληνπίδνληαη θάησ 

απφ ην κέζν φξν ηεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο. 

ε Ν=141 θαηαγξάθεηαη ην πνζνζηό ηεο αηηνύκελεο απνδεκίσζεο πνπ ηειηθά 

επηδηθάζζεθε φπνπ θαηά κέζν φξν αλέξρεηαη ζε 28% ελψ ηνπιάρηζηνλ ζηηο κηζέο 

ππνζέζεηο ην πνζνζηφ απηφ είλαη ην πνιχ 20%. Γεδνκέλνπ επίζεο φηη ε ηππηθή 

απφθιηζε είλαη ίζε κε 0,27 κνλάδεο, θξίλεηαη κεγάιε ε δηαζπνξά θαη ην δείγκα καο 

αλνκνηνγελέο, σο πξνο ην πνζνζηφ ηεο αηηνχκελεο απνδεκίσζεο πνπ ηειηθά 

επηδηθάζζεθε. Δπηπιένλ, ην δείγκα παξνπζηάδεη έληνλε ζεηηθή αζπκκεηξία κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο λα εληνπίδνληαη θάησ απφ ην κέζν πνζνζηφ ηεο 

αηηνχκελεο απνδεκίσζεο πνπ ηειηθά επηδηθάζζεθε.  
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζε ππνζέζεηο ηαηξηθήο ακέιεηαο, 

δελ θαηέζηε δπλαηφ κε ηα κέζα πνπ δηαζέηακε λα έρνπκε πξφζβαζε θαη 

λαθαηαγξάςνπκε έλα αμηφινγν δείγκα πεξηζηαηηθψλ πνπ πξνρψξεζαλ ζε 

εμσδηθαζηηθφ δηαθαλνληζκφ, δηφηη πξφθεηηαη γηα επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ δε 

δεκνζηνπνηνχληαη ζε ηξίηνπο. Παξφια απηά, θαηαθέξακε λα εληνπίζνπκε ηέζζεξηο 

ππνζέζεηο πνπ επηιχζεθαλ εμσδηθαζηηθά, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005 έσο 2013 ελψ 

θαηά κέζν φξν ην πνζό ηνπ εμσδηθαζηηθνύ δηαθαλνληζκνύ ήηαλ ίζν κε € 322.022.  

Σα ηαηξηθά ζθάικαηα πνπ ππέζηεζαλ νη αζζελείο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ππνζέζεσλ αθνξνχζαλ θπξίσο ζε κφληκε αλαπεξία θαη ζε πξνζσξηλή βιάβε πνπ 

είλαη απαξαίηεηε ε ηαηξηθή παξέκβαζε θαη ζρεηίδνληαλ κε ζθάικα θαηά ηε ζεξαπεία. 

Οη κηζέο αθνξνχζαλ ζε ηδησηηθά λνζνθνκεία ή θιηληθέο, κία ζε δηαγλσζηηθφ θέληξν 

θαη κία ζε δεκφζην λνζνθνκείν ελψ νη ηξείο ππνζέζεηο εθδηθάζηεθαλ ζε πξψην 

βαζκφ. πγθεθξηκέλα, γηα ηηο δχν ππνζέζεηο κε ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία, ε εθηέιεζε 

ηεο ρξεκαηηθήο απαίηεζεο κέζσ εμσδηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο θάιππηε ην 44% θαη 

135% (αληίζηνηρα) ηεο απνδεκίσζεο πνπ επηδίθαζαλ ηα Πξσηνδηθεία ελψ φζνλ 

αθνξά ηελ πεξίπησζε ηνπ δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ, ην 95% ηεο επηδηθαζζείζαο. 

ρεηηθά κε ην δηαγλσζηηθφ θέληξν πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, πξνθιήζεθε βιάβε ζε αζζελή, επηρεηξήζεθε εμσδηθαζηηθφο 

ζπκβηβαζκφο, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί πξνζθπγή ζε Πνιηηηθά δηθαζηήξηα.          

 ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, πξνθχπηεη φηη ν αξηζκόο ησλ εκπιεθόκελσλ ηαηξώλ 

γηα ππφζεζε ηαηξηθήο ακέιεηαο, αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζε 1,3 ηαηξνχο ελψ ζηηο 

κηζέο ηνπιάρηζηνλ ππνζέζεηο, ην πιήζνο ησλ εκπιεθφκελσλ ηαηξψλ είλαη ίζν κε 1. 

Γεδνκέλνπ επίζεο φηη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη ίζε κε 0,67 κνλάδεο, θξίλεηαη κεγάιε 

ε δηαζπνξά θαη ην δείγκα καο αλνκνηνγελέο, σο πξνο ην πιήζνο ησλ εκπιεθφκελσλ 

ηαηξψλ. Απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ αξηζκνχ ησλ εκπιεθφκελσλ ηαηξψλ ζε Ν=680, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 5.3, πξνθχπηεη φηη ε εκθάληζε ελφο εκπιεθφκελνπ 

ηαηξνχ αθνξά ζην 76,3% ηνπ δείγκαηνο ελψ γηα δπν εκπιεθφκελνπο ηαηξνχο ζην 

15,1%. 
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Πίλαθαο 5.3: πρλόηεηα θαη πνζνζηό εκθάληζεο αξηζκνύ εκπιεθόκελσλ ηαηξώλ ζε ππόζεζε                    

ηαηξηθήο ακέιεηαο 

 

Αξηζκόο εκπιεθόκελσλ 

ηαηξώλ 
πρλόηεηα 

Πνζνζηό (%) επί 

ηνπ ζπλόινπ ησλ 

έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

Valid άγλσζην 9 1,3 

1 519 76,3 

2 103 15,1 

3 39 5,7 

4 9 1,3 

5 1 ,1 

Ν 680 100,0 

 

ε Ν=76 θαηαγξάθεηαη ε πνηλή θπιάθηζεο (κε αλαζηνιή) ζε κήλεο, φπνπ θαηά 

κέζν φξν ε πνηλή πνπ ππεβιήζε ζε ηαηξνχο απφ ηα Πνηληθά δηθαζηήξηα είλαη ίζε κε 

17,47 κήλεο θπιάθηζεο ελψ ζηηο κηζέο πνηληθέο ππνζέζεηο ηνπιάρηζηνλ ε πνηλή είλαη 

ην πνιχ 15 κήλεο θπιάθηζεο, κε αλαζηνιή. Γεδνκέλνπ επίζεο φηη ε ηππηθή απφθιηζε 

είλαη ίζε κε 9,486 κνλάδεο, θξίλεηαη κεγάιε ε δηαζπνξά θαη ην δείγκα καο 

αλνκνηνγελέο, σο πξνο ηελ πνηλή θπιάθηζεο.  

ε Ν=287 θαηαγξάθεηαη ην ρξνληθό ράζκα αγσγήο-απόθαζεο, φπνπ θαηά κέζν 

φξν είλαη ίζν κε 6,62 έηε ελψ ζηηο κηζέο ηνπιάρηζηνλ ππνζέζεηο ηαηξηθήο ακέιεηαο, ην 

ρξνληθφ ράζκα αγσγήο-απφθαζεο είλαη ην πνιχ 7 έηε. Γεδνκέλνπ επίζεο φηη ε ηππηθή 

απφθιηζε είλαη ίζε κε 3,401 κνλάδεο, θξίλεηαη κεγάιε ε δηαζπνξά θαη ην δείγκα καο 

αλνκνηνγελέο, σο πξνο ην ρξνληθφ ράζκα αγσγήο-απφθαζεο. Δπηπιένλ, ην δείγκα 

παξνπζηάδεη έληνλε ζεηηθή αζπκκεηξία κε ηηο πεξηζζφηεξεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο λα 

εληνπίδνληαη θάησ απφ ην κέζν ρξνληθφ ράζκα αγσγήο-απφθαζεο.  
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Πνηνηηθέο κεηαβιεηέο  

ε Ν=275 θαηαγξάθεηαη ην έηνο πεξηζηαηηθνύ φπνπ κε βάζε ηνλ πίλαθα 5.4 θαη 

ην δηάγξακκα 5.1 πνπ αθνινπζνχλ, ζηα ηέιε ηνπ 90’ θαη κέρξη θπξίσο ηα κέζα ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ζπγθεληξψλνληαη νη πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο.     

Πίλαθαο 5.4: πρλόηεηεο-πνζνζηά αλά έηνο πεξηζηαηηθνύ 

 

Έηνο πεξηζηαηηθνύ πρλόηεηα 

Πνζνζηό (%) επί 

ηνπ ζπλόινπ ησλ 

έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

Valid 1974 1 ,4 

1981 1 ,4 

1987 1 ,4 

1988 1 ,4 

1989 2 ,7 

1990 2 ,7 

1991 4 1,5 

1992 1 ,4 

1993 6 2,2 

1995 8 2,9 

1996 7 2,5 

1997 6 2,2 

1998 10 3,6 

1999 24 8,7 

2000 32 11,6 

2001 34 12,4 

2002 20 7,3 

2003 29 10,5 

2004 12 4,4 

2005 21 7,6 

2006 11 4,0 

2007 16 5,8 

2008 9 3,3 

2009 7 2,5 

2010 5 1,8 

2011 2 ,7 

2012 3 1,1 

Ν 275 100,0 
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Γηάγξακκα 5.1: Ιζηόγξακκα γηα ην έηνο πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό 

 

 

 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, θαηαγξάθεηαη ε κνλάδα πγείαο πνπ ζπλέβε ην 

πεξηζηαηηθό, κε ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία λα βξίζθνληαη ζηηο δπν πξψηεο 

ζέζεηο (βι. πίλαθα 5.5).   

 

Πίλαθαο 5.5: πρλόηεηεο-πνζνζηά γηα ηε κνλάδα πγείαο πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό 

 

Μνλάδα πγείαο πρλόηεηα 

Πνζνζηό (%) επί 

ηνπ ζπλόινπ ησλ 

έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

Valid άγλσζην 73 10,7 

Γεκφζηα Ννζνθνκεία 314 46,2 

Ννζνθνκεία-Κέληξα Τγείαο 1 ,1 

Κέληξα Τγείαο 1 ,1 

ΔΚΑΒ 1 ,1 

Ηδησηηθέο Κιηληθέο-Ηαηξηθά 
Κέληξα 221 32,5 

Γνκέο Γεκφζηαο Τγείαο 5 ,7 
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Ηαηξεία Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ 2 ,3 

Ηδησηηθά Ηαηξεία 44 6,5 

Οδνληηαηξεία 2 ,3 

Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα 7 1,0 

Γνκέο ΗΚΑ 6 ,9 

 
Ηλζηηηνχηα Αηζζεηηθήο-

Αδπλαηίζκαηνο 

2 ,3 

 

Γνκέο Πξνζηαζίαο Παηδηνχ, 
Νέσλ & Οηθνγέλεηαο 

1 ,1 

Ν 680 100,0 

 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο θαηαγξάθεηαη ν Ννκόο πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό 

φπνπ απφ ηνλ πίλαθα 5.6 θαίλεηαη φηη ν Ννκφο Αηηηθήο ζπγθεληξψλεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο πεξηζηαηηθψλ ελψ ζε κεγάιε απφζηαζε αθνινπζεί ν Ννκφο 

Θεζζαινλίθεο. Βέβαηα παξαηεξνχκε ζην ζεκείν απηφ φηη ε θαηεγνξία “άγλσζην” 

εκθαλίδεηαη ζε παξαπάλσ απφ ηηο κηζέο ππνζέζεηο ηνπ δείγκαηνο, ιφγσ ηεο 

αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα πνπ εκπίπηνπλ ζε επαίζζεηεο 

πιεξνθνξίεο.  

 

Πίλαθαο 5.6: πρλόηεηεο-πνζνζηά γηα ην Ννκό πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό 

 

Ννκόο  πρλόηεηα 

Πνζνζηό (%) 

επί ηνπ ζπλόινπ 

ησλ έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

 άγλσζην 361 53,1 

ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 5 ,7 

ΑΡΓΟΛΗΓΑ 1 ,1 

ΑΣΣΗΚΖ 198 29,1 

ΑΥΑΗΑ 7 1,0 

ΓΡΑΜΑ 1 ,1 

ΓΧΓΔΚΑΝΖΧΝ 5 ,7 

ΔΒΡΟΤ 2 ,3 

ΖΛΔΗΑ 1 ,1 

ΖΜΑΘΗΑ 1 ,1 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 7 1,0 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 49 7,2 

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 2 ,3 

ΚΑΒΑΛΑ 1 ,1 

ΚΑΣΟΡΗΑ 1 ,1 
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ΚΔΡΚΤΡΑ 6 ,9 

ΚΟΡΗΝΘΗΑ 1 ,1 

ΚΤΚΛΑΓΧΝ 1 ,1 

ΛΑΡΗΖ 6 ,9 

ΛΑΗΘΗΟΤ 1 ,1 

ΛΔΒΟΤ 3 ,4 

ΜΑΓΝΖΗΑ 1 ,1 

ΜΔΖΝΗΑ 5 ,7 

ΞΑΝΘΖ 1 ,1 

ΠΔΛΛΑ 3 ,4 

ΠΡΔΒΔΕΖ 2 ,3 

ΡΟΓΟΠΖ 1 ,1 

ΑΜΟΤ 1 ,1 

ΔΡΡΧΝ 1 ,1 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ 1 ,1 

ΦΘΗΧΣΗΓΑ 1 ,1 

ΥΑΝΗΧΝ 2 ,3 

ΥΗΟΤ 1 ,1 

Ν 680 100,0 

 

 

ε Ν=320, θαηαγξάθεηαη ε ΤΠεπνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό, φπνπ ε 1
ε
  (60,9%) 

θαη ε 4
ε
 (17,5%) πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα εκθαλίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο 

(βι. πίλαθα 5.7).  

 

Πίλαθαο 5.7: πρλόηεηεο-πνζνζηά γηα ηελ ΤΠε πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό 

 

ΤΠε πρλόηεηα 

Πνζνζηό (%) 

επί ηνπ ζπλόινπ 

ησλ έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

 1ε ΑΣΣΗΚΖ 195 60,9 

2ε ΠΔΗΡΑΗΧ-ΑΗΓΑΗΟΤ 15 4,7 

3ε ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 5 1,6 

4ε ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ 56 17,5 

5ε ΘΔΑΛΗΑ-ΣΔΡΔΑ 

ΔΛΛΑΓΑ 9 2,8 

6ε ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ-ΗΟΝΗΧΝ 
ΝΖΧΝ-ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ-

ΖΠΔΗΡΟΤ 

29 9,1 

7ε ΚΡΖΣΖ 11 3,4 

Ν 320 100,0 
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ρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, θαηαγξάθεηαη ε εηδηθόηεηα κε ηε κεγαιύηεξε 

επζύλε θαη έηζη κε πνζνζηφ 25% ε Μαηεπηηθή – Γπλαηθνινγία, εκθαλίδεηαη πξψηε 

ζηε ιίζηα θαη ζηε ζπλερεία ζε κεγάιε απφζηαζε, αθνινπζεί ε Γεληθή Υεηξνπξγηθή 

(16,9%) (βι. πίλαθα 5.8). ε Ν=155 θαηαγξάθεηαη ε εηδηθόηεηα κε ηελ ακέζσο 

κηθξόηεξε επζύλε φπνπ ε Γεληθή Υεηξνπξγηθή (16,1%) βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε 

ελψ αθνινπζεί ε Καξδηνινγία-Καξδηνρεηξνπξγηθή (12,9%) θαη ζε κηθξή απφζηαζε 

απφ ηε δεχηεξε, εκθαλίδεηαη ε εηδηθφηεηα ηεο Αλαηζζεζηνινγίαο (12,3%) (βι. πίλαθα 

5.9). ε Ν=50 θαηαγξάθεηαη ε εηδηθόηεηα κε ηε κηθξόηεξε επζύλε φπνπ ε 

Ννζειεπηηθή ζπγθεληξψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο (24%), αθνχ ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ επηηειεί επηθνπξηθφ ξφιν ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη αθνινπζεί κε 

αξθεηά κηθξφηεξν πνζνζηφ (14%) ε εηδηθφηεηα ηεο Δζσηεξηθήο Παζνινγίαο (βι. 

πίλαθα 5.10). 

Πίλαθαο 5.8: πρλόηεηεο-πνζνζηά γηα ηελ εηδηθόηεηα κε ηε κεγαιύηεξε επζύλε 

 

Δηδηθόηεηακε ηε κεγαιύηεξε επζύλε πρλόηεηα 

Πνζνζηό (%) επί 

ηνπ ζπλόινπ ησλ 

έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

Valid άγλσζηε 29 4,3 

Δζσηεξηθή Παζνινγία 41 6,0 

Γεληθή Ηαηξηθή 4 ,6 

Καξδηνινγία-Καξδηνρεηξνπξγηθή 51 7,5 

Πλεπκνλνινγία 2 ,3 

Γαζηξεληεξνινγία 10 1,5 

Νεθξνινγία 2 ,3 

Αηκαηνινγία 2 ,3 

Δλδνθξηλνινγία 2 ,3 

Γεξκαηνινγία - Αθξνδηζηνινγία 5 ,7 

Νεπξνινγία 1 ,1 

Φπρηαηξηθή - Φπρνινγία 4 ,6 

Παηδηαηξηθή 11 1,6 

Γεληθή Υεηξνπξγηθή 115 16,9 

Οπξνινγία 13 1,9 

Οξζνπεδηθή 47 6,9 

Φπζηαηξηθή - Φπζηθνζεξαπεία 1 ,1 

Οθζαικνινγία 26 3,8 

Χηνξηλνιαξπγγνινγία 10 1,5 

Παηδνρεηξνπξγηθή 4 ,6 



 

 
Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Μαξίλα Θ. Ρήγα 

147 

 

Νεπξνρεηξνπξγηθή 16 2,4 

Θσξαθνρεηξνπξγηθή 4 ,6 

Αγγεηνρεηξνπξγηθή 3 ,4 

Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή 11 1,6 

Αλαηζζεζηνινγία 41 6,0 

Μαηεπηηθή - Γπλαηθνινγία 170 25,0 

Αθηηλνινγία 5 ,7 

Αθηηλνζεξαπεπηηθή - Ογθνινγία 1 ,1 

Μηθξνβηνινγία 17 2,5 

Παζνινγηθή Αλαηνκηθή 1 ,1 

Κπηηαξνινγία 1 ,1 

Γεληθή Οδνληηαηξηθή - 
Οξζνδνληηθή 5 ,7 

Αλεηδίθεπηνο 2 ,3 

Δηδηθεπφκελνο 11 1,6 

Ννζειεπηηθή 11 1,6 

Ν 679 100,0 

 

Πίλαθαο 5.9: πρλόηεηεο-πνζνζηά γηα ηελ εηδηθόηεηα κε ηελ ακέζσο κηθξόηεξε επζύλε 

 

Δηδηθόηεηα κε ηελ ακέζσο κηθξόηεξε επζύλε πρλόηεηα 

Πνζνζηό (%) επί 

ηνπ ζπλόινπ ησλ 

έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

Valid άγλσζηε 1 ,6 

Δζσηεξηθή Παζνινγία 9 5,8 

Καξδηνινγία-Καξδηνρεηξνπξγηθή 20 12,9 

Γαζηξεληεξνινγία 2 1,3 

Νεθξνινγία 1 ,6 

Δλδνθξηλνινγία 2 1,3 

Παηδηαηξηθή 3 1,9 

Γεληθή Υεηξνπξγηθή 25 16,1 

Οξζνπεδηθή 6 3,9 

Οθζαικνινγία 2 1,3 

Χηνξηλνιαξπγγνινγία 4 2,6 

Νεπξνρεηξνπξγηθή 9 5,8 

Θσξαθνρεηξνπξγηθή 1 ,6 

Αγγεηνρεηξνπξγηθή 2 1,3 

Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή 1 ,6 

Αλαηζζεζηνινγία 19 12,3 

Μαηεπηηθή - Γπλαηθνινγία 15 9,7 

Αθηηλνινγία 5 3,2 
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Αθηηλνζεξαπεπηηθή - Ογθνινγία 3 1,9 

Μηθξνβηνινγία 2 1,3 

Παζνινγηθή Αλαηνκηθή 1 ,6 

Αλεηδίθεπηνο 1 ,6 

Δηδηθεπφκελνο 8 5,2 

Ννζειεπηηθή 13 8,4 

Ν 155 100,0 

 

Πίλαθαο 5.10: πρλόηεηεο-πνζνζηά γηα ηελ εηδηθόηεηα κε ηε κηθξόηεξε επζύλε 

 

Δηδηθόηεηα κε ηε κηθξόηεξε επζύλε πρλόηεηα 

Πνζνζηό (%) επί 

ηνπ ζπλόινπ ησλ 

έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

Valid Δζσηεξηθή Παζνινγία 7 14,0 

Καξδηνινγία-Καξδηνρεηξνπξγηθή 6 12,0 

Γαζηξεληεξνινγία 1 2,0 

Γεξκαηνινγία - Αθξνδηζηνινγία 1 2,0 

Νεπξνινγία 2 4,0 

Γεληθή Υεηξνπξγηθή 3 6,0 

Οξζνπεδηθή 1 2,0 

Παηδνρεηξνπξγηθή 1 2,0 

Νεπξνρεηξνπξγηθή 3 6,0 

Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή 1 2,0 

Αλαηζζεζηνινγία 4 8,0 

Μαηεπηηθή - Γπλαηθνινγία 2 4,0 

Ππξεληθή Ηαηξηθή 1 2,0 

Αθηηλνζεξαπεπηηθή - Ογθνινγία 1 2,0 

Δληαηηθνινγία 1 2,0 

Δηδηθεπφκελνο 3 6,0 

Ννζειεπηηθή 12 24,0 

Ν 50 100,0 

 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, ν πίλαθαο 5.11 παξνπζηάδεη ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα 

πνζνζηά γηα ηελ ύπαξμε ή κε πξαγκαηνγλσκνζύλεο θαη παξαηεξνχκε φηη ζην 16,3% 

ησλ ππνζέζεσλ ηαηξηθήο ακέιεηαο δηαηάρζεθε ηαηξηθή ή ηαηξνδηθαζηηθή 

πξαγκαηνγλσκνζχλε. 
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Πίλαθαο 5.11: πρλόηεηεο-πνζνζηά γηα δηελέξγεηα ή κε πξαγκαηνγλσκνζύλεο 

 
 

Ύπαξμε 

πξαγκαηνγλσκνζύλεο 
πρλόηεηα 

Πνζνζηό (%) επί 

ηνπ ζπλόινπ ησλ 

έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

Valid φρη 569 83,7 

λαη 111 16,3 

Ν 680 100,0 

 

ε Ν=487 θαηαγξάθεηαη ην θύιν ηνπ παζόληνο θαη φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ 

πίλαθα 5.12 θαη ην δηάγξακκα 5.2, νη γπλαίθεο εκθαλίδνληαη ζε παξαπάλσ απφ ηηο 

κηζέο ππνζέζεηο (59,3%) λα έρνπλ βηψζεη θάπνην πεξηζηαηηθφ έλαληη ησλ αλδξψλ 

(40,7%).  

Πίλαθαο 5.12: πρλόηεηεο-πνζνζηά γηα θύιν ηνπ παζόληνο 

 

Φύιν πρλόηεηα 

Πνζνζηό (%) 

επί ηνπ ζπλόινπ 

ησλ έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

Valid Άλδξαο 198 40,7 

Γπλαίθα 289 59,3 

Ν 487 100,0 

 

 

Γηάγξακκα 5.2: Γξαθηθή απεηθόληζε πνζνζηνύ θύινπ παζόληνο 
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ε Ν=607 θαηαγξάθνληαη νη νκάδεο ICD-10 γηα ηνλ αζζελή, θαηά ηελ εηζαγσγή 

ηνπ ζην ζχζηεκα πγείαο, ζχκθσλα κε ηε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε ηαμηλφκεζε ηεο 

λφζνπ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο. Απφ ηνλ πίλαθα 5.13, επηβεβαηψλεηαη φηη ην πην 

«ζπρλά εκθαληδφκελν» θχιν ζε ππνζέζεηο ηαηξηθήο ακέιεηαο, είλαη νη γπλαίθεο θαη ν   

πην «ζπρλφο» ιφγνο εηζαγσγήο απηψλ, ζην ζχζηεκα πγείαο, ζρεηίδεηαη κε ηελ 

νκάδαO00-O99: Κχεζε, ηνθεηφ θαη ινρεία. ε αξθεηά κεγάιε απφζηαζε, αθνινπζεί 

ε νκάδα K00-K92: Παζήζεηο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (12,2%).  

 

Πίλαθαο 5.13: πρλόηεηεο-πνζνζηά εκθάληζεο νκάδσλ ICD-10 

 

Οκάδα ICD-10 πρλόηεηα 
Πνζνζηό (%) επί ηνπ ζπλόινπ 

ησλ έγθπξσλ απαληήζεσλ 

Valid 

Οξηζκέλα ινηκψδε θαη παξαζηηηθά λνζήκαηα (A00-A99) 

15 2,5 

Νενπιάζκαηα (C00-D48) 28 4,6 

Παζήζεηο ηνπ αίκαηνο, ησλ αηκνπνηεηηθψλ νξγάλσλ θαη νξηζκέλεο 

δηαηαξαρέο ηνπ αλνζνινγηθνχ κεραληζκνχ (D50- D89) 

2 ,3 

Δλδνθξηληθέο, δηαηξνθηθέο θαη κεηαβνιηθέο παζήζεηο (Δ00-Δ90) 20 3,3 

Φπρηθέο δηαηαξαρέο θαη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο (F00 - F99) 9 1,5 

Παζήζεηο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (G00-G99) 7 1,2 

Παζήζεηο ηνπ νθζαικνχ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ (H00-Ζ59) 27 4,4 

Παζήζεηο ηνπ σηφο θαη ηεο καζηνεηδνχο απφθπζεο (H60-H95) 1 ,2 

Παζήζεηο ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο (I00-I99) 72 11,9 

Παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο (J00-J99) 30 4,9 

Παζήζεηο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (K00-K92) 74 12,2 

Παζήζεηο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ππνδφξηνπ ηζηνχ (L00-L99) 5 ,8 

Παζήζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ 

(M00-M99) 

51 8,4 

Παζήζεηο ηνπ νπξνπνηνγελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο (N00-N99) 58 9,6 

Κχεζε, ηνθεηφο θαη ινρεία (O00-O99) 124 20,4 

Καηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ηελ αξρή ηνπο ζηελ πεξηγελλεηηθή πεξίνδν 

(Ρ00-Ρ96) 

3 ,5 

πγγελείο αλσκαιίεο, δηακαξηίεο ηεο δηάπιαζεο θαη ρξσκνζσκηθέο 

αλσκαιίεο (Q00-Q99) 

13 2,1 

πκπηψκαηα, ζεκεία θαη παζνινγηθά θιηληθά θαη εξγαζηεξηαθά 

επξήκαηα πνπ δελ ηαμηλνκνχληαη αιινχ (R00-R99) 

6 1,0 

πλέπεηεο ηξαπκαηηζκνχ, δειεηεξίαζεο θαη νξηζκέλεο άιιεο εμσγελείο 

αηηίεο (S00-T98) 

21 3,5 

Δμσγελή αίηηα λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο (V01-Y98) 10 1,6 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηελ 

επηθνηλσλία κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο (Z00-Z99) 

31 5,1 

Ν 607 100,0 
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ε Ν=521 ππνζέζεηο ηαηξηθήο ακέιεηαο θαηαγξάθεηαη ε βαξύηεηα ηνπ ηαηξηθνύ 

ζθάικαηνο θαη θαίλεηαη φηη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ πξφθιεζε ελφο ηαηξηθνχ ζθάικαηνο 

πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο, αθνξνχλ ζε ζάλαην (38,8%) θαη 

κφληκε αλαπεξία (32,2%) (βι. πίλαθα 5.14 θαη δηάγξακκα 5.3).     

 
Πίλαθαο 5.14: πρλόηεηεο-πνζνζηά βαξύηεηαο ηαηξηθνύ ζθάικαηνο 

 

Βαξύηεηα ηαηξηθνύ 

ζθάικαηνο 
πρλόηεηα 

Πνζνζηό 

(%) επί ηνπ 

ζπλόινπ 

ησλ 

έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

άγλσζηε 59 11,3 

Πξνζσξηλή βιάβε 

(απαξαίηεηε ε ηαηξηθή 
παξέκβαζε) 

71 13,6 

Πξνζσξηλή βιάβε 

(θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

λνζειεία) 

13 2,5 

Μφληκε αλαπεξία 168 32,2 

Απαηηείηαη ηαηξηθή 

παξέκβαζε γηα λα 
δηαηεξεζεί ζηε δσή 

8 1,5 

Θάλαηνο 202 38,8 

Ν 521 100,0 

 

Γηάγξακκα 5.3: Γξαθηθή απεηθόληζε βαξύηεηαο ηαηξηθνύ ζθάικαηνο 
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ε Ν=519 θαηαγξάθεηαη ν ηύπνο ηνπ ηαηξηθνύ ζθάικαηνο θαη κε βάζε ηνλ 

πίλαθα 5.15 θαη ην δηάγξακκα 5.4 θαίλεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα ηαηξηθά ζθάικαηα 

ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο (52,4%) ελψ αξθεηά πεξηζηαηηθά 

ζεκεηψλνληαη ζην ζηάδην ηεο δηάγλσζεο (29,3%).  

 

Πίλαθαο 5.15: πρλόηεηεο-πνζνζηά θαηά ηύπν ηαηξηθνύ ζθάικαηνο 

 

Σύπνο 

Ηαηξηθνύ 

θάικαηνο 

πρλόηεηα 

Πνζνζηό 

(%) επί ηνπ 

ζπλόινπ 

ησλ 

έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

άγλσζην 22 4,2 

θάικα 
θαηά ηε 

Γηάγλσζε 

152 29,3 

θάικα 

Δλεξγεηψλ 
Πξφιεςεο 

56 10,8 

θάικα 

θαηά ηε 

Θεξαπεία 

272 52,4 

Άιιεο 
αηηίεο 

17 3,3 

Ν 519 100,0 

 

Γηάγξακκα 5.4: Γξαθηθή απεηθόληζε ηύπνπ ηαηξηθνύ ζθάικαηνο 
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ε Ν=670 θαηαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ πεξηζηαηηθνχ εάλ επξφθεηην δειαδή γηα 

ρεηξνπξγηθό ή παζνινγηθό πεξηζηαηηθό θαη απφ φηη θαίλεηαη απφ ηε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία απηήο ηεο κεηαβιεηήο, ηα ρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά είλαη πεξηζζφηεξν 

επηξξεπή ζηελ πξφθιεζε ελφο ηαηξηθνχ ζθάικαηνο θαη ζε πνζνζηφ 77,9% (βι. 

πίλαθα 5.16 θαη δηάγξακκα 5.5).  

 

Πίλαθαο 5.16: πρλόηεηεο-πνζνζηά αλ επξόθεηην γηα παζνινγηθό / ρεηξνπξγηθό πεξηζηαηηθό 

 

παζνινγηθό / ρεηξνπξγηθό 

πεξηζηαηηθό 
πρλόηεηα 

Πνζνζηό (%) 

επί ηνπ ζπλόινπ 

ησλ έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

Valid παζνινγηθφ 148 22,1 

ρεηξνπξγηθφ 522 77,9 

Ν 670 100,0 

 

Γηάγξακκα 5.5: Γξαθηθή απεηθόληζε αλ επξόθεηην γηα παζνινγηθό / ρεηξνπξγηθό πεξηζηαηηθό 

 
 

ε Ν=373 θαηέζηε δπλαηφ λα θαηαρσξήζνπκε ην εθιπφκελν απνηέιεζκα 

(αζζέλεηα, πάζεζε ή δηαηαξαρή) ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο, αθφηνπ 

ππέζηε ην ηαηξηθφ ζθάικα, βαζηζκέλνη ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ Κιεηζηώλ Διιεληθώλ 

Ννζειίσλ(ΚΔΝ) (DiagnosisRelatedGroups - DRGs). ην δηάγξακκα 5.6 πνπ 

αθνινπζεί, απεηθνλίδνληαη γξαθηθά νη ζπρλφηεηεο φισλ ησλ ΚΔΝ πνπ εκθαλίδνληαη 
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ζην δείγκα καο.  

Παξαηεξνχκε φηη ν θσδηθφο ΚΔΝ Φ60Μ ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη «Σξαπκαηηζκνί 

κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο – επηπινθέο» θαη 

αλήθεη ζηελ ΣΚΑ21: Σξαπκαηηζκνί, δειεηεξηάζεηο θαη ηνμηθέο επηδξάζεηο θαξκάθσλ 

(Φ), ζπγθεληξψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο ζην δείγκα καο (80) ελψ ν ακέζσο 

επφκελνο θσδηθφο ΚΔΝ εκθαλίδεη κφιηο 26 εγγξαθέο θαη αθνξά ζηνλ θσδηθφ ΚΔΝ 

Ν20Μ ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη «Ομεία εκθάληζε παξαπιεγίαο/ηεηξαπιεγίαο κε ή ρσξίο 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο – 

επηπινθέο» πνπ αλήθεη ζηελ ΣΚΑ01: Παζήζεηο θαη δηαηαξαρέο ηνπ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο (Ν).     

Γηάγξακκα 5.6: Γξαθηθή απεηθόληζε ζπρλόηεηαο ησλ ΚΔΝ 

 

 

ε Ν=70 θαηαγξάθνληαη νη εηδηθέο κνλάδεο φπνπ θξίζεθε αλαγθαία ε εηζαγσγή 

ηνπ αζζελνχο ζε απηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ ζην Διιεληθφ ζχζηεκα 

πγείαο. Απφ ην δηάγξακκα 5.7 πνπ παξαζέηνπκε πην θάησ, δηαθξίλνπκε φηη ε πην 

«ζπρλά εκθαληδφκελε» εηδηθή κνλάδα ζηελ νπνία ρξεηάζηεθε λα λνζειεπηεί ν 

αζζελήο, κεηά απφ ηελ πξφθιεζε ηνπ δπζκελνχο ζπκβάληνο, είλαη ε ΜΔΘ θαη 

αθνινπζεί ε κνλάδα απνθαηάζηαζεο θαη απνζεξαπείαο.    
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Γηάγξακκα 5.7: Γξαθηθή απεηθόληζε ζπρλόηεηαο ρξήζεσο εηδηθώλ κνλάδσλ  

θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο 
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5.1.2 Πίλαθεο δηαζηαύξσζεο κεηαβιεηώλ  

         (CrosstabulationAnalysis) 
 

Δπηιέρζεθε ε δεκηνπξγία πηλάθσλ δηπιήο εηζφδνπ εμεηάδνληαο πνιιαπιέο 

κεηαβιεηέο (νξηδφληηα θαη θάζεηα), απφ απηέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο, 

γηα λα αλαιπζνχλ νη αιιεινεμαξηψκελνη ζπζρεηηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ, ψζηε λα 

εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. 

 

Κσδηθόο κνλάδαο πγείαο έλαληη ΤΠε  

Απφ ηνλ πίλαθα 5.17, παξαηεξνχκε φηη ζε Ν=320 ππνζέζεηο φπνπ έρεη 

θαηαγξαθεί ηφζν ν θψδηθαο κνλάδαο πγείαο φζν θαη ε πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ζηελ 

νπνία αλήθεη, ηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη νη ηδησηηθέο θιηληθέο-ηαηξηθά θέληξα φπσο 

θαη ε 1
ε
 θαη 4

ε
 ΤΠε, παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά, άμηα πξνο 

ζρνιηαζκφ.   

πγθεθξηκέλα, ε 1
ε 

ΤΠε ηεο Αηηηθήο βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ 

επηά πγεηνλνκηθψλ πεξηθεξεηψλ, ζπγθεληξψλνληαο ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο πγείαο 

πνπ είραλ αλάκεημε ζε ππφζεζε ηαηξηθήο ακέιεηαο, κε πνζνζηφ 60,9% (195 ζηηο 320). 

Σν 46,7% ηεο 1
εο 

ΤΠε αθνξά ηδησηηθέο θιηληθέο-ηαηξηθά θέληξα ελψ ην 42,1% αθνξά 

δεκφζηα λνζνθνκεία. Ζ δεχηεξε ζηελ θαηά ζεηξά θαηάηαμε ΤΠε πνπ ζπγθεληξψλεη 

ηηο ακέζσο ιηγφηεξεο κνλάδεο πγείαο πνπ είραλ εκπινθή ζε ηέηνηα πεξηζηαηηθά, είλαη 

ε 4
ε
 ΤΠε ηεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, κε πνζνζηφ 17,5%.  

Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε φηη ζην ζπλνιηθφ καο δείγκα, ην 47,5% αθνξά δεκφζηα 

λνζνθνκεία ελψ ην 41,9% αθνξά ηδησηηθέο θιηληθέο-ηαηξηθά θέληξα. Δπηπιένλ, ην 

53,9% ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ (82 ζηα 152) αλήθνπλ ζηελ 1
ε 

ΤΠε θαη ην 17,8% 

ζηελ 4
ε
 ΤΠε. Αληίζηνηρα, ην 67,9% ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ-ηαηξηθψλ θέληξσλ (91 

ζηα 134) αλήθνπλ ζηελ 1
ε 

ΤΠε θαη ην 18,7% ζηελ 4
ε
 ΤΠε. 
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Πίλαθαο 5.17: Crosstabanalysis θσδηθνύ κνλάδαο πγείαο κε ΤΠε 

 

 

Κσδηθόο κνλάδαο πγείαο έλαληη εηδηθόηεηαο κε ηε κεγαιύηεξε επζύλε  

ε Ν=678 θαηαγξάθεηαη ηαπηφρξνλα ε κνλάδα πγείαο πνπ ζπλέβε ην 

πεξηζηαηηθφ θαη ε εηδηθφηεηα πνπ θέξεη ηε κεγαιχηεξε επζχλε ζηελ πξφθιεζή ηνπ. 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη νη κνλάδεο πγείαο κε ηηο πεξηζζφηεξεο ζπγθεληξψζεηο 

ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ πξψηεο επζχλεο ζηελ πξφθιεζε ηαηξηθνχ ζθάικαηνο είλαη ηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία, ζε πνζνζηφ 46,2% θαη αθνινπζνχλ νη ηδησηηθέο θιηληθέο-

ηαηξηθά θέληξα, ζε πνζνζηφ 32,6%.  

ηνλ πίλαθα 5.18 απνηππψλνληαη κφλν νη εηδηθφηεηεο πξψηεο επζχλεο κε ηελ 

πην ζπρλή εκθάληζε > 20 εγγξαθέο θαη παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη ηαηξνί πνπ 
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θαίλεηαη λα έρνπλ εκπινθή ζε θάπνην ηαηξηθφ ζθάικα πξνέξρνληαη απφ ηηο 

εηδηθφηεηεο ηεο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο. ην 41,6% 

ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ-ηαηξηθψλ θέληξσλ εκπιέθεηαη ε εηδηθφηεηα ηεο Μαηεπηηθήο-

Γπλαηθνινγίαο έλαληη ηνπ 10,5% ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Δπηπιένλ, ζην 20,8% ησλ 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ θαίλεηαη λα εκπιέθεηαη ζε πεξηζηαηηθά ηαηξηθήο ακέιεηαο, ε 

εηδηθφηεηα ηεο Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο έλαληη ηνπ 17,6% πνπ ζπλαληάηαη ζηηο 

ηδησηηθέο θιηληθέο – ηαηξηθά θέληξα.    

 

Πίλαθαο 5.18: Crosstabanalysis θσδηθνύ κνλάδαο πγείαο θαη εηδηθόηεηαο πξώηεο επζύλεο κε ηελ 

πην ζπρλή εκθάληζε >20 εγγξαθέο 
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Κσδηθόο κνλάδαο πγείαο έλαληη βαξύηεηαο ηαηξηθνύ ζθάικαηνο  

 

ε Ν=521 ππνζέζεηο ηαηξηθήο ακέιεηαο θαηαγξάθεηαη ε κνλάδα πγείαο ζηελ 

νπνία ζπλέβε ην ηαηξηθφ ζθάικα ζε ζρέζε κε ην επίπεδν βαξχηεηαο ηνπ ζθάικαηνο 

απηνχ. Απφ ηνλ πίλαθα 5.19 παξαηεξνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα ηαηξηθά ζθάικαηα 

είραλ σο ζπλέπεηα ην ζάλαην, ζε πνζνζηφ 38,8% (202 ζηα 521) ελψ σο δεχηεξε θαηά 

ζεηξά ζπλέπεηα, ηε κφληκε αλαπεξία, ζε πνζνζηφ 32,2% (168 ζηα 521). Δπίζεο, κε 

βάζε ην ζπλνιηθφ δείγκα Ν=521, παξαπάλσ απφ ηα κηζά ηαηξηθά ζθάικαηα (55,3%) 

ζπλέβεζαλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη ην 25,7% πξνθιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λνζειείαο, ζε ηδησηηθέο θιηληθέο-ηαηξηθά θέληξα. 

Έηζη ινηπφλ, ζην 45,1% ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ (130 ζηα 288) 

πξνθιήζεθε ζάλαηνο, ζην 31,6% κφληκε αλαπεξία ελψ ζην 11,5% πξνζσξηλή βιάβε 

πνπ ήηαλ απαξαίηεηε ε ηαηξηθή παξέκβαζε. Δπηπιένλ, ζην 35,1% ησλ ηδησηηθψλ 

θιηληθψλ-ηαηξηθψλ θέληξσλ (47 ζηα 134) ν αζζελήο ππέζηε κφληκε αλαπεξία, ζην 

32,1% ν αζζελήο θαηέιεμε θαη ζην 16,4% ν αζζελήο ππέζηε πξνζσξηλή βιάβε πνπ 

ήηαλ απαξαίηεηε ε ηαηξηθή παξέκβαζε.   
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Πίλαθαο 5.19: Crosstabanalysis θσδηθνύ κνλάδαο πγείαο θαη βαξύηεηαο ηαηξηθνύ ζθάικαηνο 

 

 

 

 

Δηδηθόηεηα κε ηε κεγαιύηεξε επζύλε έλαληη βαξύηεηαο ηαηξηθνύ ζθάικαηνο  

 

ε Ν=521 θαηαγξάθεηαη ε εηδηθφηεηα πξψηεο επζχλεο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν 

βαξχηεηαο ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο πνπ θαίλεηαη λα έρεη πξνθιεζεί, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο. ηνλ πίλαθα 5.20 παξνπζηάδνληαη 

εθείλεο κφλν νη εηδηθφηεηεο πξψηεο επζχλεο πνπ εκπιέθνληαη ζε παξαπάλσ απφ 20 

πεξηζηαηηθά ηαηξηθήο ακέιεηαο.  
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 Απφ ηνλ πίλαθα 5.20 παξαηεξνχκε φηη ε εηδηθφηεηα ηεο Μαηεπηηθήο-

Γπλαηθνινγίαο εκπιέθεηαη ζηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά, ζε πνζνζηφ 23,2% (121 

ζηα 521) θαη ην 37,2% απηψλ ζηα νπνία είρε εκπινθή ε Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία 

αθνξνχζαλ ζε κφληκε αλαπεξία. ηε δεχηεξε θαηά ζεηξά θαηάηαμε θαη ζε πνζνζηφ 

17,5% βξίζθεηαη ε εηδηθφηεηα ηεο Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο, ε νπνία θαίλεηαη λα είλαη 

ππεχζπλε γηα πεξηζηαηηθά πνπ είραλ σο ζπλέπεηα ην ζάλαην (40,7%) θαη κφληκε 

αλαπεξία (38,5%).  

 

Πίλαθαο 5.20: Crosstabanalysis εηδηθόηεηαο κεγαιύηεξεο επζύλεο κε ην επίπεδν βαξύηεηαο 

ηαηξηθνύ ζθάικαηνο ( >20 εγγξαθέο) 

 

 

 

ΤΠε έλαληη βαξύηεηαο ηαηξηθνύ ζθάικαηνο  

 

ε Ν=232 θαηαγξάθεηαη ε ΤΠε ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ηεο βαξχηεηαο ηνπ 

ηαηξηθνχ ζθάικαηνο. Απφ ηνλ πίλαθα 5.21 παξαηεξνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα ηαηξηθά 

ζθάικαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ 1
ε
 ΤΠε Αηηηθήο ζρεηίδνληαη κε κφληκε αλαπεξία 

(35%) θαη ζάλαην (34,3%) ελψ ην 15,3% αθνξά ζε ηαηξηθά ζθάικαηα πνπ ν αζζελήο 

έρεη ππνζηεί πξνζσξηλή βιάβε θαη είλαη απαξαίηεηε ε ηαηξηθή παξέκβαζε. Δπηπιένλ, 

είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε 1
ε
 ΤΠε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πγεηνλνκηθέο 

πεξηθέξεηεο ζπγθεληξψλεη ζηνπο θφιπνπο ηεο, πάλσ απφ ηα κηζά ηαηξηθά ζθάικαηα 

πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα είηε ηελ πξνζσξηλή βιάβε πνπ είλαη απαξαίηεηε ε ηαηξηθή 

παξέκβαζε (67,7%), είηε ηε κφληκε αλαπεξία (66,7%) είηε ην ζάλαην (46,1%). ηε 
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ζπλέρεηα ε ακέζσο επφκελε ΤΠε πνπ ζπζζσξεχεη ηηο πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο σο 

πξνο ην επίπεδν βαξχηεηαο ηαηξηθνχ ζθάικαηνο είλαη ε 4
ε
 ΤΠε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

θαη είλαη άμην ζρνιηαζκνχ φηη ην 50% ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ ηεο, έρνπλ σο 

ζπλέπεηα ην ζάλαην.   

 

Πίλαθαο 5.21: Crosstabanalysis ΤΠε κε επίπεδν βαξύηεηαο ηαηξηθνύ ζθάικαηνο  

 

 

 

Βαξύηεηα έλαληη ηύπνπ ηαηξηθνύ ζθάικαηνο  

 

ε Ν=517 θαηαγξάθεηαη ε βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ ηχπν ηνπ ηαηξηθνχ 

ζθάικαηνο. Απφ ηνλ πίλαθα 5.22 παξαηεξνχκε φηη ην 66,7% ησλ ηαηξηθψλ 

ζθαικάησλ πνπ πξνθάιεζε ζηνπο αζζελείο κφληκε αλαπεξία, ζπλέβεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Δπηπιένλ, ζην 56,6% ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάγλσζεο, νη αζζελείο θαηέιεμαλ.    
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Πίλαθαο 5.22: Crosstabanalysis βαξύηεηαο κε ηύπν ηαηξηθνύ ζθάικαηνο  

 

 

 

Βαξύηεηα έλαληη παζνινγηθνύ/ρεηξνπξγηθνύ πεξηζηαηηθνύ  

 

ε Ν=511 θαηαγξάθεηαη ε βαξχηεηα ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο ζε ζρέζε κε ην 

εάλ επξφθεηην γηα παζνινγηθφ / ρεηξνπξγηθφ πεξηζηαηηθφ. Απφ ηνλ πίλαθα 5.23 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ πνπ ππέζηε κφληκε 

αλαπεξία (91%) θαζψο θαη πεξίπνπ ην 60% ησλ αζζελψλ πνπ θαηέιεμε, πξνήιζαλ 

απφ ρεηξνπξγηθφ πεξηζηαηηθφ. Δπηπιένλ, ην 67% ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ είλαη 

παζνινγηθήο θχζεσο, θαηαιήγεη ζε ζάλαην. 
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Πίλαθαο 5.23: Crosstabanalysis βαξύηεηαο κε ην εάλ επξόθεηην γηα παζνινγηθό / ρεηξνπξγηθό 

πεξηζηαηηθό 

 

 

 

Κσδηθόο κνλάδαο πγείαο έλαληη απαιιαγήο ηεο ηαηξηθήο επζύλεο  

Απφ ηνλ πίλαθα 5.24 είλαη εκθαλέο φηη ζε Ν=85 φπνπ θαηαγξάθεηαη ε κνλάδα 

πγείαο θαη ην ζηνηρείν ηεο απαιιαγήο επζχλεο ηνπ επαγγεικαηία πγεία απφ ηα 

Διιεληθά δηθαζηήξηα, ζρεδφλ νη ελ ησ ήκηζπ εκπιεθφκελνη ηαηξνί (40%) πνπ 

απειιάγελ ηεο ηαηξηθήο ηνπο επζχλεο, πξνέξρνληαη απφ ηδησηηθέο θιηληθέο-ηαηξηθά 

θέληξα, ελψ κφιηο ην 25,9% ησλ αζσψζεσλ, αθνξνχζαλ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία.  
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Πίλαθαο 5.24: Crosstabanalysis κνλάδαο πγείαο κε απαιιαγή ηαηξηθήο επζύλεο 

 

 

 

Δηδηθόηεηα πξώηεο επζύλεο έλαληη αζώσζεο  

 

ε Ν=85 θαηαγξάθεηαη ε εηδηθφηεηα κε ηε κεγαιχηεξε επζχλε θαηά ηελ ηέιεζε 

ελφο ηαηξηθνχ ζθάικαηνο ζε ζρέζε κε ην αλ ηα Διιεληθά δηθαζηήξηα απνθάζηζαλ ηελ 

απαιιαγή ησλ θαηεγνξηψλ ηαηξηθήο ακέιεηαο. ηνλ πίλαθα 5.25 απνηππψλνληαη 

εθείλεο νη εηδηθφηεηεο πξψηεο επζχλεο νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ απφ 5 θαη πάλσ 

απαιιαγέο. Απφ ηνλ πίλαθα 5.25 παξαηεξνχκε φηη ε εηδηθφηεηα ηεο Μαηεπηηθήο-

Γπλαηθνινγίαο ζπιιέγεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαιιαγψλ (37,6%) θαη αθνινπζεί 

ζηε ζπλέρεηα ε εηδηθφηεηα ηεο Καξδηνινγίαο-Καξδηνρεηξνπξγηθήο.  
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Πίλαθαο 5.25: Crosstabanalysis εηδηθόηεηαο πξώηεο επζύλεο κε αζώσζε ( > 5 εγγξαθέο) 

 

 

 

Οκάδα ICD-10 έλαληη αζώσζεο  

 

ε Ν=81 θαηαγξάθεηαη ε νκάδα ICD-10, δειαδή ην λφζεκα κε ην νπνίν 

εηζήρζε ν αζζελήο ζην ζχζηεκα πγείαο ζε ζρέζε κε ηελ αζσσηηθή απαιιαγή ησλ 

εκπιεθφκελσλ εηδηθνηήησλ. ηνλ πίλαθα 5.26 παξνπζηάδνληαη νη νκάδεο ICD-10 γηα 

ηηο νπνίεο ππήξμε απαιιαγή ησλ θαηεγνξηψλ, πάλσ απφ 5 θνξέο. ηνλ πίλαθα 5.26 

παξαηεξνχκε φηη ην 1/3 ησλ αζσψζεσλ αθνξά ζε εηζαγσγέο αζζελψλ γπλαηθψλ πνπ 

άλεθαλ ζηελ νκάδα Ο00-Ο99: Κχεζε, ηνθεηφο θαη ινρεία. ε δεχηεξε θαηά ζεηξά 

θαηάηαμε βξίζθεηαη ε νκάδα Η00-Η99: Παζήζεηο ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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Πίλαθαο 5.26: Crosstabanalysis νκάδαο ICD-10 κε απαιιαγή ηαηξηθήο επζύλεο ( > 5 εγγξαθέο) 
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5.1.3 Έιεγρνη αλεμαξηεζίαο (x
2
), Με παξακεηξηθνί έιεγρνη θαη 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (Chi-squareIndependenceTesting, 

NonparametricTestsandCorrelations) 

 

Δπηδηψμακε λα πξνρσξήζνπκε ζε αλάιπζε ζπζρέηηζεο ηεο βαξχηεηαο ηνπ ηαηξηθνχ 

ζθάικαηνο θαη ηνπ χςνπο ηεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο κε κεηαβιεηέο, φπσο ηελ 

εηδηθφηεηα ηαηξνχ κε ηε κεγαιχηεξε επζχλε, ην ζηάδην πνπ ζπλέβε ην ηαηξηθφ 

ζθάικα, ην εάλ επξφθεηην γηα παζνινγηθφ ή ρεηξνπξγηθφ πεξηζηαηηθφ, ην ICD - 10, 

ηνλ ηχπν ηεο κνλάδαο πγείαο, ηελ ΤΠε, ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηε βαξχηεηα.  

πγθεθξηκέλα, κε ηε ρξήζε x
2
 ειέγρσλ αλεμαξηεζίαο,κε παξακεηξηθήο 

κεζνδνινγίαο θαη ζπζρεηίζεσλ, επηρεηξήζακε λα δηαπηζηψζνπκε θαηά πφζν θαη εάλ 

επεξεάδεηαη ε βαξχηεηα ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο (5.27-5.34) θαη ην χςνο ηεο 

επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο (5.35-5.44), απφ ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο.  

Αθνινπζνχλ νη πίλαθεο (5.27-5.34) ησλ κεηαβιεηψλ εθείλσλ πνπ κε ηε βνήζεηα 

ησλ x
2
 ειέγρσλ αλεμαξηεζίαο θαη ηνπ κε παξακεηξηθνχ ειέγρνπ θαηά Kruskal-

Wallis, εκθαλίζηεθαλ σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ή κε, ζε ζρέζε κε ηε βαξχηεηα ηνπ 

ηαηξηθνχ ζθάικαηνο.  

 

Δηδηθόηεηα κε ηε κεγαιύηεξε επζύλε 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.27, παξαηεξνχκε φηη ην p-value = 0,000<0,05 θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμίζσζε (1), 

     (1) 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α=0,05), απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 

αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, απνθαίλεηαη φηη ε βαξχηεηα ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ εηδηθφηεηα κε ηε κεγαιχηεξε επζχλε. 
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Πίλαθαο 5.27: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο x
2 
εηδηθόηεηαο α’ επζύλεο κε βαξύηεηαηαηξηθνύ ζθάικαηνο   

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 286,814a 165 ,000 

Likelihood Ratio 274,702 165 ,000 

N of Valid Cases 521 
  

a. 183 cells (89,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,02. 

 
Κσδηθόο ηύπνπ ηαηξηθνύ ζθάικαηνο 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.28, παξαηεξνχκε φηη ην p-value = 0,000<0,05 θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμίζσζε (1), 

     (1) 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α=0,05), απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 

αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, απνθαίλεηαη φηη ε βαξχηεηα ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ θσδηθφ ηχπνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο. 

 

Πίλαθαο 5.28: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο x
2 
γηα ηύπν ηαηξηθνύ ζθάικαηνο κε βαξύηεηα 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 139,076a 20 ,000 

Likelihood Ratio 102,889 20 ,000 

N of Valid Cases 517 
  

a. 13 cells (43,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,25. 

 
Παζνινγηθό / Υεηξνπξγηθό πεξηζηαηηθό 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.29, παξαηεξνχκε φηη ην p-value = 0,000<0,05 θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμίζσζε (1), 

     (1) 
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ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α=0,05), απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 

αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, απνθαίλεηαη φηη ε βαξχηεηα ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε θχζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

 

 

Πίλαθαο 5.29: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο x
2 
ηεο θύζεσο πεξηζηαηηθνύ κε βαξύηεηα 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 58,730a 5 ,000 

Likelihood Ratio 59,992 5 ,000 

N of Valid Cases 511 
  

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1,89. 

 
Οκάδεο ICD-10  

Απφ ηνλ πίλαθα 5.30, παξαηεξνχκε φηη ην p-value = 0,000<0,05 θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμίζσζε (1), 

     (1) 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α=0,05), απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 

αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, απνθαίλεηαη φηη ε βαξχηεηα ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηονκάδεο ICD-10. 

 

Πίλαθαο 5.30: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο x
2 
νκάδσλ ICD-10 κε βαξύηεηα 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 180,855a 100 ,000 

Likelihood Ratio 178,174 100 ,000 

N of Valid Cases 453 
  

a. 97 cells (77,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,02. 
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Σύπν κνλάδαο πγείαο 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.31, παξαηεξνχκε φηη ην p-value = 0,000<0,05 θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμίζσζε (1), 

     (1) 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α=0,05), απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 

αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, απνθαίλεηαη φηη ε βαξχηεηα ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ ηχπν ηεο κνλάδαο πγείαο πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθφ. 

 

Πίλαθαο 5.31: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο x
2 
 γηα ηύπν κνλάδαο πγείαο κε βαξύηεηα 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 109,949a 60 ,000 

Likelihood Ratio 95,650 60 ,002 

N of Valid Cases 521 
  

a. 63 cells (80,8%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,02. 

 
ΤΠε 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.32, παξαηεξνχκε φηη ην p-value = 0,234>0,05 θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμίζσζε (1), 

     (1) 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α=0,05), δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 

αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, απνθαίλεηαη φηη ε βαξχηεηα ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο δε 

ζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ηελ ΤΠε. 
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Πίλαθαο 5.32: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο x
2 
γηα ΤΠε κε βαξύηεηα 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 35,237a 30 ,234 

Likelihood Ratio 42,237 30 ,068 

N of Valid Cases 232 
  

a. 33 cells (78,6%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,05. 

 
Φύιν ηνπ αζζελνύο 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.33, παξαηεξνχκε φηη ην p-value = 0,010<0,05 θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμίζσζε (1), 

     (1) 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α=0,05), απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 

αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, απνθαίλεηαη φηη ε βαξχηεηα ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην θχιν αζζελνχο. 

 

Πίλαθαο 5.33: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο x
2 
 γηα θύιν αζζελνύο κε βαξύηεηα 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,987a 5 ,010 

Likelihood Ratio 16,352 5 ,006 

N of Valid Cases 363 
  

a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1,21. 

 
Ηιηθία ηνπ αζζελνύο 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.34, κε ηε ρξήζε ηνπ κε παξακεηξηθνχ ειέγρνπ θαηά Kruskal-

Wallis ιφγσ έιιεηςεο θαλνληθφηεηαο ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο ειηθίαο ηνπ αζζελνχο, 

παξαηεξνχκε φηη ην p-value = 0,034<0,05 θαη έηζη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% 

(α=0,05), απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε ηζφηεηαο ησλ επηπέδσλ. πλεπψο, 

απνθαίλεηαη φηη ε βαξχηεηα ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο ζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ηελ ειηθία 
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ηνπ αζζελνχο. 

 

Πίλαθαο 5.34: Mε παξακεηξηθόο έιεγρνο θαηά Kruskal-Wallis γηα ειηθία αζζελνύο  

ζε ζρέζε κε ηε βαξύηεηα 

 

Test Statisticsa,b 

 ΖΛΗΚΗΑ 

Chi-Square 4,481 

df 1 

Asymp. Sig. ,034 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 

ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

 

Αθνινπζνχλ νη πίλαθεο (5.35-5.44) ησλ κεηαβιεηψλ εθείλσλ πνπ κε ηε βνήζεηα ησλ 

κε παξακεηξηθψλ ειέγρσλ, ιφγσ έιιεηςεο θαλνληθφηεηαο ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο 

επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο (βι. πίλαθα 5.35) θαη ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαηά 

Spearman, δηεξεπλνχκε εάλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ή κε ζε ζρέζε κε ην χςνο 

ηεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο.  

 

Πίλαθαο 5.35: Mε παξακεηξηθόο έιεγρνο θαηά Kolmogorov–Smirnov test (K–S test) γηα ην ύςνο ηεο 

επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο 

 

 

 

Δηδηθόηεηα κε ηε κεγαιύηεξε επζύλε 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.36, παξαηεξνχκε φηη ην p-value = 0,436>0,05 θαη έηζη ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α=0,05), δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 

ηζφηεηαο ησλ επηπέδσλ. πλεπψο, απνθαίλεηαη φηη ην χςνο ηεο επηδηθαζζείζαο 
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απνδεκίσζεο δελ επεξεάδεηαη ηζρπξά απφ ηελ εηδηθφηεηα κε ηε κεγαιχηεξε επζχλε.  

 

Πίλαθαο 5.36: Mε παξακεηξηθόο έιεγρνο θαηά Kruskal Wallis Test γηα ηελ εηδηθόηεηα α’ επζύλεο 

ζε ζρέζε κε ην ύςνο ηεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο 

 

Test Statisticsa,b 

 
ΔΠΗΓΗΚΑΘ_ 

ΑΠΟΕΖΜ 

Chi-Square 26,503 

df 26 

Asymp. Sig. ,436 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ_A’ ΔΤΘΤΝΖ 

 

 

Κσδηθόο ηύπνπ ηαηξηθνύ ζθάικαηνο 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.37, παξαηεξνχκε φηη ην p-value = 0,937>0,05 θαη έηζη ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α=0,05), δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 

ηζφηεηαο ησλ επηπέδσλ. πλεπψο, απνθαίλεηαη φηη ην χςνο ηεο επηδηθαζζείζαο 

απνδεκίσζεο δελ επεξεάδεηαη ηζρπξά απφ ηνλ ηχπν ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο.  

 

 

Πίλαθαο 5.37: Mε παξακεηξηθόο έιεγρνο θαηά Kruskal Wallis Test γηα ηνλ ηύπν ηνπ  

ηαηξηθνύ ζθάικαηνο ζε ζρέζε κε ην ύςνο ηεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο 

 

 

Test Statisticsa,b 

 ΔΠΗΓΗΚΑΘ_ 

ΑΠΟΕΖΜ 

Chi-Square ,809 

df 4 

Asymp. Sig. ,937 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 

ΣΤΠ_ΦΑΛΜ 
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Παζνινγηθό / Υεηξνπξγηθό πεξηζηαηηθό 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.38, παξαηεξνχκε φηη ην p-value = 0,830>0,05 θαη έηζη ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α=0,05), δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 

ηζφηεηαο ησλ επηπέδσλ. πλεπψο, απνθαίλεηαη φηη ην χςνο ηεο επηδηθαζζείζαο 

απνδεκίσζεο δελ επεξεάδεηαη ηζρπξά απφ ην εάλ επξφθεηην γηα παζνινγηθφ / 

ρεηξνπξγηθφ πεξηζηαηηθφ.  

 

 

Πίλαθαο 5.38: Mε παξακεηξηθόο έιεγρνο θαηά Kruskal Wallis Test γηα εάλ ην παζνινγηθό / 

ρεηξνπξγηθό πεξηζηαηηθό ζρεηίδεηαη κε ην ύςνο ηεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο 

 

 

Test Statisticsa,b 

 ΔΠΗΓΗΚΑΘ_ 

ΑΠΟΕΖΜ 

Chi-Square ,046 

df 1 

Asymp. Sig. ,830 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 

ΠΑΘΟΛ_ΥΔΗΡΟΤΡΓ 

 

 

Οκάδεο ICD-10  

Απφ ηνλ πίλαθα 5.39, παξαηεξνχκε φηη ην p-value = 0,273>0,05 θαη έηζη ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α=0,05), δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 

ηζφηεηαο ησλ επηπέδσλ. πλεπψο, απνθαίλεηαη φηη ην χςνο ηεο επηδηθαζζείζαο 

απνδεκίσζεο δελ επεξεάδεηαη ηζρπξά απφ ηηο νκάδεο ICD-10. 

 

Πίλαθαο 5.39: Mε παξακεηξηθόο έιεγρνο θαηά Kruskal Wallis Test γηα ηηο νκάδεο ICD-10 ζε ζρέζε 

κε ην ύςνο ηεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο 

 

Test Statisticsa,b 

 ΔΠΗΓΗΚΑΘ_ 

ΑΠΟΕΖΜ 

Chi-Square 21,121 

df 18 
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Asymp. Sig. ,273 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 

ΟΜΑΓΑ_ICD_10 

 
Σύπν κνλάδαο πγείαο 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.40, παξαηεξνχκε φηη ην p-value = 0,002<0,05 θαη έηζη ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α=0,05), απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε ηζφηεηαο 

ησλ επηπέδσλ. πλεπψο, απνθαίλεηαη φηη ην χςνο ηεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο 

επεξεάδεηαη ηζρπξά απφ ηνλ ηχπν κνλάδαο πγείαο.  

 
Πίλαθαο 5.40: Mε παξακεηξηθόο έιεγρνο θαηά Kruskal Wallis Test γηα ηνλ ηύπν κνλάδαο πγείαο ζε 

ζρέζε κε ην ύςνο ηεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο 

 

Test Statisticsa,b 

 ΔΠΗΓΗΚΑΘ_ 

ΑΠΟΕΖΜ 

Chi-Square 24,738 

df 8 

Asymp. Sig. ,002 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: ΚΧΓ_ΜΤ 

 

 
ΤΠε 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.41, παξαηεξνχκε φηη ην p-value = 0,042<0,05 θαη έηζη ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α=0,05), απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε ηζφηεηαο 

ησλ επηπέδσλ. πλεπψο, απνθαίλεηαη φηη ην χςνο ηεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο 

επεξεάδεηαη ηζρπξά απφ ηελ ΤΠε.  

Πίλαθαο 5.41: Mε παξακεηξηθόο έιεγρνο θαηά Kruskal Wallis Test γηα ΤΠε ζε ζρέζε κε ην ύςνο 

ηεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο 

 

 

Test Statisticsa 

 ΔΠΗΓΗΚΑΘ_ 

ΑΠΟΕΖΜ 

N 166 

Median 143,367.5000 

Chi-Square 13,090b 
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df 6 

Asymp. Sig. ,042 

a. Grouping Variable: ΤΠΔ 

b. 10 cells (71,4%) have expected 

frequencies less than 5. The 

minimum expected cell frequency is 

1,0. 

 

Φύιν ηνπ αζζελνύο 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.42, παξαηεξνχκε φηη ην p-value = 0,905>0,05 θαη έηζη ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α=0,05), δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 

ηζφηεηαο ησλ επηπέδσλ. πλεπψο, απνθαίλεηαη φηη ην χςνο ηεο επηδηθαζζείζαο 

απνδεκίσζεο δελ επεξεάδεηαη ηζρπξά απφ ην θχιν ηνπ αζζελνχο. 

 

Πίλαθαο 5.42: Mε παξακεηξηθόο έιεγρνο θαηά Kruskal Wallis Test γηα ην θύιν ηνπ αζζελνύο ζε 

ζρέζε κε ην ύςνο ηεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο 

 

Test Statisticsa,b 

 ΔΠΗΓΗΚΑΘ_ΑΠ

ΟΕΖΜ 

Chi-Square ,014 

df 1 

Asymp. Sig. ,905 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: GENDER 

 

 
Ηιηθία ηνπ αζζελνύο 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.43, παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman 

είλαη ίζνο κε -0,018 θαη ην αληίζηνηρν p-value = 0,839>0,05 θαη έηζη ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% (α=0,05), δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο 

(Ζ0). πλεπψο, απνθαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπ χςνπο ηεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο θαη ηεο ειηθίαοηνπ αζζελνχο. 
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Πίλαθαο 5.43: πληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman γηα ηελ ειηθία ηνπ αζζελνύο ζε ζρέζε κε ην ύςνο 

ηεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο 

 

 

Correlations 

 ΔΠΗΓΗΚΑΘ_ 

ΑΠΟΕΖΜ 

ΖΛΗΚΗΑ 

Spearman's rho ΔΠΗΓΗΚΑΘ_ΑΠΟΕΖΜ Correlation Coefficient 1,000 -,018 

Sig. (2-tailed) . ,839 

N 218 133 

ΖΛΗΚΗΑ Correlation Coefficient -,018 1,000 

Sig. (2-tailed) ,839 . 

N 133 277 

 
Βαξύηεηα ηαηξηθνύ ζθάικαηνο 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.44, παξαηεξνχκε φηη ην p-value = 0,000<0,05 θαη έηζη ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α=0,05), απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε ηζφηεηαο 

ησλ επηπέδσλ. πλεπψο, απνθαίλεηαη φηη ην χςνο ηεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο 

επεξεάδεηαη ηζρπξά απφ ηε βαξχηεηα ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο. ηε ζπλέρεηα, ζην 

Παξάξηεκα Α’ παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ηνπ χςνπο ηεο 

επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο αλά βαξχηεηα ηαηξηθνχ ζθάικαηνο, παξαηεξψληαο φηη 

τα πςειφηεξα πνζά επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο αθνξνχζαλ ζε ηαηξηθά ζθάικαηα 

πνπ νδήγεζαλ ζε ζάλαην ή πξνθάιεζαλ κφληκε αλαπεξία ζε αζζελείο ελψ ηα 

ρακειφηεξα πνζά επηδηθάζζεθαλ γηα ηαηξηθά ζθάικαηα πνπ πξνμέλεζαλ πξνζσξηλή 

βιάβε ζηνπο αζζελείο, κε απαξαίηεηε ηελ ηαηξηθή παξέκβαζε. 

 

Πίλαθαο 5.44: Mε παξακεηξηθόο έιεγρνο θαηά Kruskal Wallis Test γηα ηε βαξύηεηα ηαηξηθνύ 

ζθάικαηνο ζε ζρέζε κε ην ύςνο ηεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο 

 

 

Test Statisticsa,b 

 ΔΠΗΓΗΚΑΘ_ΑΠ

ΟΕΖΜ 

Chi-Square 39,549 

df 1 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: ΒΑΡΤΣΖΣΑ 
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5.1.4 Δθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

         πγείαο θαηά ΚΔΝ εμαηηίαο ησλ ηαηξηθώλ ζθαικάησλ  
 

ηελ πξνζπάζεηά καο λα εθηηκήζνπκε ηελ επηβάξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, 

εμαηηίαο ηεο πξφθιεζεο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ, ζε Ν=373 θαηαγξάθνπκε ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο εθείλσλ ησλ ΚΔΝ (DRGs) πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκκεηνρή ≥ 1% 

ζηε ζπλνιηθή επηβάξπλζε θαη δηάθνξα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα (Sum, Mean. 

Std. Deviation, % ofTotalSum) ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο επίπησζεο αλά ΚΔΝ (βι. 

πίλαθα 5.45). Αληίζηνηρα, ζην Παξάξηεκα Α’, εκθαλίδεηαη ην % ζπκκεηνρήο φισλ 

ησλ ΚΔΝ ζηε ζπλνιηθή επηβάξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ζε Ν=373. 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.45, παξαηεξνχκε φηη ν θσδηθφο ΚΔΝ Φ60Μ «Σξαπκαηηζκνί 

κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο – επηπινθέο» 

εκθαλίδεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπρλφηεηαο σο πξνο ην ζπλνιηθφ Ν=373 (21,4%) 

θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπλνιηθή επηβάξπλζε αγγίδεη ην 15,3%. Δπηπιένλ, ζην 

ζπγθεθξηκέλν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν θσδηθφο ΚΔΝ Ν20Μ «Ομεία εκθάληζε 

παξαπιεγίαο/ηεηξαπιεγίαο κε ή ρσξίο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε θαηαζηξνθηθέο 

(ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο – επηπινθέο» φπνπ παξαηεξνχκε φηη ην % ηεο 

ζπρλφηεηάο ηνπ, επί ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο είλαη αξθεηά ρακειφ (7,0%) ελψ 

ηαπηφρξνλα εκθαλίδεηαη λα πξνμελεί ζεκαληηθή επηβάξπλζε ζην ζχζηεκα πγείαο, 

θαηέρνληαο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, επί ηνπ ζπλφινπ (19,8%). 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν ΚΔΝ, αλ θαη παξνπζηάδεηαη ζε κηθξφ 

αξηζκφ εγγξαθψλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο, είλαη ηθαλφ λα πξνθαιέζεη κεγάιε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζην ζχζηεκα πγείαο.     

Αθνινχζσο, ζηνλ πίλαθα 5.46 θαη ζην δηάγξακκα 5.8, παξνπζηάδνληαη ηα 9 

πξψηα ΚΔΝ, ζχκθσλα κε ηε κέζε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Γηαπηζηψλνπκε φηη ζε 

έλαλ αζζελή πνπ ππέζηε ηαηξηθφ ζθάικα θαη αμηνινγήζεθε ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ηνπ κε ηνλ θσδηθφ ΚΔΝΜ07Α «Αθξσηεξηαζκόο», ε κέζε επηβάξπλζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη €11.990 πνπ απνηειεί θαη ηελ πςειφηεξε κέζε ηηκή ζε 

Ν=373. Δίλαη γεγνλφο φηη ν θσδηθφο ΚΔΝΜ07Α, αληηζηνηρεί ζε πνιχ βαξηά 

πεξηζηαηηθά ηα νπνία εάλ θαη εκθαλίδνληαη κφιηο 3 θνξέο (0,8%), πξνζκεηξνχληαη σο 

ηα πην θνζηνβφξα γηα ην ζχζηεκα πγείαο, ζχκθσλα κε ηε κέζε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε.     
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Πίλαθαο 5.45: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο θαηά ΚΔΝ  

(κε εγγξαθέο ≥ 1% ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΚΔΝ ζην ζύλνιν ηεο επηβάξπλζεο ) 

 

TOTAL_COST_EST_OF_IMPACT 

ΚΔΝ (DRG) N % of Total N Sum Mean Std. Deviation % of Total Sum 

Ν20Μ 

Ομεία εκθάληζε 

παξαπιεγίαο/ηεηξαπιεγίαο 

κε ή ρσξίο ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο κε 

θαηαζηξνθηθέο 

(ζπζηεκαηηθέο) 

ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο 

− επηπινθέο 

26 7,0% 199830,00 7685,7692 11003,03819 19,8% 

Φ60Μ 

Σξαπκαηηζκνί κε 

θαηαζηξνθηθέο 

(ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο 

ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο – 

επηπινθέο 

80 21,4% 153890,00 1923,6250 2917,66703 15,3% 

Ρ05Μα 

Αζζέλεηεο ζρεηηδφκελεο κε 

ηνλ HIV κε θαηαζηξνθηθέο 

(ζπζηεκαηηθέο) 

ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο − 

επηπινθέο 

9 2,4% 69516,00 7724,0000 240,00000 6,9% 

Ρ20Μ 

εςαηκία κε θαηαζηξνθηθέο 

(ζπζηεκαηηθέο) 

ζπλππάξρνπζεο 

παζήζεηο −επηπινθέο 

16 4,3% 46056,00 2878,5000 1608,79458 4,6% 

Ρ21Μ 

Μεηεγρεηξεηηθέο θαη 

κεηαηξαπκαηηθέο ινηκψμεηο 

κε θαηαζηξνθηθέο 

(ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο 

ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο − 

επηπινθέο 

12 3,2% 42452,00 3537,6667 3298,21945 4,2% 

Μ07Α 

Αθξσηεξηαζκφο 
3 ,8% 35970,00 11990,0000 9191,90405 3,6% 

X23Μ 

Άιιν follow up κεηά απφ 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη 

ηαηξηθή θξνληίδα, κε 

θαηαζηξνθηθέο 

(ζπζηεκαηηθέο) 

ζπλππάξρνπζεο  

παζήζεηο − επηπινθέο 

13 3,5% 28847,00 2219,0000 648,99923 2,9% 

Π04Μα 

Λχζε πεξηηνλατθψλ 

ζπκθχζεσλ κε 

θαηαζηξνθηθέο 

(ζπζηεκαηηθέο) 

ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο − 

επηπινθέο 

6 1,6% 26088,00 4348,0000 3233,32646 2,6% 

Κ40Μ 

Γηαηαξαρέο ηνπ 

θπθινθνξηθνχ κε ΟΔΜ (νμχ 

έκθξαγκα κπνθαξδίνπ) 

ρσξίο επεκβαηηθφ θαξδηαθφ 

θαζεηεξηαζκφ, κε 

θαηαζηξνθηθέο 

(ζπζηεκαηηθέο) 

ζπλππάξρνπζεο  

παζήζεηο − επηπινθέο 

14 3,8% 25452,00 1818,0000 0,00000 2,5% 

Φ62Μ 

Γειεηεξηάζεηο/ηνμηθέο 

επηδξάζεηο θαξκάθσλ θαη 

άιισλ νπζηψλ κε 

θαηαζηξνθηθέο 

(ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο 

ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο – 

επηπινθέο 

18 4,8% 23004,00 1278,0000 403,05087 2,3% 

Ε22Μ 

Άιια εγθαχκαηα κε 

ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο – 

επηπινθέο 

8 2,1% 22746,00 2843,2500 1783,16683 2,3% 

Τ20Μα 

Νεθξηθή αλεπάξθεηα κε 

θαηαζηξνθηθέο 

(ζπζηεκαηηθέο) 

ζπλππάξρνπζεο 

παζήζεηο – επηπινθέο 

5 1,3% 21165,00 4233,0000 3577,70876 2,1% 
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Ν30Μα 

Αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην θαη άιιεο 

δηαηαξαρέο ησλ 

εγθεθαιηθψλ 

αγγείσλ κε θαηαζηξνθηθέο 

(ζπζηεκαηηθέο) 

ζπλππάξρνπζεο 

παζήζεηο − επηπινθέο 

5 1,3% 20295,00 4059,0000 3541,93168 2,0% 

Φ64Μ 

Άιινο ηξαπκαηηζκφο, 

δειεηεξίαζε θαη ηνμηθή 

επίδξαζε κε θαηαζηξνθηθέο 

(ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο 

ζπλππάξρνπζεο  

παζήζεηο – επηπινθέο 

11 2,9% 18419,00 1674,4545 899,18145 1,8% 

Ν38Μ 

Δλδνθξαληαθή 

(θξαληνεγθεθαιηθή) θάθσζε 

κε θαηαζηξνθηθέο 

(ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο 

ζπλππάξρνπζεο  

παζήζεηο – επηπινθέο 

8 2,1% 16920,00 2115,0000 0,00000 1,7% 

Α24Μ 

Πλεπκνληθφ νίδεκα θαη 

αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα 

κε θαηαζηξνθηθέο 

(ζπζηεκαηηθέο) 

ζπλππάξρνπζεο  

παζήζεηο − επηπινθέο 

7 1,9% 11585,00 1655,0000 0,00000 1,2% 

Ρ24Μα 

Άιια ινηκψδε θαη 

παξαζηηηθά λνζήκαηα κε 

θαηαζηξνθηθέο 

(ζπζηεκαηηθέο) 

ζπλππάξρνπζεο  

παζήζεηο – επηπινθέο 

3 ,8% 11319,00 3773,0000 0,00000 1,1% 

Κ46Μ 

Αξξπζκία, θαξδηαθή 

αλαθνπή θαη δηαηαξαρέο 

αγσγηκφηεηαο κε 

θαηαζηξνθηθέο 

(ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο 

ζπλππάξρνπζεο  

παζήζεηο − επηπινθέο 

8 2,1% 10770,00 1346,2500 286,37825 1,1% 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

N 373 100,0% 1006842,00 2699,3083 3984,41687 100,0% 

 

 

 

 

Πίλαθαο 5.46: Καηαλνκή ησλ 9 πξώησλ ΚΔΝ βάζεη ηεο κέζεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο  

 

 

TOTAL_COST_EST_OF_IMPACT 

DRG N 
% of Total 

N 
Sum Mean Std. Deviation 

% of Total 

Sum 

Μ07Α 3 ,8% 35970,00 11990,0000 9191,90405 3,6% 

Μ01Μ 1 ,3% 9107,00 9107,0000 . ,9% 

Κ07Μα 1 ,3% 8818,00 8818,0000 . ,9% 

Ρ05Μα 9 2,4% 69516,00 7724,0000 240,00000 6,9% 

Ν20Μ 26 7,0% 199830,00 7685,7692 11003,03819 19,8% 

Μ66Μ 1 ,3% 6534,00 6534,0000 . ,6% 

Μ76Μ 1 ,3% 4774,00 4774,0000 . ,5% 

Μ08Μ 1 ,3% 4449,00 4449,0000 . ,4% 

Μ04Μ 1 ,3% 4400,00 4400,0000 . ,4% 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

N 373 100,0% 1006842,00 2699,3083 3984,41687 100,0% 
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Γηάγξακκα 5.8: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο κέζεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ησλ πξώησλ 9 ΚΔΝ  

 

 

 

ηε ζπλέρεηα, επηρεηξήζακε λα εθηηκήζνπκε ηνλ θίλδπλν ηεο ζπλνιηθήο 

νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαηά ΚΔΝ, αμηνινγψληαο ηα (9)  

ελλέα πξψηα ΚΔΝ (DRGs) πνπ ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζην ζχλνιν ηεο 

επηβάξπλζεο (βι. πίλαθα 5.45). Κάλνληαο ρξήζε ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

κέηξσλ ηνπ πίλαθα 5.45, απεηθνλίδεηαη γξαθηθά ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ ΚΔΝ ζε 

ζρέζε κε ην επίπεδν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ζπλνιηθή επηβάξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο (βι. δηάγξακκα 5.9).  

Μέζα απφ απηήλ ηελ ραξηνγξάθεζε ηνπ θηλδχλνπ, δηαπηζηψλνπκε φηη ν 

θσδηθφο ΚΔΝ Φ60Μ «Σξαπκαηηζκνί κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο 

ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο – επηπινθέο» κε ηνλ νπνίν αμηνινγήζεθε ε θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπ αζζελνχο, αθφηνπ ππέζηε ην ηαηξηθφ ζθάικα, ζπγθεληξψλεη πςειή 

πηζαλφηεηα - βεβαηφηεηα λα ζπκβεί ή επαλαιεθζεί ελδερνκέλσο θαη ζε άιινπο 

αζζελείο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζην κέιινλ ελψ ηαπηφρξνλα πξνθαιεί πςειή 

επηβάξπλζε ζην ζχζηεκα πγείαο, ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο.  

Δπηπιένλ, ν θσδηθφο ΚΔΝΝ20Μ «Ομεία εκθάληζε παξαπιεγίαο/ηεηξαπιεγίαο κε 

ή ρσξίο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 

παζήζεηο – επηπινθέο», είλαη πηζαλφλ λα εκθαληζηεί, σο απφξξνηα θάπνηνπ 

πεξηζηαηηθνχ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο ελψ ζπγρξφλσο έρεη πςειή νηθνλνκηθή επίπησζε 
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γηα ην ζχζηεκα πγείαο. Παξαηεξνχκε επίζεο απφ ην δηάγξακκα 5.9 φηη ππάξρεη 

κέηξηα πηζαλφηεηα λα αμηνινγεζεί ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ, αθξηβψο 

κεηά ηελ πξφθιεζε ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο, κε βάζε άιινπο ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ 

θσδηθνχο ΚΔΝ (Ρ20Μ, Ρ21Μ, Ρ05Μα, Μ07Α) νη νπνίνη φκσο επηβαξχλνπλ ην 

ζχζηεκα πγείαο, ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο απφ κέηξηα έσο αξθεηά. 

 

 

Γηάγξακκα 5.9: Δθηίκεζε θηλδύλνπ ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο θαηά ΚΔΝ  

(ησλ 9 πην θνζηνβόξσλ)   
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5.2   Απνηειέζκαηα 2
νπ

 εξεπλεηηθνύ πεδίνπ:  

        ύζηεκα αλίρλεπζεο, θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο  

        ηαηξηθνύ ζθάικαηνο θαη αλεπηζύκεηνπ πεξηζηαηηθνύ (MERIS) 

 

5.2.1 Τπνρξεσηηθό ππνζύζηεκα αλαθνξάο  

            (MandatoryReportingModule) 
 

Δπηρεηξήζεθε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο, 

θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ 

πεξηζηαηηθψλ,κε ην αθξσλχκην MERIS(MedicalErrorReportingInformationSystem) 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηεο ππνρξεσηηθήο αλαθνξάο, ζε πεξηβάιινλ 

ΜΔΘ ελφο κεγάινπ δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ ηεο Αηηηθήο, δπλακηθφηεηαο 279 θιηλψλ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα λνζειεπηηθφ ίδξπκα πνπ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο πγείαο 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπ, εδψ θαη πεξίπνπ εηθνζηπέληε έηε ελψ θαιχπηεη ηηο πγεηνλνκηθέο 

αλάγθεο θαηνίθσλ κεζναζηηθψλ πξναζηίσλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αηηηθήο, 

δηαηεξψληαο φκσο ην ραξαθηήξα ηνπ σο «ην Ννζνθνκείν ηεο γεηηνληάο». ηε 

δπλακηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνζνθνκείνπ εληάζζνληαη ηνκείο φπσο ν 

Δξγαζηεξηαθφο, Παζνινγηθφο, Υεηξνπξγηθφο θαη Φπρηαηξηθφο, έηζη ψζηε λα 

επηηεινχληαη επαξθψο νη πεξηζζφηεξεο θιηληθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

ηε ΜΔΘ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο, δπλακηθφηεηαο 9 

θιηλψλ λνζειείαο, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ, ιεηηνχξγεζε πηινηηθά ην 

ππνρξεσηηθφ ππνζχζηεκα αλαθνξάο ηνπMERIS, θαηά ηε ζπλνιηθή ρξνληθή πεξίνδν 

Ηαλνπάξην ηνπ 2012 έσο θαη Γεθέκβξην ηνπ 2013, ρσξίο απαξαίηεηα γηα ην δηάζηεκα 

απηφ, ην ππνζχζηεκα ππνρξεσηηθήο αλαθνξάο, λα ιεηηνπξγεί ζηελ πιήξε κνξθή ηνπ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ MERIS πνπ εκπεξηέρεη ην 

ππνρξεσηηθφ ππνζχζηεκα αλαθνξάο, απηφ ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη 

ην πεδίν ηεο δηαρείξηζεο ζην νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, 

γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ MERIS (δηάγξακκα 5.10). Δπηπιένλ, ζην Παξάξηεκα 

Β’, γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηε ζεηξά δηαδηθαζηψλ αλίρλεπζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ 

ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ ζε πεξηβάιινλ ΜΔΘ, πνπ 

αθνινπζνχληαη ζην ππνρξεσηηθφ ππνζχζηεκα αλαθνξάο (νζφλεο 1 έσο 7), κε ηε 

ρξήζε ελφο εηθνληθνχ παξαδείγκαηνο θαηαρψξεζεο πεξηζηαηηθνχ απφ ηνλ ηαηξηθφ 

θάθειν ηνπ αζζελνχο. 
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Γηάγξακκα 5.10: Αξρηθή ζειίδα ηνπ MERIS 

 

 

Έηζη ινηπφλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

ππνζπζηήκαηνο αλαθνξάο ηνπ MERIS ζηελ ππφ εμέηαζε ΜΔΘ, αληρλεχζεθαλ 52 

ηαηξηθά ζθάικαηα θαη αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά, εθ ησλ νπνίσλ ηα 31 πεξηζηαηηθά 

(59,6%) πξνθιήζεθαλ ην 2012 θαη ηα ππφινηπα 21 (40,4%) ην 2013 (βι. πίλαθα 

5.47). Οη λνζειεπφκελνη αζζελείο ζηε ΜΔΘ πνπ βίσζαλ θάπνην πεξηζηαηηθφ, ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ιεηηνπξγνχζε πηινηηθά ην ππνρξεσηηθφ ππνζχζηεκα αλαθνξάο 

ηνπ MERIS, αλέξρνληαλ ζπλνιηθά ζε 48, απφ ηνπο νπνίνπο ην 56,3% ησλ αζζελψλ 

πξνέξρνληαλ απφ εηζαγσγή ζηε ΜΔΘ ην 2012 θαη ην 43,8% απφ εηζαγσγή ηνπ 2013 

(βι. πίλαθα 5.48 ).  

Παξαηεξνχκε απφ ηνπο πίλαθεο 5.47 θαη 5.48 φηη ζε θάπνηνπο αζζελείο απφ 

ηνπο 27 πνπ αλήθαλ ζηηο εηζαγσγέο ηνπ έηνπο 2012, αληρλεχζεθαλ παξαπάλσ απφ έλα 

αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά, θάηη ην νπνίν δελ ην ζπλαληάκε ζην έηνο 2013. πλεπψο, 

ζην ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

ππνζπζηήκαηνο αλαθνξάο ηνπ MERIS, ην 8,3% αθνξνχζε ζε αζζελείο πνπ ηνπο 

αληρλεχηεθε παξαπάλσ απφ έλα αλεπηζχκεην πεξηζηαηηθφ (βι. πίλαθα 5.49). 

 

 

Πίλαθαο 5.47: πρλόηεηεο-πνζνζηά ησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ αληρλεύζεθαλ αλά έηνο 
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Πεξηζηαηηθά / έηνο πρλόηεηα 

Πνζνζηό (%) 

επί ηνπ ζπλόινπ 

ησλ έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

 2012 31 59,6 

2013 21 40,4 

Ν 52 100,0 

 

Πίλαθαο 5.48: πρλόηεηεο-πνζνζηά αζζελώλ πνπ βίσζαλ θάπνην πεξηζηαηηθό αλά έηνο 

 

Αζζελείο πνπ 

βίσζαλ πεξηζηαηηθό 

/ έηνο 

πρλόηεηα 

Πνζνζηό (%) 

επί ηνπ ζπλόινπ 

ησλ έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

Valid 2012 27 56,3 

2013 21 43,8 

Ν 48 100,0 

 

Πίλαθαο 5.49: πρλόηεηεο-πνζνζηά ζρεηηθά κε ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ αζζελώλ ζηνπο νπνίνπο 

αληρλεύζεθαλ1 ή 2 πεξηζηαηηθά 

 

Αξηζκόο αζζελώλ κε 

1 ή 2 πεξηζηαηηθά 

(ζε ζπλνιηθό 

δηάζηεκα) 

πρλόηεηα 

Πνζνζηό (%) 

επί ηνπ ζπλόινπ 

ησλ έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

Valid 1 44 91,7 

2 4 8,3 

Ν 48 100,0 

 

Παξάιιεια, γηα ην ζπλνιηθφ ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηεο 

ππνρξεσηηθήο αλαθνξάο ηνπ MERIS ζηε ΜΔΘ, θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα 5.11 φηη 

ζηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη επηέκβξην αληρλεχηεθαλ ηα πεξηζζφηεξα ηαηξηθά 

ζθάικαηα θαη αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά ελψ γηα ην κήλα Μάτν, δε ζεκεηψζεθε 

θάπνην πεξηζηαηηθφ. ην δηάγξακκα 5.12, επίζεο απεηθνλίδεηαη, ε θαηαλνκή ησλ 

αζζελψλ αλά θχιν γηα φιν ην ππφ εμέηαζε ρξνληθφ δηάζηεκα, δηαθξίλνληαο ηελ 

ππεξνρή ηνπ αλδξηθνχ θχινπ ζην λα βηψζνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά.  

 

 

Γηάγξακκα 5.11: Γξαθηθή απεηθόληζε ησλ ζπρλνηήησλ γηα ηνπο κήλεο πνπ αληρλεύζεθαλ 

πεξηζηαηηθά (ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία) 
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Γηάγξακκα 5.12: Γξαθηθή απεηθόληζε ηνπ πνζνζηνύ εκθάληζεο ηνπ θύινπ ησλ αζζελώλ πνπ 

βίσζαλ θάπνην πεξηζηαηηθό (ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία) 

 

 

 

Όζνλ αθνξά ην κέζν φξν ειηθίαο ησλ αζζελψλ ζηνπο νπνίνπο αληρλεχηεθε 

θάπνην πεξηζηαηηθφ αλέξρνληαλ πεξίπνπ ζηα 63 έηε, γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ππνζπζηήκαηνο αλαθνξάο ηνπ MERIS, ελψ 

ε κέζε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο ζηε ΜΔΘ ήηαλ 24 εκέξεο (βι. πίλαθα 5.50). 

ηνλ ίδην πίλαθα παξαηεξνχκε επηπιένλ, φηη ε κέζε ειηθία ησλ αζζελψλ ηνπ 

αλδξηθνχ θχινπ πνπ βίσζαλ θάπνην πεξηζηαηηθφ ήηαλ πεξίπνπ ηα 60 έηε ελψ 

αληίζηνηρα ησλ αζζελψλ ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ, ε κέζε ειηθία ήηαλ πεξίπνπ ηα 72 

έηε. Σαπηφρξνλα, ε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο ησλ γπλαηθψλ αζζελψλ ζηηο νπνίεο 
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αληρλεχηεθε θάπνην πεξηζηαηηθφ ήηαλ πεξίπνπ 26 εκέξεο ζηε ΜΔΘ, ζε αληίζεζε κε 

ηνπο άξξελεο αζζελείο πνπ λνζειεχηεθαλ 3 ιηγφηεξεο θαηά κέζν φξν εκέξεο απφ ηηο 

γπλαίθεο αζζελείο θαη 1 ιηγφηεξε εκέξα ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή κέζε δηάξθεηα 

λνζειείαο ζηε ΜΔΘ (23,38) (βι. πίλαθα 5.50).    

 

Πίλαθαο 5.50: Πεξηγξαθηθά κέηξα ηνπ θύινπ ησλ αζζελώλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία θαη ηε δηάξθεηα 

λνζειείαο ηνπο 

 

Φύιν 
Γηάξθεηα 

Ννζειείαο 
Ζιηθία 

Άλδξαο 

N 32 32 

Mean 23,38 59,91 

Std. Deviation 16,690 14,722 

Γπλαίθα 

N 12 12 

Mean 25,75 71,75 

Std. Deviation 13,936 12,786 

ύλνιν 

δείγκ. 

N 44 44 

Mean 24,02 63,14 

Std. Deviation 15,864 15,051 

 

ηε ζπλέρεηα, ζηνλ πίλαθα 5.51, παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά κέηξα (κέζνο 

φξνο, Min, Max) ηνπ δείθηε βαξχηεηαο APACHEII
9
, γηα Ν=34 ηαηξηθά ζθάικαηα θαη 

αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ην ππνρξεσηηθφ ππνζχζηεκα 

αλαθνξάο ζηε ΜΔΘ. Ο κέζνο δείθηεο βαξχηεηαο APACHEII, ησλ αζζελψλ πνπ 

βίσζαλ θάπνην αλεπηζχκεην πεξηζηαηηθφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο 

ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηεο ππνρξεσηηθήο αλαθνξάο ηνπ MERIS, είλαη 17.  

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Chen etal., 2007), νη αζζελείο πνπ 

βαζκνινγνχληαη κε δείθηε βαξχηεηαο APACHE II ≥ 17, εθηηκάηαη φηη 

ζπγθεληξψλνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ζαλάηνπ, σο έθβαζε ζε ζχγθξηζε κε 

εθείλνπο ηνπο αζζελείο πνπ βαζκνινγνχληαη κε δείθηε βαξχηεηαο APACHE II  < 17. 

πλεπψο παξαηεξνχκε, φηη ζηνπο αζζελείο ηνπ δείγκαηφο καο νη νπνίνη 

βαζκνινγνχληαη κε κέζν δείθηε βαξχηεηαο APACHE II ≥ 17 θαη απνηεινχλ ήδε 

                                                           
9
Σν APACHE (AcutePhysiologyandChronicHealthEvaluation) II αθνξά ζε έλα γεληθό ζύζηεκα βαζκνιόγεζεο ηεο βαξύηεηαο ηεο 

λόζνπ θαη πξόγλσζεο ηεο έθβαζεο ελήιηθσλ αζζελώλ ζηε ΜΔΘ, κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη 
απνδνηηθόηεηαο ηεο εληαηηθήο θξνληίδαο πγείαο (Γθνιθηλνπνύινπ, θ.ά., 2006; http://www.icu.gr/Pdf/Synedria/scoring.pdf ). 



 

 
Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Μαξίλα Θ. Ρήγα 

189 

 

βεβαξπκκέλα πεξηζηαηηθά, αληρλεχηεθε θάπνην ηαηξηθφ ζθάικα θαη αλεπηζχκεην 

πεξηζηαηηθφ.       

Πίλαθαο 5.51: Πεξηγξαθηθά κέηξα ηνπ δείθηε βαξύηεηαο APACHE II 

 

N 

Valid 

34 

Mean 17 

Minimum 4 

Maximum 34 

 

Αθνινπζψληαο ζηε ζπλέρεηα ηε κεζνδνινγία ησλ ελδείμεσλ βάζεη ηεο νπνίαο 

δηελεξγείηαη ε επηζθφπεζε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ αζζελνχο θαη κέζσ ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ππνζπζηήκαηνο αλαθνξάο ηνπ MERIS, αληρλεχνληαη νη ελδείμεηο 

εθείλεο ηεο πηζαλήο εκθάληζεο ηαηξηθνχ ζθάικαηνο θαη αλεπηζχκεηνπ πεξηζηαηηθνχ 

νη νπνίεο θαηεπζχλνπλ κεηέπεηηα ηνλ εξεπλεηή λα αλαδεηήζεη πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο ζε ζρεηηθά ηκήκαηα ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ, ψζηε λα δηαπηζηψζεη ηα 

πηζαλά ζπκβάληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελδείμεηο. 

Έηζη ινηπφλ, απφ ηνλ πίλαθα 5.52, παξαηεξνχκε φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ππνζπζηήκαηνο αλαθνξάο ηνπ MERIS, 

αληρλεχηεθαλ 53 ελδείμεηο (δπλαηφηεηα πνιιαπιήο θαηαρψξεζεο ελδείμεσλ), νη 

νπνίεο θηλεηνπνίεζαλ ηνλ εξεπλεηή ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαθάησ αλεπηζχκεησλ 

πεξηζηαηηθψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα δηαγξάκκαηα 5.13 θαη 5.14.       

 

Πίλαθαο 5.52: πρλόηεηεο-πνζνζηά ζρεηηθά κε ηηο ελδείμεηο πξόθιεζεο πεξηζηαηηθνύ 

 

Δλδείμεηο πξόθιεζεο 

πεξηζηαηηθνύ 
πρλόηεηα 

Πνζνζηό 

(%) επί ηνπ 

ζπλόινπ 

ησλ 

έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

Ν=53 

ICU00 11 20,8 

ICU05 4 7,5 

ICU18 2 3,8 

ICU19 10 18,9 

ICU22 26 49,1 
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πγθεθξηκέλα, ζην δηάγξακκα 5.13, θαίλνληαη νη ειεθηξνληθέο θαηαρσξήζεηο 

ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ απφ ην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη παξαηεξνχκε φηη ην 24% ησλ αλεπηζχκεησλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ βίσζαλ νη αζζελείο ηεο ΜΔΘ, πξνήιζε απφ Γηαζσιήλσζε – 

Καζεηεξηαζκφ / Δπαλαδηαζσιήλσζε – Δπαλαθαζεηεξηαζκφ.   

 

Γηάγξακκα 5.13: Γξαθηθή απεηθόληζε πνζνζηνύ εκθάληζεο αλεπηζύκεησλ πεξηζηαηηθώλ (βάζεη ηεο 

πεξηγξαθήο ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ) 

 

 

 

Όζνλ αθνξά ην δηάγξακκα 5.14 πνπ απεηθνλίδεη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ησλ 

θαηεγνξηψλ ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ππνζπζηήκαηνο αλαθνξάο ηνπ MERIS, 

δηαθξίλνπκε φηη πεξίπνπ ην 40% ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ βίσζαλ νη λνζειεπφκελνη 

αζζελείο ζηε ΜΔΘ, ήηαλ ζρεηηδφκελα κε δηαζσιήλσζε / κεραληθφ αεξηζκφ ελψ ην 

1/3 ησλ ζπλνιηθψλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ ήηαλ ζρεηηδφκελα κε αγγεηαθέο 

γξακκέο. 
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Γηάγξακκα 5.14: Γξαθηθή απεηθόληζε πνζνζηνύ εκθάληζεο θαηεγνξηώλ  

αλεπηζύκεησλ πεξηζηαηηθώλ 

 

 

 

Παξάιιεια, ζηνλ πίλαθα 5.53 παξνπζηάδεηαη ε θάζε θαηεγνξία ησλ 

αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ ζε ζρέζε κε ην ηειηθφ πεξηζηαηηθφ πνπ πξνθιήζεθε 

ζηνλ αζζελή, ζηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν, κέζα ζηε ΜΔΘ. Έηζη ινηπφλ γηα 

Ν=46, επαιεζεχεηαη ε πξφηεξε αλάιπζή καο δειαδή φηη ηα πεξηζζφηεξα 

αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά εκθαλίδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο δηαζσιήλσζε / κεραληθφ 

αεξηζκφ θαη αγγεηαθέο γξακκέο. πγθεθξηκέλα παξαηεξνχκε φηη πεξίπνπ ην 22% ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ αγγεηαθψλ γξακκψλζρεηίδεηαη κε ζθάικαηα θαηά ηελ εηζαγσγή 

θεληξηθνχ θιεβηθνχ ή αξηεξηαθνχ θαζεηήξα θαη πεξίπνπ ην 9% ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο 

κε ηπραία αθαίξεζε θεληξηθνχ θιεβηθνχ ή αξηεξηαθνχ θαζεηήξα. Παξνκνίσο, απφ 

ηνλ πίλαθα 5.53, παξαηεξνχκε φηη πεξίπνπ ην 18% ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ 

ζε ηπραία απνζσιήλσζε θαη ην 11% ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζε απφθξαμε 

ηξαρεηνζσιήλα, ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηεγνξία δηαζσιήλσζε / κεραληθφ αεξηζκφ. 
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Πίλαθαο 5.53: Crosstabanalysis θαηεγνξηώλ αλεπηζύκεησλ πεξηζηαηηθώλ ζε ζρέζε κε ην 

πεξηζηαηηθό πνπ ηειηθά πξνθιήζεθε 

 

 

 

Δπηπιένλ, ζην δηάγξακκα 5.15 παξαηεξνχκε φηη γηα ην ζπλνιηθφ δείγκα ησλ 

αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηαηξηθψλ ζθαικάησλ (Ν=52) πνπ αληρλεχηεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ππνζπζηήκαηνο αλαθνξάο 

ηνπ MERIS, ην 48% ησλ αζζελψλ βίσζε κηα πξνζσξηλή βιάβε πνπ θξίζεθε 

απαξαίηεηε ε ηαηξηθή παξέκβαζε.  

 



 

 
Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Μαξίλα Θ. Ρήγα 

193 

 

 

Παξάιιεια, κέζα απφ ην δηάγξακκα 5.16 πνπ παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο 

ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο ησλ αζζελψλ αλά βαξχηεηα, θαίλεηαη φηη ε κέζε λνζειεία 

ησλ αζζελψλ ζηνπο νπνίνπο απαηηήζεθε ηαηξηθή παξέκβαζε γηα λα δηαηεξεζνχλ ζηε 

δσή, ήηαλ πεξίπνπ 26 εκέξεο, ελψ 1 εκέξα ιηγφηεξε λνζειεχηεθαλ θαηά κέζν φξν νη 

αζζελείο πνπ ππέζηεζαλ πξνζσξηλή βιάβε κε απαξαίηεηε ηελ ηαηξηθή παξέκβαζε.

  

Γηάγξακκα 5.15: Γξαθηθή απεηθόληζε πνζνζηνύ εκθάληζεο βαξύηεηαο  

αλεπηζύκεησλ πεξηζηαηηθώλ 

 

 

 

Γηάγξακκα 5.16: Γξαθηθή απεηθόληζε κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο κε βάζε ηε βαξύηεηα ησλ  

αλεπηζύκεησλ πεξηζηαηηθώλ 
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Όζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνθιεζείζα βαξχηεηα ζηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο, ν πίλαθαο 5.54 ζε Ν=48 

παξαηεξήζεηο, θαηαδεηθλχεη φηη ζε αζζελείο πνπ ππέζηεζαλ πξνζσξηλή βιάβε θαη 

ζηνπο νπνίνπο θξίζεθε απαξαίηεηε ε ηαηξηθή παξέκβαζε, εληνπίζηεθαλ ζθάικαηα 

ζρεηηδφκελα θπξίσο κε αγγεηαθέο γξακκέο (22,9%) θαη κε δηαζσιήλσζε / κεραληθφ 

αεξηζκφ (16,7%). Αληίζηνηρα ζε αζζελείο πνπ απαηηήζεθε ηαηξηθή παξέκβαζε γηα λα 

δηαηεξεζνχλ ζηε δσή, εληνπίζηεθαλ θπξίσο ζθάικαηα ζρεηηδφκελα κε δηαζσιήλσζε 

/κεραληθφ αεξηζκφ (16,7%).   

 

Πίλαθαο 5.54: Crosstabanalysis θαηεγνξηώλ αλεπηζύκεησλ πεξηζηαηηθώλ ζε ζρέζε κε ηε βαξύηεηα 

 

 

 

ρεηηθά κε ηε ζπλέπεηα πνπ πξνθάιεζε ηειηθά ην αλεπηζχκεην πεξηζηαηηθφ πνπ 

αληρλεχηεθε, κέζσ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ππνζπζηήκαηνο 

αλαθνξάο ηνπ MERIS, παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα 5.55 ζε Ν=48 πεξηζηαηηθά φηη νη 

ζπλέπεηεο πνπ αθνξνχλ ζε επαλαδηαζσιήλσζε (22,9%) θαη ζε πλεπκνζψξαθα – 

αηκνζψξαθα (14,6%), ζπγθεληξψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο. Δπηπιένλ, απφ ηνλ 

πίλαθα 5.55 θαίλεηαη φηη ην 85,7% ηνπ πλεπκνζψξαθα – αηκνζψξαθα, πξνέξρεηαη 

απφ πεξηζηαηηθά ζρεηηδφκελα κε αγγεηαθέο γξακκέο ελψ ην 81,8% ηεο 

επαλαδηαζσιήλσζεο, νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά ζρεηηδφκελα κε δηαζσιήλσζε 

/κεραληθφ αεξηζκφ. 
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Πίλαθαο 5.55: Crosstabanalysis ζπλέπεηαο πεξηζηαηηθνύ ζε ζρέζε κε ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθεη ην πεξηζηαηηθό 
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5.2.2 Τπνζύζηεκα απηόβνπιεο(νηθεηνζεινύο) αλαθνξάο 

αλεπηζύκεησλ πεξηζηαηηθώλ (VoluntaryReportingModule) 

 
Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν Ννεκβξίνπ 2012 - Ηνπλίνπ 2013, επηρεηξήζεθε πηινηηθή 

εθαξκνγή ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηεο απηφβνπιεο (νηθεηνζεινχο) αλαθνξάο ηνπ MERIS, 

απεπζπλφκελν ζηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο, κε ζθνπφ ηελ θαηαρψξεζε θαη θαηαγξαθή 

ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί νη ίδηνη ή ν 

θνηλσληθφο ηνπο πεξίγπξνο. 

Παξαθάησ αθνινπζνχλ ε αξρηθή θαη θεληξηθή ζειίδα ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηεο 

απηφβνπιεο (νηθεηνζεινχο) αλαθνξάο (δηάγξακκα 5.17). Δπηπιένλ, ζην Παξάξηεκα 

Β’, γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηε ζεηξά δηαδηθαζηψλ θαη ζηνλ ηξφπν θαηαρψξεζεο θαη 

θαηαγξαθήο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ (νζφλεο 1α 

έσο 4α), κε ηε ρξήζε ελφο εηθνληθνχ παξαδείγκαηνο θαηαρψξεζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ 

ίδησλ ησλ πνιηηψλ-αζζελψλ πνπ βίσζαλ, θαηά ηελ επαθή ηνπο κε ην Διιεληθφ 

ζχζηεκα πγείαο. 

 

Γηάγξακκα 5.17: Αξρηθή θαη θεληξηθή ζειίδα ηνπ MERIS ζρεηηθά κε ην ππνζύζηεκα απηόβνπιεο 

(νηθεηνζεινύο) αλαθνξάο 
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Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο 

ηεο απηφβνπιεο (νηθεηνζεινχο) αλαθνξάο, θαηεγξάθεζαλ 510 πεξηζηαηηθά ζε φιε 

ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, εθ ησλ νπνίσλ ην 52,4% ησλ αζζελψλ πνπ βίσζαλ θάπνην 

ηαηξηθφ ζθάικα θαη αλεπηζχκεην πεξηζηαηηθφ ήηαλ άλδξεο θαη ην ππφινηπν 47,6% 

γπλαίθεο. Απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο Ν=510, παξαηεξνχκε επίζεο φηη παξαπάλσ 

απφ ηνπο κηζνχο αζζελείο (58,4%) πνπ βίσζαλ ηέηνηεο εκπεηξίεο, θαηά ηελ επαθή 

ηνπο κε ην ζχζηεκα πγείαο, αλήθνπλ ζηηο παξαγσγηθέο θαη δπλακηθέο ειηθηαθέο 

νκάδεο 25-44 θαη 45-64. πγθεθξηκέλα, ην 58,9% πνπ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 

45-64 αθνξά ζε άλδξεο θαη ην 41,1% ζε γπλαίθεο ελψ ην 55,4% πνπ αλήθεη ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 25-44 αθνξά ζε γπλαίθεο (βι. πίλαθα 5.56). 

 

Πίλαθαο 5.56: Crosstabanalysis ειηθηαθήο θαηαλνκήο ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπ παζόληνο (θαηά 

δήισζε ησλ πνιηηώλ) 

 

Ζιηθηαθή θαηαλνκή * Φύιν παζόληνο Crosstabulation 

Ζιηθηαθή θαηαλνκή 
Φύιν παζόληνο 

 

Total 

Άλδξαο Γπλαίθα 

 

<15 

Count 18 22 40 

% within Ζιηθηαθή θαηαλνκή 45,0% 55,0% 100,0% 

% within Φχιν παζφληνο 6,7% 9,1% 7,8% 

% of Total 3,5% 4,3% 7,8% 

16-24 

Count 42 43 85 

% within Ζιηθηαθή θαηαλνκή 49,4% 50,6% 100,0% 

% within Φχιν παζφληνο 15,7% 17,7% 16,7% 

% of Total 8,2% 8,4% 16,7% 

25-44 

Count 58 72 130 

% within Ζιηθηαθή θαηαλνκή 44,6% 55,4% 100,0% 

% within Φχιν παζφληνο 21,7% 29,6% 25,5% 

% of Total 11,4% 14,1% 25,5% 

45-64 

Count 99 69 168 

% within Ζιηθηαθή θαηαλνκή 58,9% 41,1% 100,0% 

% within Φχιν παζφληνο 37,1% 28,4% 32,9% 

% of Total 19,4% 13,5% 32,9% 

>65 

Count 50 37 87 

% within Ζιηθηαθή θαηαλνκή 57,5% 42,5% 100,0% 

% within Φχιν παζφληνο 18,7% 15,2% 17,1% 

% of Total 9,8% 7,3% 17,1% 

Total 

Count 267 243 510 

% within Ζιηθηαθή θαηαλνκή 52,4% 47,6% 100,0% 

% within Φχιν παζφληνο 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 52,4% 47,6% 100,0% 

 

ε Ν=506 θαηαγξάθεηαη ην έηνο πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό, θαηά δήισζε ησλ 

πνιηηψλ (βι. δηάγξακκα 5.18). Απφ ην έηνο 2007 κέρξη θαη ην 2012 θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ νπνίνπ ζεκεηψλνληαη θαη νη πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο (12,6%) παξαηεξείηαη κηα 

πξννδεπηηθή αχμεζε ησλ δεισζέλησλ ζπκβάλησλ.   
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Γηάγξακκα 5.18: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο ζπρλόηεηαο ησλ εηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

πξνθιήζεθε πεξηζηαηηθό (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ)  

 

 

 
 

 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο Ν=510 θαηαγξάθεηαη ν ηύπνο ηεο κνλάδαο πγείαο πνπ 

πξνθιήζεθε ην πεξηζηαηηθό (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ), φπνπ θαίλεηαη φηη νη πνιίηεο-

αζζελείο βίσζαλ κηα δπζάξεζηε εκπεηξία φηαλ εηζήρζεζαλ ζε λνζνθνκείν (δεκφζην / 

ηδησηηθφ) (64,1%) (βι. δηάγξακκα 5.19).   

 
Γηάγξακκα 5.19: Γξαθηθή απεηθόληζε πνζνζηνύ εκθάληζεο ηνπ ηύπνπ ηεο κνλάδαο πγείαο πνπ 

πξνθιήζεθε ην πεξηζηαηηθό (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ)  
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ε Ν=69 θαηαγξάθεηαη ε εηδηθόηεηα ηνπ ηδησηηθνύ ηαηξνύ πνπ επζύλεηαη γηα ηελ 

πξόθιεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ), φπνπ ζην δηάγξακκα 5.20 

θαίλεηαη φηη ε Δζσηεξηθή Παζνινγία (34,8%) θαη αθνινχζσο, ε Μαηεπηηθή-

Γπλαηθνινγία (15,9%), ζπγθεληξψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο.   

 

Γηάγξακκα 5.20: Γξαθηθή απεηθόληζε πνζνζηνύ εκθάληζεο εηδηθόηεηαο ηδησηηθνύ ηαηξνύ πνπ 

επζύλεηαη γηα ηελ πξόθιεζε πεξηζηαηηθνύ (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ) 

 

 

 

ε Ν=320 θαηαγξάθεηαη ε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ζηελ νπνία αλήθεη ν ηχπνο ηεο 

κνλάδαο πγείαο πνπ πξνθιήζεθε ην πεξηζηαηηθφ (θαηά δήισζε ησλ πνιηηψλ) φπνπ 

παξαηεξνχκε φηη ην 63,4% ησλ δεισζέλησλ πεξηζηαηηθψλ αθνξνχζαλ ζε κνλάδεο 

πγείαο πνπ αλήθνπλ ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο (βι. πίλαθα 5.57 θαη 

δηάγξακκα 5.21).  

 

Πίλαθαο 5.57: πρλόηεηεο-πνζνζηά εκθάληζεο ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ν 

ηύπνο ηεο κνλάδαο πγείαο πνπ πξνθιήζεθε ην πεξηζηαηηθό  

(θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ) 

 

 

Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα πρλόηεηα 

Πνζνζηό (%) 

επί ηνπ ζπλόινπ 

ησλ έγθπξσλ 

απαληήζεσλ 

 

 

Valid 

Αηηηθήο 203 63,4 

Γελ γλσξίδσ 11 3,4 

Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο 18 5,6 

Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 
6 1,9 

Κξήηεο 6 1,9 

Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ 40 12,5 

Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ, 

Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο Διιάδαο 
36 11,3 

Ν 320 100,0 
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Γηάγξακκα 5.21: Γξαθηθή απεηθόληζε πνζνζηνύ εκθάληζεο ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία 

αλήθεη ν ηύπνο ηεο κνλάδαο πγείαο πνπ πξνθιήζεθε ην πεξηζηαηηθό  

(θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ) 

 

 

 

 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο Ν=510 θαηαγξάθεηαηην θύιν ηνπ παζόληνο ζε ζρέζε 

κε ην ζηάδην ηεο θξνληίδαο πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο πξνθιήζεθε ην 

πεξηζηαηηθό (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ). Απφ ηνλ πίλαθα 5.58 παξαηεξνχκε φηη δε 

ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ φζνλ αθνξά 

ην ζηάδην πξφθιεζεο ηνπ αλεπηζχκεηνπ πεξηζηαηηθνχ. Δπί παξαδείγκαηη, θαίλεηαη φηη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί θαη ηα πεξηζζφηεξα 

πεξηζηαηηθά (245 ζηα 510), νη άλδξεο παζφληεο αλέξρνληαη ζε 132 θαη νη γπλαίθεο 

πνπ βίσζαλ ηέηνηνπ είδνπο εκπεηξία ζε 113. 

 
Πίλαθαο 5.58:  Crosstabanalysis ηνπ θύινπ ζε ζρέζε κε ην ζηάδην πξόθιεζεο ηνπ αλεπηζύκεηνπ 

πεξηζηαηηθνύ (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ) 

 

Σύπνο / ζηάδην πξόθιεζεο πεξηζηαηηθνύ 
Φύιν 

Ν 
Άλδξαο Γπλαίθα 

 

Καηά ηελ Πξόιεςε 

 

Count 

 

24 

 

28 

 

52 

% within Σχπνο / ζηάδην 

πξφθιεζεο πεξηζηαηηθνχ 
9,0% 11,5% 10,2% 

ΚαηάηεΓηάγλσζε 

Count 95 91 186 

% within Σχπνο / ζηάδην 

πξφθιεζεο πεξηζηαηηθνχ 
35,6% 37,4% 36,5% 

ΚαηάηεΘεξαπεία 

Count 132 113 245 

% within Σχπνο / ζηάδην 
πξφθιεζεο πεξηζηαηηθνχ 

49,4% 46,5% 48,0% 

Γε γλσξίδσ 

Count 16 11 27 

% within Σχπνο / ζηάδην 

πξφθιεζεο πεξηζηαηηθνχ 
6,0% 4,5% 5,3% 

Ν 

Count 267 243 510 

% within Σχπνο / ζηάδην 

πξφθιεζεο πεξηζηαηηθνχ 
100,0% 100,0% 100,0% 
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ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο Ν=510 θαηαγξάθεηαη ε ειηθηαθή θαηαλνκή ζε ζρέζε 

κε ην ζηάδην πξόθιεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ), φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 5.59. Παξαηεξνχκε φηη παξαπάλσ απφ ην 1/3 ησλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ ζπλέβεζαλ ζην ζηάδην ηεο ζεξαπείαο, αθνξά αζζελείο πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 45-64. Δπηπιένλ, πεξίπνπ ην 60% ησλ πεξηζηαηηθψλ 

πνπ πξνθιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάγλσζεο αθνξά ζε αζζελείο πνπ αλήθνπλ 

ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 25-44 θαη 45-64. 

 
 

Πίλαθαο 5.59:  Crosstabanalysis ειηθηαθήο θαηαλνκήο ζε ζρέζε κε ην ζηάδην πξόθιεζεο ηνπ 

αλεπηζύκεηνπ πεξηζηαηηθνύ (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ) 

 

 

Σύπνο / ζηάδην πξόθιεζεο 

πεξηζηαηηθνύ 

 

Ζιηθηαθή θαηαλνκή 
Ν 

<15 16-24 25-44 45-64 >65 

Καηά ηελ 

Πξόιεςε 

Count 10 11 16 11 4 52 

% within 
Σχπνο / 

ζηάδην 
πξφθιεζεο 

πεξηζηαηηθνχ 

19,2% 21,2% 30,8% 21,2% 7,7% 100,0% 

% of Total 2,0% 2,2% 3,1% 2,2% 0,8% 10,2% 

ΚαηάηεΓηάγλσζε 

Count 10 32 52 59 33 186 

% within 
Σχπνο / 

ζηάδην 

πξφθιεζεο 
πεξηζηαηηθνχ 

5,4% 17,2% 28,0% 31,7% 17,7% 100,0% 

% of Total 2,0% 6,3% 10,2% 11,6% 6,5% 36,5% 

Καηά ηε 

Θεξαπεία 

Count 17 37 55 88 48 245 

% within 

Σχπνο / 
ζηάδην 

πξφθιεζεο 

πεξηζηαηηθνχ 

6,9% 15,1% 22,4% 35,9% 19,6% 100,0% 

% of Total 3,3% 7,3% 10,8% 17,3% 9,4% 48,0% 

Γε γλσξίδσ 

Count 3 5 7 10 2 27 

% within 

Σχπνο / 

ζηάδην 
πξφθιεζεο 

πεξηζηαηηθνχ 

11,1% 18,5% 25,9% 37,0% 7,4% 100,0% 

% of Total 0,6% 1,0% 1,4% 2,0% 0,4% 5,3% 

ύλνιν 

Count 40 85 130 168 87 510 

% within 
Σχπνο / 

ζηάδην 

πξφθιεζεο 
πεξηζηαηηθνχ 

7,8% 16,7% 25,5% 32,9% 17,1% 100,0% 

% of Total 7,8% 16,7% 25,5% 32,9% 17,1% 100,0% 
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ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο Ν=510 θαηαγξάθεηαηην ζηάδην ηεο θξνληίδαο πγείαο 

πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό ζε ζρέζε κε ηνλ ηύπν ηνπ αλεπηζύκεηνπ πεξηζηαηηθνύ (θαηά 

δήισζε ησλ πνιηηώλ). Απφ ηνλ πίλαθα 5.60 θαίλεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα αλεπηζχκεηα 

πεξηζηαηηθά θαη ηαηξηθά ζθάικαηα ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο φπνπ 

θαηά δήισζε ησλ πνιηηψλ-αζζελψλ, ζρεδφλ ην 1/3 ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ ζην ζηάδην ηεο ζεξαπείαο, αθνξνχζε ζε ζθάικα ζηε θαξκαθεπηηθή 

αγσγή, ην 22% ζε λνζνθνκεηαθή ινίκσμε θαη ην 19,2% ζε ρεηξνπξγηθφ ζθάικα. 

Δπηπιένλ, ην 41% ησλ πεξηζηαηηθψλ ζε Ν=510, πξνθιήζεθε απφ ειιηπή, ιαλζαζκέλε 

ή θαη θαζπζηεξεκέλε δηάγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο, κε ην 

74,6% απηψλ, φπσο είλαη αλακελφκελν, λα ζεκεηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηάγλσζεο.      

 

 

Πίλαθαο 5.60:  Crosstabanalysis ζηαδίνπ πξόθιεζεο πεξηζηαηηθνύ ζε ζρέζε κε ηνλ ηύπν ηνπ 

αλεπηζύκεηνπ πεξηζηαηηθνύ (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ) 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Μαξίλα Θ. Ρήγα 
 

203 

 

 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο Ν=510 θαηαγξάθεηαηην ζηάδην ηεο θξνληίδαο πγείαο 

πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ) ζε ζρέζε κε ηνλ ηύπν κνλάδαο 

πγείαο. Απφ ηνλ πίλαθα 5.61 παξαηεξνχκε φηη ην 76,7% ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, πξνέξρνληαλ απφ λνζνθνκείν 

(δεκφζην / ηδησηηθφ) ελψ ην 44% ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ ηδησηηθψλ ηαηξείσλ, 

πξνθιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάγλσζεο.   

 

 

Πίλαθαο 5.61:  Crosstabanalysis ζηαδίνπ πξόθιεζεο πεξηζηαηηθνύ ζε ζρέζε κε ηνλ ηύπν κνλάδαο 

πγείαο (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ) 

 

 

 
 

 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο Ν=510 θαηαγξάθεηαη ε ειηθηαθή θαηαλνκή ζε ζρέζε 

κε ηε βαξύηεηα ηνπ πεξηζηαηηθνύ (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ). Απφ ηνλ πίλαθα 5.62 

παξαηεξνχκε φηη ζε παξαπάλσ απφ ηα κηζά θαηαγεγξακκέλα πεξηζηαηηθά (53,5%) νη 

αζζελείο (θαηά δήισζή ηνπο) ππέζηεζαλ πξνζσξηλή βιάβε πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε 

είηε ε ηαηξηθή παξέκβαζε είηε ε επαλεηζαγσγή ή παξαηεηακέλε λνζειεία ηνπο. 

Δπίζεο, είλαη άμην ζρνιηαζκνχ φηη ζην 22,7% ησλ εγγξαθψλ, φπνπ ην αλεπηζχκεην 

πεξηζηαηηθφ «ππνρψξεζε» πξνηνχ πξνιάβεη λα γίλεη επηβιαβέο γηα ηνλ αζζελή (near-
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miss), δελ αλαθέξζεθε θάπνηα βιάβε ζηελ πγεία ηνπ αζζελνχο. Δπηπιένλ, θαίλεηαη 

φηη ην 43,1% ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 25-44 ππέζηε πξνζσξηλή βιάβε πνπ θξίζεθε 

απαξαίηεηε ε ηαηξηθή παξέκβαζε ελψ ην 31,5% ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 45-64 ππέζηε 

πξνζσξηλή βιάβε πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε ε επαλεηζαγσγή ή παξαηεηακέλε 

λνζειεία.  

 

Πίλαθαο 5.62:  Crosstabanalysis ειηθηαθήο θαηαλνκήο ζε ζρέζε κε ηε βαξύηεηα 

 (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ) 

 
 

 
 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο Ν=510 θαηαγξάθεηαηην ζηάδην ηεο θξνληίδαο πγείαο 

πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό ζε ζρέζε κε ηε βαξύηεηα (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ), φπνπ 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 5.63 φηη ε πιεηνςεθία ησλ πεξηζηαηηθψλ (59,7%) πνπ νδεγνχλ 

ζε πξνζσξηλή βιάβε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επαλεηζαγσγή ή παξαηεηακέλε 

λνζειεία, ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Δπηπιένλ, ην 33,9% ησλ 
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δεισζέλησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ πξνέθπςαλ ζην ζηάδην ηεο δηάγλσζεο, πξνθάιεζαλ 

πξνζσξηλή βιάβε πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε ε ηαηξηθή παξέκβαζε.  

 

Πίλαθαο 5.63:  Crosstabanalysis ζηαδίνπ πξόθιεζεο πεξηζηαηηθνύ ζε ζρέζε κε ηε βαξύηεηα 

 (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ) 

 
 

 

 
 

 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο Ν=510 θαηαγξάθεηαην ηύπνο ηνπ πεξηζηαηηθνύ ζε 

ζρέζε κε ηε βαξύηεηα (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ), φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 5.64. 

Σν 44,3% ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ πξνθάιεζαλ ζηνλ αζζελή πξνζσξηλή βιάβε πνπ 

θξίζεθε απαξαίηεηε ε ηαηξηθή παξέκβαζε, πξνήιζε απφ ειιηπή, ιαλζαζκέλε ή θαη 

θαζπζηεξεκέλε δηάγλσζε ζηελ θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο ελψ ην 1/3 ησλ 

ζθαικάησλ πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, νδήγεζαλ 

ηνλ αζζελή ζε πξνζσξηλή βιάβε πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε ε ηαηξηθή παξέκβαζε. 

Δπηπιένλ, ζε αλαθνξέο ησλ πνιηηψλ-αζζελψλ γηα ηνλ ηχπν ηνπ πεξηζηαηηθνχ πνπ 
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ζρεηίδεηαη κε ειιηπή, ιαλζαζκέλε ή θαη θαζπζηεξεκέλε δηάγλσζε,  παξαηεξνχκε φηη 

ζην 13,4% απηνχ ηνπ ηχπνπ πεξηζηαηηθνχ, πξνθιήζεθε ζάλαηνο θαη ζην 25,4% ησλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ νθείινληαλ ζε λνζνθνκεηαθή ινίκσμε, ν αζζελήο θαη πάιη 

θαηέιεμε.      

 
Πίλαθαο 5.64:  Crosstabanalysis ηύπνπ πεξηζηαηηθνύ ζε ζρέζε κε ηε βαξύηεηα 

 (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ) 

 

 

 
 

 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο Ν=510 θαηαγξάθεηαην ηύπνο ηεο κνλάδαο πγείαο ζε 

ζρέζε κε ηε βαξύηεηα (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ) θαη έηζη απφ ηνλ πίλαθα 5.65, 

παξαηεξνχκε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (80,6%) ησλ αλαθεξφκελσλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ πξνθάιεζαλ πξνζσξηλή βιάβε πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε ε 

επαλεηζαγσγή ή παξαηεηακέλε λνζειεία, αθνξνχζε ζε πεξηζηαηηθά πνπ έιαβαλ ρψξα 

ζε λνζνθνκείν (δεκφζην / ηδησηηθφ). Δπηπιένλ, ην 38,4% ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ 
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ζπλέβεζαλ ζε ηδησηηθφ ηαηξείν, πξνθάιεζαλ ζηνλ αζζελή πξνζσξηλή βιάβε πνπ 

θξίζεθε απαξαίηεηε ε ηαηξηθή παξέκβαζε.   

 

 

Πίλαθαο 5.65: Crosstabanalysis ηύπνπ κνλάδαο πγείαο ζε ζρέζε κε ηε βαξύηεηα 

 (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ) 

 

 

 

 
 

 

 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο Ν=510 θαηαγξάθεηαην ηύπνο ηεο κνλάδαο πγείαο ζε 

ζρέζε κε ην αλ ππήξμε ελεκέξσζε γηα ην πεξηζηαηηθό από ην ηαηξνλνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ) θαη φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 5.66, κφιηο 

ζηηο κηζέο θαηαρσξήζεηο (49,8%), νη αζζελείο δειψλνπλ φηη πξάγκαηη ηνπο 

ελεκέξσζε ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ χπαξμε ηαηξηθνχ ζθάικαηνο θαη 

αλεπηζχκεηνπ πεξηζηαηηθνχ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (71,7%) ησλ ελεκεξψζεσλ 

ησλ αζζελψλ γηα ηελ πξφθιεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ πξνήιζε απφ λνζνθνκείν (δεκφζην 

/ ηδησηηθφ) θαη δεχηεξν ζηελ θαηάηαμε, βξίζθεηαη ην ηδησηηθφ ηαηξείν κε 19,3%.   
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Πίλαθαο 5.66:  Crosstabanalysis ηύπνπ κνλάδαο πγείαο ζε ζρέζε κε ην αλ ελεκεξώζεθε ν αζζελήο 

γηα ην πεξηζηαηηθό από ην ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό 

 (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ) 

 

 

 

 
 

 

ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο Ν=510 θαηαγξάθεηαην ηύπνο ηνπ πεξηζηαηηθνύ ζε 

ζρέζε κε ην αλ ππήξμε ελεκέξσζε γηα ην πεξηζηαηηθό από ην ηαηξνλνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ). Απφ ηνλ πίλαθα 5.67, παξαηεξνχκε φηη ην 

31,9% ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ νη αζζελείο ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ πξφθιεζε ηνπ 

αλεπηζχκεηνπ πεξηζηαηηθνχ, αθνξνχζε ζε ειιηπή, ιαλζαζκέλε ή θαη θαζπζηεξεκέλε 

δηάγλσζε ζηελ θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο, ελψ γηα ηελ χπαξμε ηνπ ίδηνπ 

πεξηζηαηηθνχ, ην 53,8% ησλ αζζελψλ δελ έιαβαλ αληίζηνηρε ελεκέξσζε. Δπηπιένλ, 

γηα ην 64,2% ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ζε λνζνθνκεηαθή ινίκσμε φζν 
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θαη ζε ρεηξνπξγηθφ ζθάικα, νη αζζελείο ελεκεξψζεθαλ. Δπίζεο, γηα ην 48,9% ησλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζθάικα θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο 

αγσγήο, νη αζζελείο έιαβαλ ελεκέξσζε ζε αληίζεζε κε ην 37,8% πνπ δελ έιαβαλ 

αληίζηνηρε ελεκέξσζε γηα ηελ πξφθιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηζηαηηθνχ.     

 

 

Πίλαθαο 5.67:  Crosstabanalysis ηύπνπ πεξηζηαηηθνύ ζε ζρέζε κε ην αλ ελεκεξώζεθε ν αζζελήο γηα 

ην πεξηζηαηηθό από ην ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό 

 (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ) 
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ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο Ν=510 θαηαγξάθεηαηε βαξύηεηα ηνπ πεξηζηαηηθνύ ζε 

ζρέζε κε ην αλ ππήξμε ελεκέξσζε γηα ην πεξηζηαηηθό από ην ηαηξνλνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ). Απφ ηνλ πίλαθα 5.68 παξαηεξνχκε φηη γηα ην 

63,7% ησλ αζζελψλ πνπ ππέζηεζαλ πξνζσξηλή βιάβε πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε ε 

επαλεηζαγσγή ή παξαηεηακέλε λνζειεία, ππήξμε ελεκέξσζε ζε αληίζεζε κε ην 

28,2% πνπ δελ ελεκεξψζεθε, αληίζηνηρα.  

Δπηπιένλ, ην 46,3% ησλ αζζελψλ πνπ βίσζαλ κηα πξνζσξηλή βιάβε πνπ 

θξίζεθε απαξαίηεηε ε ηαηξηθή παξέκβαζε, είρε ιάβεη ελεκέξσζε γηα ην πεξηζηαηηθφ 

απφ ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ελψ ην 43% δελ είρε θάπνηα ηέηνηνπ είδνπο 

ελεκέξσζε (θαηά δήισζε ησλ πνιηηψλ). Δπίζεο, ζηηο κηζέο πεξηπηψζεηο (50,9%) ησλ 

πνιηηψλ πνπ αλ θαη βίσζαλ έλα πεξηζηαηηθφ (θαηά δήισζή ηνπο) αιιά δελ ππέζηεζαλ 

θάπνηα ζσκαηηθή βιάβε, δελ έιαβαλ θάπνηα ελεκέξσζε απφ ην ηαηξνλνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ.   
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Πίλαθαο 5.68:  Crosstabanalysis βαξύηεηαο πεξηζηαηηθνύ ζε ζρέζε κε ην αλ ελεκεξώζεθε ν 

αζζελήο γηα ην πεξηζηαηηθό από ην ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό 

 (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ) 

 

 

 

 

ε Ν=324 θαηαγξάθεηαη εάλ νη ίδηνη νη αζζελείο ή θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπο, αλέθεξαλ ην πεξηζηαηηθό πνπ βίσζαλ (θαηά δήισζή ηνπο), θαηά ηελ επαθή ηνπο 

κε ην Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο θαη απφ ην δηάγξακκα 5.22 παξαηεξνχκε φηη νη κηζνί 

πνιίηεο-αζζελείο (50,9%) ηνπ δείγκαηνο, αλέθεξαλ ηελ εκπεηξία ηνπο.  
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Γηάγξακκα 5.22: Γξαθηθή απεηθόληζε πνζνζηνύ εκθάληζεο αλαθνξάο ή κε ηνπ πεξηζηαηηθνύ 

 

 

 
 

 

ε Ν=256 θαηαγξάθνληαη ηα άηνκα θαη νη αξκόδηνη θνξείο-νξγαληζκνί, ζηνπο 

νπνίνπο αλαθέξζεθε ην πεξηζηαηηθό (θαηά δήισζε ησλ πνιηηώλ) θαη απφ ην δηάγξακκα 

5.23 παξαηεξνχκε φηη ην 68,8% ζπλνιηθά αλέθεξε ην πεξηζηαηηθφ ζηε δηνίθεζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ ή ηνπ δηαγλσζηηθνχ θέληξνπ, ζηνλ ίδην ηνλ γηαηξφ ή θαξκαθνπνηφ ή ζε 

άιινλ γηαηξφ / λνζειεπηή / θαξκαθνπνηφ θαη αθνινπζεί κε 14,5% ε αλαθνξά ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ ζε ζπγγεληθφ ή θηιηθφ πξφζσπν ηνπ αζζελνχο πνπ εξγάδεηαη ζην 

ζχζηεκα πγείαο. 

 

Γηάγξακκα 5.23: Γξαθηθή απεηθόληζε πνζνζηνύ εκθάληζεο ηνπ απνδέθηε ηεο αλαθνξάο γηα ην 

πεξηζηαηηθό 
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Κεφάλαιο 6  
 
υμπεράςματα ερευνητικών 
ευρημάτων – υζήτηςη, 
Περιοριςμοί ςτην έρευνα & 
Προτάςεισ για μελλοντική 
παρέμβαςη ςτην έρευνα 
 

 

6.1   πκπεξάζκαηα εξεπλεηηθώλ επξεκάησλ – πδήηεζε   

 
 

Ζ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ βηψλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ρψξα καο, επηηάζζεη ηελ 

αλάγθε εμνξζνινγηζκνχ θαη ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, κε 

θχξην γλψκνλα ηελ πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

επηπέδνπ πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. ηελ Διιάδα, ζε αληίζεζε 

κε άιιεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζηνλ παγθφζκην ράξηε, δελ είλαη δπλαηή ε απφθηεζε 

ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηα ηαηξηθά ζθάικαηα θαη αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά πνπ 

βηψλνπλ νη αζζελείο, θαηά ηελ επαθή ηνπο κε ην ζχζηεκα πγείαο, θπξίσο ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο ελφο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο. Ζ φπνηα πιεξνθνξία 

ππάξρεη ζρεηηθή κε απηφ ην ζέκα, πξνέξρεηαη απφ ζπνξαδηθέο, κεκνλσκέλεο 

πξσηνβνπιίεο, πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο.  

ην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο επηρεηξήζακε λα 

δηελεξγήζνπκε πξσηνγελή έξεπλα, αληιψληαο πξσηνγελή δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθέο 

πεγέο, κε θεληξηθφ ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, σο πξνο ην 

                                                           
Απηνηειή κέξε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ζπγγξάθεθε ζην πιαίζην εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, εκπεξηέρνληαη ζε 

δεκνζηεύζεηο ειιεληθώλ θαη δηεζλώλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ (βι. πίλαθα εξγαζηώλ πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί θαη δεκνζηεπηεί ζην 
ηκήκα ηεο Δηζαγσγήο) 
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επίπεδν εκθάληζεο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 

επηβάξπλζεο γηα ην Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο. 

Απφ ηε δηελεξγεζείζα έξεπλα, δηαπηζηψζεθε φηη θαη ζηελ Διιάδα, ηα ηαηξηθά 

ζθάικαηα φπσο δείρλεη θαη ε εκπεηξία απφ πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ (QuIC, 

2000; IΟΜ, 1999; ΗΟΜ, 2001; E.C., 2006), είλαη ππαξθηά θαη απνηεινχλ πξάγκαηη 

έλα ζνβαξφ δήηεκα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, κε ζεκαληηθέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο.  

Απφ ην αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ησλ 680 ππνζέζεσλ ηαηξηθήο ακέιεηαο πνπ 

δηαρεηξηζηήθακε, βξέζεθε φηη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ αζζελψλ πνπ βίσζαλ θάπνηα 

αξλεηηθή εκπεηξία θαηά ηελ επαθή ηνπο κε ην ζχζηεκα πγείαο, ήηαλ κφιηο ηα 31 έηε 

δσήο ελψ ε κέζε παξαηεηακέλε δηάξθεηα λνζειείαο ηνπο έθηαλε ηηο 83 εκέξεο. 

Δπηπιένλ, απφ ηνπο αζζελείο πνπ ππέζηεζαλ ηαηξηθφ ζθάικα, ην 38,8% θαηέιεμε θαη 

ζην 32,2% πξνθιήζεθε κφληκε αλαπεξία θάηη ην νπνίν έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε κηα 

κειέηε πνπ έγηλε ζηε Νέα Τφξθε, ζρεηηθή κε ζθάικαηα ζηε ρνξήγεζε ηεο 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο (Duthieetal., 2005). Γηαπηζηψζεθε επίζεο απφ ηελ έξεπλα φηη 

ην κέγεζνο ηεο βαξχηεηαο ελφο ηαηξηθνχ ζθάικαηνο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ 

ηχπν ηεο κνλάδαο πγείαο πνπ εκθαλίδεηαη, ην ζηάδην πνπ πξνθαιείηαη ην ηαηξηθφ 

ζθάικα, ην εάλ επξφθεηην γηα ρεηξνπξγηθφ ή παζνινγηθφ πεξηζηαηηθφ, ηελ εηδηθφηεηα 

πνπ εκπιέθεηαη, ην ICD-10, θ.ά.   

ηε ζπλέρεηα, ηα κηζά απφ ηα ηαηξηθά ζθάικαηα (52,4%) ηνπ δείγκαηνο, 

θαηεγξάθεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ελψ ζε αξθεηέο απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ 

εξεπλήζεθαλ, νη αζζελείο ρξεηάζηεθαλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ 

παξέρνληαη απφ εηδηθέο κνλάδεο φπσο ε ΜΔΘ, φπνπ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο αλά 

εκέξα λνζειείαο ελφο αζζελνχο, αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα €1.000.  

Σν έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηα ηαηξηθά ζθάικαηα ζε φιεο ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

πξνέθπςε αθξηβψο ιφγσ ηεο δπζκελνχο επίδξαζήο ηνπο ζηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ. Πξφζθαηεο 

ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο δείρλνπλ φηη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

πξνιεθζεί πεξηζζφηεξεο απφ 750.000 πεξηπηψζεηο ηαηξηθψλ ζθαικάησλ αλά έηνο πνπ 

ζα κεηαθξάδνληαλ ζε πάλσ απφ 3,2 εθαηνκκχξηα ιηγφηεξεο εκέξεο λνζειείαο, 

260.000 ιηγφηεξα πεξηζηαηηθά κφληκεο αλαπεξίαο θαη 95.000 ιηγφηεξνη ζάλαηνη 

εηεζίσο, αλ εθαξκφδνληαλ επαθξηβψο νη ζηξαηεγηθέο γηα ηε κείσζε ησλ 
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αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηαηξηθψλ ζθαικάησλ (WHO, 2012). 

Μηα πξφζθαηε κειέηε, εθηηκά φηη νη ακεξηθαλνί πνιίηεο πνπ θαηαιήγνπλ 

εμαηηίαο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ, ζρεδφλ έρνπλ δηπιαζηαζηεί ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία (HearstCorporation, 2009). Δπίζεο ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Δπξψπεο, ην θαηλφκελν ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαίλεηαη λα απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηα ζπζηήκαηα πγείαο, θαζψο ζπκβαίλνπλ ηαηξηθά ζθάικαηα ζε 

8% έσο 12% ηνπ ζπλφινπ ησλ λνζειεηψλ. Δπηπιένλ, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

αλαθέξνληαη 850.000 αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά εηεζίσο πνπ αθνξνχλ ζε 10% ησλ 

εηζαγσγψλ ζε λνζνθνκείν ελψ παξφκνηα ζηνηρεία δίδνληαη γηα ρψξεο φπσο ηελ 

Ηζπαλία, ηε Γαιιία θαη ηε Γαλία (WHO, 2012). 

Με βάζε ζηνηρεία απφ ην Βξεηαληθφ ζχζηεκα πγείαο NHS, ζε επηζθφπεζε ησλ 

1.000 ηαηξηθψλ θαθέισλ πνπ έγηλε αλαδξνκηθά, δηαπηζηψζεθε φηη ην 11% ησλ 

αζζελψλ είρε ππνζηεί ζσκαηηθή βιάβε απφ έλα αλεπηζχκεην πεξηζηαηηθφ ελψ ζηνπο 

κηζνχο απφ απηνχο ζα κπνξνχζε λα είρε πξνιεθζεί. Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία έδεημαλ φηη 

έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ηαηξηθψλ ζθαικάησλ πνπ πξνθιήζεθαλ, νδήγεζαλ ηνπο 

αζζελείο ζε κφληκε αλαπεξία ή ζάλαην (Vincentetal., 2001). 

ηελ Απζηξία ζε 14.179 αζζελείο πνπ εηζήρζεζαλ γηα λνζειεία, ην 16,6%, 

βίσζε θάπνην αλεπηζχκεην πεξηζηαηηθφ ελψ ην 51% απηψλ ζα κπνξνχζε λα έρεη 

πξνιεθζεί. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλαθέξεη αθφκε φηη απφ ηνπο αζζελείο πνπ είραλ 

κηα ηέηνηα εκπεηξία θαηά ηελ επαθή ηνπο κε ην ζχζηεκα πγείαο, ην 13,7% ππέζηε 

κφληκε αλαπεξία θαη ην 4,9% θαηέιεμε ζε ζάλαην (Wilson etal., 1995).  

Μηα έξεπλα ζηηο Ζ.Π.Α. αλαθέξεη φηη θάζε ρξφλν ζεκεηψλνληαη 5.000 ζάλαηνη 

απφ ηαηξηθά ζθάικαηα (Hayward and Hofer, 2001) ελψ κηα άιιε ακεξηθαληθή 

κειέηε, δείρλεη φηη ην 27% ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ, ήηαλ 

απφξξνηα ηαηξηθήο ακέιεηαο (Studdertetal., 2000). Μηα άιιε κειέηε δείρλεη φηη ζε 

δείγκα 465 αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, ηα 127 νθείινληαη ζε ηαηξηθή ακέιεηα εθ 

ησλ νπνίσλ ην 61% ζρεηίδεηαη κε ρεηξνπξγηθά ζθάικαηα, ην 12% αλαθέξεηαη ζε 

ζθάικαηα απφ ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη ην 11% ζε ζθάικαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε κε ρεηξνπξγηθέο δηαδηθαζίεο (Melloetal., 2007).  

πλεπψο, απφ ηα παξαπάλσ επξήκαηα ηφζν ηεο δηθήο καο έξεπλαο φζν θαη απφ 

ηηο δηεζλείο έξεπλεο, είλαη εχθνιν λα αληηιεθζνχκε ηηο απνξξένπζεο θνηλσληθέο θαη 
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νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο πνπ πξνμελνχλ ηα ηαηξηθά ζθάικαηα, ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ 

επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηεο παξαηεηακέλεο λνζειείαο ζε εμεηδηθεπκέλα ή 

κε ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ, ησλ ζπλερψλ επηζθέςεσλ ζε ηδηψηεο ηαηξνχο θαη ζε 

εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ λνζνθνκείνπ, ηεο επηπξφζζεηεο ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ, 

ηεο αγνξάο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, ηερλεηψλ κειψλ θαη αλαισζίκσλ, ησλ ππεξεζηψλ 

θαη’ νίθνλ θξνληίδαο πγείαο, ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο θαη 

απνζεξαπείαο, θ.ά.  

Σα ηαηξηθά ζθάικαηα, φπσο αλαιχζεθε εθηελψο ζην Κεθάιαην 2, επηθέξνπλ 

ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζην ζχζηεκα πγείαο (πξνυπνινγηζκνί 

λνζνθνκείσλ, αζθαιηζηηθά ηακεία, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, θ.ά.) φπνπ ην θφζηνο απηφ 

(εκθαλέο θαη αθαλέο) κεηαθπιίεηαη θαη ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Δπηπιένλ, 

ζεκαληηθφο απνδέθηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξηίνπ απφ ηελ εκθάληζε ησλ ηαηξηθψλ 

ζθαικάησλ απνηειεί ν ίδηνο ν αζζελήο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ (ίδηα 

ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο, θαξκάθσλ, εμνπιηζκνχ, δηαθπγφληα θέξδε 

θαη απψιεηα νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο φηαλ επξφθεηην γηα αζζελείο πνπ αλήθνπλ 

ζηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ, θ.ά.).  

Μηα ακεξηθάληθε έξεπλα δείρλεη φηη ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην ζχζηεκα 

πγείαο, εμαηηίαο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ πνπ πξνθάιεζαλ ζηνλ αζζελή πξνζσξηλή 

βιάβε, αλήιζε ζε $324 εθαηνκκχξηα (CenterforJusticeandDemocracy, 2010).Μηα 

άιιε κειέηε, έδεημε φηη ηα πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο βιάβεο πνπ αληρλεχηεθαλ ζε έλα 

δείγκα 465 ηαηξηθψλ θαθέισλ, θφζηηζαλ $1.791.358 θαη γηα 127 πεξηπηψζεηο πνπ 

νθείινληαλ ζε ηαηξηθή ακέιεηα, ην Ακεξηθαληθφ ζχζηεκα πγείαο επηβαξχλζεθε κε 

$905.719 (Melloetal., 2007). Μηα άιιε έξεπλα δείρλεη φηη ηα θξνχζκαηα ζσκαηηθήο 

βιάβεο θνζηίδνπλ $6.300.000 εθ ησλ νπνίσλ ηα $1.500.000 αθνξνχλ ζε ηαηξηθά 

ζθάικαηα (Clark, 2010). 

χκθσλα κε θάπνηα άιιε έξεπλα, ηα αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά επηβαξχλνπλ 

ηελ Αγγιία θαη ηελ Οπαιία κε £1 δηζ. αλά έηνο θαη κε 3 εθαηνκκχξηα επηπιένλ 

εκέξεο λνζειείαο (AlbertiKGMM, 2001) ελψ ζε κηα ηζπαληθή έξεπλα πνπ 

δηελεξγήζεθε ζε λνζνθνκείν, θάλεθε φηη ε εηήζηα νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ 

απνδίδνληαλ ζε ζθάικαηα ζηε ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, αλήιζε ζε €76.000 

(Pinillaetal., 2006). 

Με ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζην κλεκφλην, ν ξπζκφο θαη ε έθηαζε ηεο 
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δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο, πξνζηάδεη πην επηηαθηηθά απφ 

πνηέ, ηελ αλάγθε γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζπγθξάηεζε ησλ 

δαπαλψλ ζην Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο. ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζακε 

δηαπηζηψζεθαλ αξθεηνί επηβαξπληηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφθιεζε 

ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο. 

πγθεθξηκέλα, ζε πεξηζηαηηθά ηαηξηθψλ ζθαικάησλ ησλ νπνίσλ ε απνδεκίσζε 

γηα ηε ρξήζε ησλ εθάζηνηε ππεξεζηψλ πγείαο, ππνινγίζηεθε βάζεη ΚΔΝ θαη ηνπ 

ηηκνινγίνπ εκεξήζηαο λνζειείαο, εθηηκάηαη φηη ε κέζε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην 

Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, αλέξρεηαη ζε €2.700. Δπηπιένλ, πεξηζηαηηθά ηαηξηθνχ 

ζθάικαηνο πνπ θέξνπλ ην ΚΔΝ Ν20Μ «Ομεία εκθάληζε παξαπιεγίαο/ηεηξαπιεγίαο 

κε ή ρσξίο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε θαηαζηξνθηθέο (ζπζηεκαηηθέο) ζπλππάξρνπζεο 

παζήζεηο–επηπινθέο» θαη ΚΔΝ Φ60Μ «Σξαπκαηηζκνί κε θαηαζηξνθηθέο 

(ζπζηεκαηηθέο) ή ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο–επηπινθέο», ζπγθεληξψλνπλ 

πςειή πηζαλφηεηα έσο βεβαηφηεηα λα επαλαιεθζνχλ ζε αζζελείο ζην εγγχο κέιινλ, 

κε ηαπηφρξνλε πςειή επηβάξπλζε ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο γηα ην ζχζηεκα πγείαο.     

ηε ζπλέρεηα, απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ππνρξεσηηθνχ ππνζπζηήκαηνο 

αλαθνξάο ηνπ MERIS ζηε ΜΔΘ, ηα εξεπλεηηθά καο επξήκαηα γηα ην έηνο 2012, 

θαηέδεημαλ φηη ε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο γηα ηνπο 27 αζζελείο ηεο ΜΔΘ πνπ βίσζαλ 

ηνπιάρηζηνλ έλα αλεπηζχκεην πεξηζηαηηθφ, ήηαλ 24,65 εκέξεο. Απηφ ζεκαίλεη 

πεξίπνπ 9 πξφζζεηεο εκέξεο λνζειείαο, ζε ζχγθξηζε κε ηε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο 

πνπ αθνξά ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εηζαγσγψλ ησλ αζζελψλ, ζηελ ππφ εμέηαζε 

ΜΔΘ. Ζ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, εμαηηίαο ηνπ πξφζζεηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο 

λνζειείαο ησλ αζζελψλ πνπ βίσζαλ ηνπιάρηζηνλ έλα αλεπηζχκεην πεξηζηαηηθφ, 

εθηηκάηαη ζε €9.260 αλά αλεπηζχκεην πεξηζηαηηθφ. Απηφ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 

€250.020 εηήζην επηπξφζζεην ζπλνιηθφ θφζηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κφλν γηα 

ηε ΜΔΘ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ ζην νπνίν δηεμήρζε ε έξεπλα.  

Δπηπξφζζεηα, δε κπνξεί λα παξαιεθζεί λα ζρνιηαζηεί θαη ε ζπζρέηηζε ησλ 

ηαηξηθψλ ζθαικάησλ κε ηε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο (πξνυπνινγηζκνί λνζνθνκείσλ, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, εκπιεθφκελνη ηαηξνί), 

απφ ηηο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ζεκειίσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ αζζελψλ γηα 

ρξεκαηηθέο απνδεκηψζεηο (ZhanandMiller, 2003).  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ππνζέζεσλ ηαηξηθήο ακέιεηαο ηνπ δείγκαηνο, θάλεθε φηη 
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ζηηο κηζέο ππνζέζεηο, νη αζζελείο/ζπγγελείο αηηνχληαλ ρξεκαηηθέο απνδεκηψζεηο 

χςνπο €600.000 θαη ηαπηφρξνλα νη ρξεκαηηθέο ηθαλνπνηήζεηο πνπ επηδίθαζαλ ηειηθά 

ηα ειιεληθά δηνηθεηηθά θαη πνιηηηθά δηθαζηήξηα ήηαλ θαηά κέζν φξν €300.692, θάηη 

ην νπνίν ζπκθσλεί θαη κε ηα πξφζθαηα δεδνκέλα άιισλ εξεπλεηψλ (Φνπληεδάθε, 

2014; Παπαθσλζηαληίλνπ, 2014). Δπηπιένλ, απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη ην 

χςνο ηεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην κέγεζνο ηεο 

βαξχηεηαο ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο, απφ ηνλ ηχπν ηεο κνλάδαο πγείαο πνπ 

εκθαλίζηεθε ην ηαηξηθφ ζθάικα, θ.ά. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ φηη νη δηθαζηηθέο δηελέμεηο γηα 

ππνζέζεηο ηαηξηθήο ακέιεηαο είλαη αξθεηά ρξνλνβφξεο θαη θνζηνβφξεο γηα ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θαη πξνζζέηνπλ έλα επηπιένλ νηθνλνκηθφ θνξηίν, ζην ζχλνιν ηεο 

θνηλσλίαο. Μεηαμχ ησλ εηψλ 2000 θαη 2001 παξαηεξήζεθε απφ ηελ έξεπλα, ε 

πςειφηεξε ζπγθέληξσζε ππνζέζεσλ ηαηξηθήο ακέιεηαο, κε κηα απμεηηθή ηάζε απηψλ 

ησλ ππνζέζεσλ κέρξη θαη ην 2007, ζηνηρείν ην νπνίν έξρεηαη ζε ζπκθσλία θαη κε 

άιινπο εξεπλεηέο (Φνπληεδάθε, 2014; Παπαθσλζηαληίλνπ, 2014). Ζ πηψζε ησλ 

ππνζέζεσλ ηαηξηθήο ακέιεηαο απφ ην 2008 πνπ θαηαγξάθεη ε έξεπλα, δελ νθείιεηαη 

ζηε κείσζε εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ αιιά ζηελ 

θαζπζηέξεζε ηεο δεκνζίεπζεο ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, ιφγσ ηνπ ρξνληθνχ 

ράζκαηνο (thesettlementlag) κεηαμχ θαηάζεζεο ηεο αγσγήο θαη απνθάζεσο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, έζησ θαη ηνπ πξψηνπ βαζκνχ πνπ είλαη ζρεδφλ 7 ρξφληα, θαηά κέζν 

φξν.  

Τπφ απηφ ην βάξνο ησλ ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνθαινχλ ηα 

αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά θαη ηαηξηθά ζθάικαηα, ζε κηα επνρή πνπ ε ρψξα καο 

θαιείηαη ζε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα εμνξζνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ πγείαο, 

θξίλεηαη θαίξηαο ζεκαζίαο ε κέξηκλα ησλ ηζπλφλησλ γηα ελέξγεηεο πξφιεςεο θαη 

παξέκβαζεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο 

θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο, γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Ζ 

ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αζζελψλ-πνιηηψλ, παξφρσλ πγείαο θαη 

ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κπνξεί θάιιηζηα λα ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ηεο 

ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ζηε βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο πγείαο θαη ζηελ πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ 

(Neumannetal., 1996). 
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Οη επεκβαηηθέο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ ηα πην πςειά 

πνζνζηά ζπγθέληξσζεο ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ. Με 

βάζε ηα εξεπλεηηθά καο επξήκαηα, ζρεηηθά κε ηηο εηδηθφηεηεο εθείλεο πνπ είλαη πην 

«επηξξεπείο» ζηελ πξφθιεζε θάπνηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο θαη αλεπηζχκεηνπ 

πεξηζηαηηθνχ, θάλεθε φηη είλαη νη εηδηθφηεηεο ηεο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο, ηεο 

Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο, ηεο Καξδηνινγίαο-Καξδηνρεηξνπξγηθήο, ηεο Οξζνπεδηθήο, ηεο 

Δζσηεξηθήο Παζνινγίαο θαη ηεο Αλαηζζεζηνινγίαο. Δπηπιένλ, νη εηδηθφηεηεο ηεο 

Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη ηεο Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο ζπγθεληξψλνπλ ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά πξφθιεζεο βιάβεο, κε ζπλέπεηα ηε κφληκε αλαπεξία ή θαη ην 

ζάλαην.  

Σα επξήκαηά καο είλαη ζπλεπή θαη ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ 

εξεπλψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Studdert etal., 2004; Bates 

etal., 1995; Null etal., 2007; General Cologne Re., 2002). ε έξεπλα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο ησλ Ζ.Π.Α., νη εηδηθφηεηεο ηεο Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο θαη ηεο Μαηεπηηθήο-

Γπλαηθνινγίαο εκθαλίδνληαη κε ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζε πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο 

βιάβεο απφ ηαηξηθή ακέιεηα (USDeptofHealthandHumanServices, 2002). 

χκθσλα κε άιιε έξεπλα, νη εηδηθφηεηεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά εκθάληζεο ηαηξηθνχ ζθάικαηνο θαη αλεπηζχκεηνπ πεξηζηαηηθνχ, είλαη νη 

εηδηθφηεηεο ηεο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο, ηεο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο, ηεο 

Καξδηνινγίαο-Καξδηνρεηξνπξγηθήο θαη ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο (U.S. Congress, 

1994). Μηα πξφζθαηε έξεπλα (UtahDepartmentofHealth, 2010) δείρλεη φηη ην 58% 

ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ αθνξά ζε ρεηξνπξγηθά ζθάικαηα θαη ην 25% απφ 

απηά ζρεηίδνληαη κε παξακνλή μέλνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ αζζελνχο ελψ 

είλαη αμηνζεκείσην φηη ηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά παξαηεξνχληαη ζηελ εηδηθφηεηα 

ηεο Μαηεπηηθήο - Γπλαηθνινγίαο.  

Απφ ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ καο εγρείξεκα φκσο, δηαπηζηψζεθε φηη 

ζεκαληηθή ππαηηηφηεηα-ζπκβνιή ζηελ εκθάληζε ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη 

αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ απνηεινχλ νη δπζιεηηνπξγίεο, παξαιείςεηο, αδπλακίεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, θάηη ην νπνίν έξρεηαη ζε ζπκθσλία θαη κε ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία (Kelly, 2006; C.E., 2006). χκθσλα κε κηα ακεξηθάληθε έξεπλα, ην 

42% ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ απείιεζαλ ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο, 

έρνπλ πξνθιεζεί απφ κε ρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ζρεηίδνληαη κε 
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ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηνπ λνζνθνκείνπ, γεληθφηεξα 

(UtahDepartmentofHealth, 2010). 

Οη ζπζηεκηθνί παξάγνληεο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ππαγνξεχεη ην ζχζηεκα πγείαο, ζηελ ππνζηειέρσζε ζε πξνζσπηθφ 

(πνζνηηθή θαη πνηνηηθή), ζην κε αζθαιέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ζηε βαξχηεηα ησλ 

πεξηζηαηηθψλ, ζηνλ απμεκέλν θφξην εξγαζίαο, ζην θπθιηθφ σξάξην θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (KonverandGergen, 1998; Aikenetal., 2002; VHA/IHI, 

2002). Δπηπιένλ, ε αλεπαξθήο ζηειέρσζε θπξίσο ζε λνζειεπηέο θαη ην αλεπαξθέο 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ζεσξνχληαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ίζσο παξακέηξνπο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ θαη νδεγνχλ ζε 

παξνρή ρακειήο πνηφηεηαο θξνληίδαο πγείαο (Μήηζεο, θ.ά., 2012).  

Απηφο ν έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηα ηαηξηθά ζθάικαηα ζπλαληάηαη 

ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο παγθνζκίσο, ζηηο νπνίεο έρεη αλαδεηρζεί ε αλαγθαηφηεηα 

ηεο αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο, 

θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηαηξηθψλ ζθαικάησλ 

(NQF, 2010; HouseofCommons, 2009; E.C., 

2008;USDeptofHealthandHumanServices, 2011; Gregory, 2008). 

Οη Ζ.Π.Α. έρνπλ αλαπηχμεη κηα κεγάιε πνηθηιία ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ εδψ 

θαη αξθεηά ρξφληα ηα νπνία θαηαγξάθνπλ αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά θαη ηαηξηθά 

ζθάικαηα, αλαιχνληαο παξάιιεια ηηο θχξηεο αηηίεο πξφθιεζήο ηνπο 

(RootCauseAnalysis - RCA) απνθηψληαο έηζη έλα πςειφ βαζκφ γλψζεο ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηελ πγεία (ConsumersUnion, 2009; LeapfrogGroup, 

2006). 

ΠαξαδείγκαηααπηψλησλπξνζπαζεηψλείλαηηνMedicalEventReportingSystemforTransf

usionMedicine [MERS-TM] 

θαζψοθαηηνUSPharmacopeia’sMEDMARXReportingSystem (Vozikis, 2009).   

Τηνζεηψληαο ηε θηινζνθία ησλ Ζ.Π.Α. γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ πγεία, ρψξεο φπσο ε Απζηξαιία θαη ν Καλαδάο, αλέπηπμαλ 

παξφκνηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο θαη αλεπηζχκεηνπ 

πεξηζηαηηθνχ. Δπηπιένλ, αξθεηέο δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο αλαγλψξηζαλ ηε ζεκαζία 

αλάπηπμεο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ, φπσο ε Οιιαλδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην 

(Αγγιία θαη Οπαιία) θαη ε Γαλία (Vozikis, 2009) ελψ θαη ζε άιιεο επξσπατθέο 
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ρψξεο, φπσο ζηελ Απζηξία, ην Βέιγην, ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία, ηελ Ηξιαλδία, ηε 

Γαιιία, ηε Φηλιαλδία, ηε Ννξβεγία, ηελ Ηζπαλία, ηε νπεδία θαη ζηελ Διβεηία έρεη 

επηηεπρζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ αλαθνξάο θαη 

θαηαγξαθήο πεξηζηαηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ (Doupi, 

2009; Thomsonetal., 2011). 

Χζηφζν, αθφκε θαη ρψξεο κε κηα καθξά ηζηνξία ζηελ αλαθνξά ησλ 

πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο, πξέπεη λα θαηαβάιινπλ ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηεο 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ αλαθνξάο ζθάικαηνο, ψζηε λα πξνσζήζνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ θνπιηνχξα γηα βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ 

(TunisandGelband, 1994). Δπηπιένλ, πέξα απφ ηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο 

πεξηζηαηηθψλ, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληψληαη θαη άιιεο πξαθηηθέο 

πνζνηηθνπνίεζεο ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηαηξηθψλ ζθαικάησλ φπσο ε 

αλαδξνκηθή επηζθφπεζε ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ ησλ αζζελψλ ή ν έιεγρνο θαη 

παξαηήξεζε «παξά ηελ θιίλε».  

Γεληθφηεξα πάλησο ηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο πεξηζηαηηθψλ 

ζσκαηηθήο βιάβεο, ζχκθσλα κε δηεζλείο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ζηε ζρέζε 

θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο, εμνηθνλνκνχλ ρξφλν θαη απνβιέπνπλ ζε ρακειφηεξν 

θφζηνο ζε ζχγθξηζε κε ηε κέζνδν ηεο επηζθφπεζεο ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ 

(ECRIInstitute, 2011). Δπί παξαδείγκαηη, κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ΜΔΘ 

λνζνθνκείνπ ηεο Απζηξαιίαο κε 12 θιίλεο θαη 164 εηζαγσγέο αζζελψλ, αλαθέξεη φηη 

ην ζχζηεκα θαηαγξαθήο αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηαηξηθψλ ζθαικάησλ, 

αλίρλεπζε πεξηζζφηεξα ζθάικαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνιεθζεί θαη ζε 

ιηγφηεξν ρξφλν, ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν επηζθφπεζεο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ 

(Beckmannetal., 2003). 

ε αληίζεζε κε ην εμσηεξηθφ, ζηελ Διιάδα, αλ θαη ππάξρνπλ νη ελδείμεηο ηεο 

εκθάληζεο ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ αξθεηέο θνξέο κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ 

αζζελψλ, παξαηεξείηαη έιιεηςε ελφο ηέηνηνπ νξγαλσκέλνπ κεραληζκνχ 

ζπζηεκαηηθήο αλίρλεπζεο, θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ. Ζ 

αλίρλεπζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ, βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε απηφβνπιεο, ζπνξαδηθέο 

αλαθνξέο ελψ ε πιεηνςεθία ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ είλαη γεκάηνη κε ρεηξφγξαθεο 
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ζεκεηψζεηο πνπ ζπρλά ηνπο θαζηζηνχλ ειιηπείο θαη δχζρξεζηνπο.  

ην πιαίζην ηεο έξεπλαο θαη αληηιακβαλφκελνη, ηελ θαίξηα ζεκαζία πνπ ζα είρε 

γηα ην ζεκεξηλφ Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, ε ιεηηνπξγία ελφο αληίζηνηρνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ην ππνρξεσηηθφ ππνζχζηεκα αλαθνξάο ηνπ 

MERIS πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, 

αλαπηχρζεθε θαη πινπνηήζεθε πηινηηθά ζε δεκφζηα ΜΔΘ φπνπ ην πγεηνλνκηθφ 

πξνζσπηθφ αλαθέξεη ππνρξεσηηθά φια ηα πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο βιάβεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηε κνλάδα, αθνινπζψληαο ηε κεζνδνινγία ησλ ελδείμεσλ. χκθσλα 

κε ηε δηεζλή εκπεηξία, πνιιά απφ ηα ηαηξηθά ζθάικαηα θαη αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά 

εληνπίδνληαη ζε πεξηβάιινλ ΜΔΘ (Orgeasetal., 2008) θαη ζπγθεθξηκέλα ζε κηα 

έξεπλα ζε 3.875 αλαθνξέο απφ 2 λνζνθνκεία ζηε Νφηηα Καιηθφξληα, ην 21% ησλ 

πεξηζηαηηθψλ ζεκεηψζεθε ζε ΜΔΘ (Nuckolsetal., 2007). 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Classen etal., 2011), ηα ζπζηήκαηα εθείλα 

πνπ πηνζεηνχλ ηελ εκπεηξία εθαξκνγήο ησλ ελδείμεσλ ζηελ αλίρλεπζε θαη 

θαηαγξαθή αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηαηξηθψλ ζθαικάησλ, εληνπίδνπλ 

ηνπιάρηζηνλ δέθα θνξέο πεξηζζφηεξα επηβεβαησκέλα, ζνβαξά πεξηζηαηηθά ζε ζρέζε 

κε ηηο άιιεο κεζφδνπο αλαθνξάο πνπ κπνξνχλ λα απνηπγράλνπλ λα αληρλεχνπλ 

πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο βιάβεο, κέρξη θαη ζε πνζνζηφ 90%. Οη εξεπλεηέο ζπλερίδνπλ 

ιέγνληαο φηη νη ππφινηπεο κέζνδνη αλαθνξάο πεξηζηαηηθψλ, θαηαιήγνπλ ζε 

παξαπιαλεηηθά ζπκπεξάζκαηα, ζρεηηθά κε ην ηξέρνλ επίπεδν αζθάιεηαο ηεο 

θξνληίδαο πγείαο θαη δίδνπλ ηειηθά ιαλζαζκέλε θαηεχζπλζε ζηηο πξνζπάζεηεο γηα 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ.  

Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ θάλεη ρξήζε ησλ ελδείμεσλ γηα ηελ αλίρλεπζε 

θαη αλάιπζε ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, απνβιέπεη 

ζηελ θαηάζηξσζε ζηξαηεγηθψλ γηα πξφιεςε θαη πεξηνξηζκφ ηνπο θαη θξίλεηαη σο έλα 

ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ θαηαλφεζε ησλ παξαιείςεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη 

ζηηο πξνζπάζεηεο εμηζνξξφπεζεο ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ θαη εμσλνζνθνκεηαθψλ 

δαπαλψλ πγείαο, κε θχξηα ζηφρεπζε πάληα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελνχο. 

Σν ππνρξεσηηθφ ππνζχζηεκα αλαθνξάο ηνπ MERIS, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πηινηηθήο ηνπ εθαξκνγήο, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 23 κελψλ, αλίρλεπζε ζε 48 αζζελείο 

κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 63 έηε θαη κέζε δηάξθεηα λνζειείαο ηηο 24 εκέξεο, ζπλνιηθά 
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52 αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά. Ο ρξφλνο πνπ ρξεηαδφηαλ ην ηαηξνλνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε ησλ δπζκελψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ είραλ 

αληρλεπζεί, άγγηδε θαηά κέζν φξν ηα 4 έσο 6 min., αθνχ ζρεδφλ φιεο νη εξσηήζεηο 

πνπ έπξεπε λα ζπκπιεξσζνχλ είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, πνιιαπιήο επηινγήο απφ 

dropdownmenu (dropdownchecklist).  

Σν ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα ηνπ MERIS, αμηνινγήζεθε σο κηα θηιηθή, 

γξήγνξε, αζθαιήο, απνηειεζκαηηθή θαη αμηφπηζηε πξφηαζε ζηε δηαδηθαζία 

αλίρλεπζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηαηξηθψλ 

ζθαικάησλ ζε ΜΔΘ, ρσξίο λα απνζθνπεί ζην λα θαηαινγίζεη επζχλεο γηα ηελ 

πξφθιεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ. Δπίζεο θαηάθεξε λα ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ 

ησλ θχξησλ αηηηψλ-παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ απηά ηα πεξηζηαηηθά, αλαδεηθλχνληαο 

ζνβαξέο παξαιείςεηο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο. Απνηέιεζκα απηνχ, είλαη φηη 

ζην πξνζσπηθφ ηεο ΜΔΘ δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ ηηο βαζχηεξεο αηηίεο 

εκθάληζεο ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη απηφ 

απνηειεί ηελ απαξρή γηα λα πξνρσξήζνπλ ζηηο θαηάιιειεο παξεκβάζεηο γηα ηε 

κείσζή ηνπο θαη γεληθφηεξα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, ζηε δηθή ηνπο ΜΔΘ.  

Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ππνρξεσηηθήο αλαθνξάο ηνπ MERIS, πξνζβιέπεη 

ζηε ζπλερή επηηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηαηξηθψλ 

ζθαικάησλ ζε πεξηβάιινλ ΜΔΘ, παξέρεη κηα ρξήζηκε πεγή αληηπξνζσπεπηηθήο 

πιεξνθφξεζεο ζηε ΜΔΘ ζρεηηθά κε ηα πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο βιάβεο, θαζψο 

ππνζηεξίδεη ηελ παξνπζίαζε αλαιπηηθψλ θαη ζπγθεληξσηηθψλ δηαρξνληθψλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ελψ ζπγρξφλσο απνηειεί πνιχηηκν 

εξγαιείν γηα ζπγθξίζεηο κε άιιεο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο. Δπηπιένλ, ε 

πξνζαξκνγή, ζπκκεηνρή θαη απνδνρή ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ έδεημε λα 

είλαη ηδηαηηέξσο ηθαλνπνηεηηθή, κε απνηέιεζκα ην ζχζηεκα ππνρξεσηηθήο αλαθνξάο 

ηνπ MERIS λα ιεθζεί σο έλα παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο γηα ηα ππφινηπα δεκφζηα 

λνζνθνκεία φζνλ αθνξά ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ζε λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ (ΤΤΚΑ, 

2012).  

Σν ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα ζρεδηάζηεθε βαζηζκέλν ζε κηα θηινζνθία φπνπ 

ε ζεηξά δηαδηθαζηψλ αλίρλεπζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ 

θαη ηαηξηθψλ ζθαικάησλ, κπνξεί λα πξνζδψζεη ππεξαμία κφλν εάλ ηα δεδνκέλα απηά 
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αλαιπζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ, πξνζθέξνληαο ηαπηφρξνλα αλαηξνθνδφηεζε ζην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

πνπ ζα ήζειαλ λα απνθηήζνπλ γλψζε θαη λα κάζνπλ απφ ηα ιάζε απηά, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ηα απνθχγνπλ θαη νη ίδηνη, ζηελ πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίζνπλ 

αληίζηνηρν πεξηζηαηηθφ (Campione, 2011). 

Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ, θαηά 

ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ ππνζπζηήκαηνο αλαθνξάο ηνπ MERIS, είλαη 

ζπλεπή θαη ζπκθσλνχλ κε έξεπλεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. πγθεθξηκέλα, 

εξεπλεηέο απφ ην Παλεπηζηήκην JohnsHopkinsαλέπηπμαλ έλα αληίζηνηρν ζχζηεκα ζε 

ΜΔΘ (IntensiveCareUnitSafetyReportingSystem [ICUSRS]), φπνπ εληνπίζηεθαλ 24 

πεξηζηαηηθά ζε δηάζηεκα 10 κελψλ (Holzmuelleretal., 2005). 

Απφ ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζακε ζηε ΜΔΘ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ππνρξεσηηθήο αλαθνξάο ηνπ MERIS, ζην 48,1% απαηηήζεθε ηαηξηθή παξέκβαζε 

(Μ.Γ.Ν=25 εκέξεο) θαη ζην 19,2% απαηηήζεθε ηαηξηθή παξέκβαζε γηα λα δηαηεξεζεί 

ζηε δσή ν αζζελήο (Μ.Γ.Ν=26 εκέξεο), ελψ ζε έξεπλα ηνπ εμσηεξηθνχ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ αλέξρνληαλ ζε 9,9% θαη ην 3% ζε ζάλαην ηνπ αζζελνχο (Osmonetal., 2004).  

Δπηπιένλ, απφ ηελ έξεπλά καο δηαπηζηψζεθε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

(72,9%) ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ ζρεηίδνληαλ κε ιαλζαζκέλεο ζεξαπεπηηθέο 

πξαθηηθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα απφθξαμε ηξαρεηνζσιήλα θαη ζθάικαηα θαηά ηελ 

εηζαγσγή θεληξηθνχ θιεβηθνχ ή αξηεξηαθνχ θαζεηήξα ελψ έλα αξθεηά κεγάιν 

πνζνζηφ (14,6%) ζρεηίδνληαλ κε ζθάικαηα ζηε ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. 

Δπίζεο, ην 10,4% ησλ πεξηζηαηηθψλ ήηαλ ζρεηηδφκελν κε ζθάικαηα ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ αζζελνχο/πεξηβάιινληνο θαη ην 2,1% κε δπζιεηηνπξγία ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ. Οη ζπλέπεηεο απφ ηελ πξφθιεζε ησλ παξαπάλσ πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο 

βιάβεο, αθνξνχλ ζε επηπινθέο (π.ρ. επαλαδηαζσιήλσζε: 22,9%) θαη δπζιεηηνπξγίεο  

(π.ρ. πλεπκνζψξαθαο-αηκνζψξαθαο: 14,6%) ζηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο.  

Σα επξήκαηά καο ζπκθσλνχλ κε κηα κειέηε φπνπ ζην 21% ησλ πεξηζηαηηθψλ 

ζσκαηηθήο βιάβεο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζε ΜΔΘ, έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ 

ζθαικάησλ αθνξνχζε ζε ιαλζαζκέλνπο ζεξαπεπηηθνχο ρεηξηζκνχο, ζε ιαλζαζκέλε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή, ζε πηψζεηο ησλ αζζελψλ θαη ζε απνηπρία ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ (Nuckolsetal., 2007). ε αληίζηνηρε κειέηε πνπ 

παξνπζηάδνπλ εξεπλεηέο απφ ην λνζνθνκείν ηνπ Missouri, ην 36,5% ησλ ζθαικάησλ 
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ζρεηίδνληαλ κε επηπινθέο θαηά ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, 20,2% ζε ιαλζαζκέλε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη 7,9% ζε βιάβε ηνπ εμνπιηζκνχ (Osmonetal., 2004). 

Έλα ζεκαληηθφ εχξεκα πνπ παξαηεξήζεθε, θαηά ην δεχηεξν έηνο ηεο πηινηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζπζηήκαηνο, αθνξά ζηε κείσζε ζρεδφλ ζην 1/3 

ηεο εκθάληζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο, ζηελ ππφ εμέηαζε ΜΔΘ θάηη ην 

νπνίν έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε κηα έξεπλα απνηίκεζεο ηνπ εξγαιείνπ ησλ ελδείμεσλ 

φπνπ θαη εθεί παξαηεξήζεθε κηα πησηηθή ηάζε ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ θαη 

ηαηξηθψλ ζθαικάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνιεθζεί (Campione, 2011). 

ην πιαίζην ηεο νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο γηα ηελ αλίρλεπζε, θαηαγξαθή θαη 

αλάιπζε ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, πξνρσξήζακε 

θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηεο απηφβνπιεο (νηθεηνζεινχο) αλαθνξάο ηνπ 

MERIS. Σν ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα, κέζσ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ-

αζζελψλ ζηελ αλαθνξά ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, 

ιεηηνπξγεί σο έλα ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν απφθηεζεο ηεο γλψζεο γηα ηα 

πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο βιάβεο πνπ βηψλνπλ νη πνιίηεο-αζζελείο θαη σο έλα κέζν γηα 

ηε ζπλερή αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ θαη ηεο πνηφηεηαο 

ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο.  

Οη εξσηήζεηο πνπ θαινχληαλ λα απαληήζνπλ νη πνιίηεο ζην ελ ιφγσ 

ππνζχζηεκα είλαη δηαηππσκέλεο, κε ηξφπν απιφ θαη θαηαλνεηφ, εκπεξηέρνπλ 

επεμήγεζε φπνπ ρξεηάδεηαη, νη απαληήζεηο δίδνληαη ζρεδφλ φιεο κέζσ ησλ checklists 

θαη dropdownchecklists θαη ν ρξφλνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αλαθνξάο ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ, ζε κφιηο δπν νζφλεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο, θπκαίλεηαη κεηαμχ 2 έσο 3 

min. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηεο 

απηφβνπιεο (νηθεηνζεινχο) αλαθνξάο ηνπ MERIS, πξνζπαζήζακε λα ην 

γλσζηνπνηήζνπκε θαη θνηλνπνηήζνπκε πξνο ην επξχηεξν θνηλφ, κέζα απφ ηνλ έληππν 

θαη ειεθηξνληθφ εκεξήζην Σχπν, ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (socialmedia) θαη ζε 

εκεξίδεο, ζπλέδξηα, ζρεηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπνπ έηπρε ζεξκήο αληαπφθξηζεο απφ 

ηνπο πνιίηεο.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο πηινηηθήο θάζεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηεο 

απηφβνπιεο (νηθεηνζεινχο) αλαθνξάο ηνπ MERIS, παξαηεξήζεθε φηη ηα πεξηζζφηεξα 

αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά θαη ηαηξηθά ζθάικαηα πξνθιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεξαπείαο, αθνξνχζαλ ζε πξνζσξηλή βιάβε πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε ε ηαηξηθή 
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παξέκβαζε θαη πξνήιζαλ ιφγσ ειιηπνχο, ιαλζαζκέλεο ή θαη θαζπζηεξεκέλεο 

δηάγλσζεο, θαηά δήισζε ησλ πνιηηψλ-αζζελψλ.  

Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη κφλν ζηηο κηζέο πεξηπηψζεηο ηνπ δείγκαηνο ππήξμε 

ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο ή ησλ ζπγγελψλ ηνπ (θαηά δήισζε ησλ πνιηηψλ) γηα ηελ 

εκθάληζε ηνπ αλεπηζχκεηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ηαηξηθνχ ζθάικαηνο, απφ ην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, απνηππψλεη έλα ππαξθηφ έιιεηκκα «εηδηθήο παηδείαο 

αζθάιεηαο» ζην Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε 

ηε δένπζα ζνβαξφηεηα θαη ηελ πξνζήθνπζα ππεπζπλφηεηα, απφ ηνπο ηζχλνληεο 

(Κνγεβίλαο, 2014). Έλα ελζαξξπληηθφ βήκα φκσο ζηε δηαθχιαμε ηεο πνηφηεηαο θαη 

αζθάιεηαο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο, είλαη φηη αλ θαη νη κηζνί πνιίηεο-

αζζελείο δήισζαλ φηη αλέθεξαλ ην πεξηζηαηηθφ, ν ραξαθηήξαο απηψλ ησλ αλαθνξψλ, 

θαηά θχξην ιφγν δελ ήηαλ θαηαγγειηηθφο, αιιά πεξηζζφηεξν πεξηέθιεηε ην ζηνηρείν 

ηεο ελεκέξσζεο θαη ζπκκφξθσζεο.    

Σν ππνζχζηεκα ηεο απηφβνπιεο (νηθεηνζεινχο) αλαθνξάο ηνπ MERIS 

ζεσξνχκε φηη είλαη θηιηθφ πξνο ηνλ θάζε ρξήζηε θαη ηνπ εμαζθαιίδεη κηα άλεηε, 

αζθαιή θαη γξήγνξε πινήγεζε. Σα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ελ 

ιφγσ ππνζπζηήκαηνο, έξρνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο νδεγίεο ηνπ NQF (2010) 

γηα πξνάζπηζε ηεο επθνιίαο ηεο ρξήζεο θαη ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο γηα ην θνηλφ, 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πξαθηηθφηεηαο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απηφβνπισλ ζπζηεκάησλ αλαθνξάο.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηεο απηφβνπιεο (νηθεηνζεινχο) 

αλαθνξάο ηνπ MERIS, φπσο ην εχθνιν θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ δηαζέηεη, 

θαζψο θαη ε γλψζε πνπ απνθηηέηαη, ζπκθσλνχλ κε απηά ησλ δηεζλψλ ζπζηεκάησλ 

απηφβνπιεο αλαθνξάο, φπσο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Γαλίαο θαη ηεο 

Ηξιαλδίαο.Χζηφζν, ε πιεηνςεθία απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ απηφβνπιεο αλαθνξάο 

ζπλδέεηαη θπξίσο κε δήισζε αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ ρνξήγεζεο θαξκάθσλ ή κεηά 

απφ εκβνιηαζκφ (SmetzerandCohen, 2007).  

Έηζη νξηζκέλεο κφλν ρψξεο, φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γαλία, έρνπλ 

πηνζεηήζεη νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα απηφβνπιεο αλαθνξάο αλεπηζχκεησλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη ηαηξηθψλ ζθαικάησλ πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ζηνπο πνιίηεο-αζζελείο (Milchetal., 2006; Doupi, 2009) θαη ηα νπνία είλαη βαζηζκέλα 

ζε αληίζηνηρε θηινζνθία κε απηή ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηεο απηφβνπιεο (νηθεηνζεινχο) 
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αλαθνξάο ηνπ MERIS.  

Ζ Γαλία πξφζθαηα αλέπηπμε ζχζηεκα απηφβνπιεο αλαθνξάο γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε, φπνπ νη πνιίηεο-αζζελείο θαη νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθέξνπλ ηαηξηθά ζθάικαηα θαη 

αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά πνπ βίσζαλ νη ίδηνη ή έγηλε αληηιεπηφ απφ εθείλνπο γηα 

θάπνηνλ άιινλ πνιίηε πνπ ππέζηε ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθφ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα πνπ αθνινπζεί ηελ ίδηα κεζνδνινγία κε απηήλ ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηεο 

απηφβνπιεο (νηθεηνζεινχο) αλαθνξάο ηνπ MERIS, είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη θηιηθφ 

ζηε ρξήζε, δηαθπιάηηνληαο ηελ αλσλπκία ησλ ρξεζηψλ (CSC Healthcare EMEA, 

2011).  

Οη Ζ.Π.Α., ππφ ην βάξνο ησλ πξφζθαησλ επξεκάησλ πνπ έδεημαλ φηη ζε κία 

ζηηο ηξείο εηζαγσγέο αζζελψλ είρε πξνθιεζεί πεξηζηαηηθφ ζσκαηηθήο βιάβεο, ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία δελ είραλ αληρλεπηεί απφ ην ζχζηεκα αλαθνξάο πνπ 

δηαηεξνχζαλ ηα λνζνθνκεία ηνπ δείγκαηνο (Classen etal., 2011), αλαθνίλσζαλ ηελ 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ελφο αληίζηνηρνπ ζπζηήκαηνο απηφβνπιεο αλαθνξάο πνπ ζα 

απεπζχλεηαη ζηνπο αζζελείο θαη ηνπο πνιίηεο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο 

ησλ αζζελψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο 

(TheNewYorkTimes, 2012). Οη ηζχλνληεο εθηηκνχλ φηη κε απηή ηε λέα πξσηνβνπιία 

ζα κεησζνχλ ηα ηαηξηθά ζθάικαηα, ζα ζσζνχλ πεξηζζφηεξνη απφ 60.000 αζζελείο 

ελψ ζα εμνηθνλνκεζνχλ $35 δηο. δαπάλεο πγείαο, ζε δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ (Classen 

etal., 2011). 

Θεσξνχκε φηη απηαπφδεηθην ζηνηρείν ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο θαη δηαρείξηζεο 

θαη ησλ δπν ππνζπζηεκάησλ αλαθνξάο ηνπ MERIS, απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

ζπλερίδνπλ αθφκε θαη ζήκεξα λα ιεηηνπξγνχλ απξφζθνπηα θαη ζην αθέξαην, 

παξέρνληαο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιχηηκε γλψζε ζρεηηθά κε ηα ηαηξηθά ζθάικαηα 

θαη ηα αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αλίρλεπζεο, θαηαγξαθήο θαη 

αλάιπζήο ηνπο. 

Καηαιήγνληαο, ζα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη ζε θακία πεξίπησζε ην 

πξνηεηλφκελν ζχζηεκα MERIS, δε ζθνπεχεη λα απνηειέζεη ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα 

γηα λα απνδνζνχλ επζχλεο ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ή λα ιεθζεί σο απνδεηθηηθφ 

κέζν ζε ελδερφκελε δηθαζηηθή πξνζθπγή. Σα δπν ππνζπζηήκαηα ππάξρνπλ κφλν γηα 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, πξνζβιέπνληαο κφλν ζηελ πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 
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αζζελνχο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο. 

 

6.2  Πεξηνξηζκνί ζηελ έξεπλα 

 

Ζ εξεπλεηηθή καο πξνζπάζεηα παξνπζηάδεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηε 

δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο 

MERIS. ρεηηθά κε ηελ εχξεζε ππνζέζεσλ ηαηξηθήο ακέιεηαο, ππήξρε πεξηνξηζκέλν 

πεδίν πεγψλ άληιεζεο δεδνκέλσλ, ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηε ε ήδε θαηαγεγξακκέλε 

γλψζε ζε νηθνλνκηθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ελψ ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα απνηέιεζαλ έλα ζνβαξφ ζθφπειν γηα λα έρνπκε ειεχζεξε πξφζβαζε ζηνλ 

πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο ηαηξηθήο ακέιεηαο.  

ρεηηθά κε ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα MERIS θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην 

ππνζχζηεκα ηεο απηφβνπιεο (νηθεηνζεινχο) αλαθνξάο, ππήξρε πεξηνξηζκφο ζηελ 

επξεία δηάρπζε θαη δεκνζηνπνίεζή ηνπ θαη πηζαλφο απνθιεηζκφο εθείλσλ ησλ 

πνιηηψλ-αζζελψλ πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο ηερλνινγίεο ππνινγηζηψλ θαη ην 

δηαδίθηπν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ελδέρεηαη λα κελ έρεη αλαθεξζεί ζην ππνρξεσηηθφ 

ππνζχζηεκα αλαθνξάο, ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ θαη 

ηαηξηθψλ ζθαικάησλ πνπ ζπλέβεζαλ ζηε κνλάδα εθαξκνγήο.  

χκθσλα κε ηε δηεζλή εκπεηξία, κφιηο ην 5% θαη φρη πεξηζζφηεξν απφ ην 20% 

ησλ πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο αλαθέξνληαη(Barczaketal., 1997; Batesetal., 

1995; Leape, 1994; Starfield, 2000a; Starfield, 2000b; Thomasetal., 2000b). 

πγθεθξηκέλα, ζε κηα κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δπν θιηληθέο καηεπηηθήο ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, δηαπηζηψζεθε φηη κφλν πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ησλ 

αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ, είρε αλαθεξζεί.  

Μηα αλάιπζε απφ Wald θαη Shojania (2001) δηαπίζησζε φηη κφλν ην 1,5% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ είλαη απνηέιεζκα αλαθνξάο ζην ζχζηεκα 

θαηαγξαθήο ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ θαη κφλν ην 6% ησλ ζθαικάησλ ζηε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή, έρεη αληρλεπηεί.Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξαζέηεη επίζεο ηελ 

εθηίκεζε ηνπ Ακεξηθάληθνπ Κνιεγίνπ Υεηξνπξγψλ θαηά ηελ νπνία κφλν ην 5-30% 

ησλ ρεηξνπξγηθψλ ζθαικάησλ πνπ πξνθαινχληαη, αλαθέξνληαη. ε κηα άιιε κειέηε, 

κφλν ην 20% ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αληρλεχηεθε, αθνξνχζε ζε 

ρεηξνπξγηθά ζθάικαηα (Vincentetal., 1999). 
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Απφ ηελ παξάζεζε ηνπ παξαπάλσ δείγκαηνο κειεηψλ, είλαη θαηαλνεηφ φηη φια 

ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα ηαηξηθά ζθάικαηα θαη αλεπηζχκεηα 

πεξηζηαηηθά θαζψο θαη ζηε ζλεζηκφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ απηά, κπνξεί νπζηαζηηθά 

λα είλαη αξθεηά ππνεθηηκεκέλα θαη λα γίλνληαη ζπληεξεηηθέο εθηηκήζεηο, ζε ζρέζε κε 

ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Κάπνηνη εξεπλεηέο πξνρσξψληαο έλα βήκα πην 

πέξα, ζρνιηάδνπλ ιέγνληαο φηη αλ ηα λνζνθνκεία αλαθέξνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ 

ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

έρνπλ πξνιεθζεί, ζα είλαη πεξίπνπ 20 θνξέο κεγαιχηεξνο, απφ απηφλ πνπ ηειηθά 

δειψλεηαη (Vincent et al., 1999). 

Έρεη θαλεί φηη νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ απξνζπκία θαη ηε 

κεησκέλε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ αλαθνξά ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη 

αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, ζπζρεηίδνληαη κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο, ηνλ απμεκέλν θφξην εξγαζίαο, ην θφβν ηεο πηζαλήο κεηαθχιηζεο θαη 

επίξξηςεο ησλ επζπλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφβνπ ηεο δηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

απφ ηνπο αζζελείο/ζπγγελείο θαη ηε δηαθχιαμε ηεο θαιήο θήκεο ηνπ λνζνθνκείνπ 

(Batesetal., 1995). πλ ηνηο άιινηο, ε αλεπαξθήο εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ 

αλαθνξάο θαη ε έιιεηςε θαηάξηηζεο ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, απνηεινχλ 

ηηο θχξηεο αηηίεο ζηε δηακφξθσζε εζθαικέλεο αληίιεςεο ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ αλαθνξάο 

πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο. 

Δίλαη επίζεο γεγνλφο φηη ζην ζχλνιν ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ δελ έρεη 

επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ επίπεδν ιεηηνπξγηθήο απηνλνκίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο ζηε δηαρείξηζε ηεο θιηληθήο/κνλάδαο, αθνχ κφιηο έλαο κηθξφο 

αξηζκφο απηψλ έρεη πινπνηεζεί θαη ιεηηνπξγήζεη πιήξσο ή κεξηθψο (ΤΤΚΑ, 2012). 

Δπηπιένλ ην ζεκεξηλφ Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηε ιήςε κηαο 

δέζκεο ελεξγεηψλ παξαθίλεζεο θαη ελζάξξπλζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ζρεηηθά 

κε ηελ αλαθνξά ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, ψζηε λα 

δηαθπιάζζεηαη ε αζθάιεηα ησλ αζζελψλ. πλεπψο, ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

δηαηεξεί κηα επηθπιαθηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αλαθνξά πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο 

βιάβεο, ιφγσ ηνπ επηθείκελνπ θηλδχλνπ κεηάζεζεο επζπλψλ θαη ηνπ θφβνπ 

θαηάζεζεο αγσγψλ απφ ηνπο αζζελείο. Χο εθ ηνχηνπ, κφλν έλα κηθξφ κέξνο απφ απηά 

ηα πεξηζηαηηθά, ηειηθά αληρλεχεηαη. 
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Γηα λα εμαζθαιηζηεί ινηπφλ ην γεγνλφο φηη φια ηα πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο 

βιάβεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε ΜΔΘ, αλαθέξνληαη απφ ην πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ, ζα 

πξέπεη λα ππάξμεη επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξηθνχ θαη ινηπνχ 

πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ, κε θεληξηθφ ζηφρν ηελ ελίζρπζε θαη ελδπλάκσζε ηεο 

θνπιηνχξαο γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ θαη βειηίσζε ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο. Δπηπιένλ, ε πξνψζεζε ελφο ζπλεθηηθνχ θαη 

νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ πνιηηηθήο πγείαο πνπ ζα πξνζαλαηνιίδεηαη ζην ζρεδηαζκφ 

θαη ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ειέγρνπ ησλ ηαηξηθψλ 

πξάμεσλ, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

επδνθίκεζε απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο (National Coalition on Health Care and the 

Institute for Healthcare Improvement, 2000; EAHP, 2006).   

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ζην ζεκείν απηφ φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή 

έξεπλα, δε ζηνρεχεη ζηελ ελνρνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηελ πξφθιεζε 

πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο, ιφγσ ηαηξηθήο ακέιεηαο αιιά ζηελ πξνζεγγηζηηθή 

απνηχπσζε ηφζν ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο φζν θαη ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο 

ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, εμαηηίαο απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ. Δίλαη γεγνλφο 

φηη ηαηξηθά ζθάικαηα πθίζηαληαη θαη ζα ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη, ηα νπνία πέξα 

απφ ηελ φπνηα αηνκηθή επζχλε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, νθείινληαη θπξίσο, φπσο 

γεληθφηεξα είλαη απνδεθηφ, ζε δπζιεηηνπξγίεο, παξαιείςεηο θαη αδπλακίεο ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο. Σν δεηνχκελν ινηπφλ, δελ είλαη ε εμάιεηςε ησλ ηαηξηθψλ 

ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, αιιά ε γλψζε ησλ βαζχηεξσλ αηηηψλ 

πνπ ηα πξνθαινχλ θαη ε ζηξάηεπζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ, ζε κηα θνηλή 

πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπο, αθνχ ζε θάζε πεξίπησζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο 

κπνξεί λα πξνιεθζεί. 
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6.3  Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή παξέκβαζε ζηελ έξεπλα 

 

 

Ζ ζπιινγή, αλάιπζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηα ηαηξηθά ζθάικαηα θαη 

αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά, κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο πξνο ηνλ πνιίηε-αζζελή, ζηε γλψζε 

γηα ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ θαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ ζηνλ ηνκέα πγείαο. Ζ ππνβνιή αλαθνξψλ ζε έλα ζχζηεκα 

αλίρλεπζεο θαη θαηαγξαθήο ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο γηα ηε ζπλερή εθηίκεζε θαη απνηίκεζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ θηλδχλσλ, ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο θαη ηελ πνηφηεηα 

ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο.  

Έλαο ηέηνηνο κεραληζκφο κειινληηθά κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο 

κεραληζκφο πξφιεςεο ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, 

ζπλεηζθέξνληαο νπζηαζηηθά ζε πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξνάζπηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ. 

πγθεθξηκέλα, ην ππνζχζηεκα ηεο ππνρξεσηηθήο αλαθνξάο ηνπ MERIS πξνζθέξεη 

ηε δπλαηφηεηα ζην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ λα παξαθνινπζήζεη θαη επαλαιάβεη 

φζεο θνξέο επηζπκεί ηελ πνξεία ηνπ ζθάικαηνο, έηζη ψζηε λα αληρλεχζεη φιεο εθείλεο 

ηηο ξίδεο-αηηίεο θαζψο θαη ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ 

πξφθιεζε ηνπ αλεπηζχκεηνπ πεξηζηαηηθνχ, γηα λα κπνξεί λα ην απνθχγεη ζην κέιινλ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, σο έλα ηδηαίηεξα 

ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηα ζθάικαηα εθείλα πνπ αληρλεχηεθαλ θαη δελ πξνθάιεζαλ 

βιάβε ζηνλ αζζελή (παξ’ νιίγνλ ιάζε - nearmisses), αιιά ζην εγγχο κέιινλ 

ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ θάπνηα βιάβε, γη’ απηφ ζα πξέπεη ην πξνζσπηθφ λα ελεξγήζεη 

πξνιεπηηθά, αλαιχνληαο δηεμνδηθά ηελ πνξεία πνπ αθνινπζήζεθε, γηα λα απνθεπρζεί 

ε εκθάληζή ηνπο.  

Δπηπιένλ, ην ππνζχζηεκα ηεο ππνρξεσηηθήο αλαθνξάο ηνπ MERIS, κπνξεί λα 

παξακεηξνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη αλάγθεο θαη άιισλ θιηληθψλ (π.ρ. 

Παζνινγηθή) ελψ δχλαηαη λα ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ζε θάζε 

ζχζηεκα πγείαο ζε παγθφζκην επίπεδν, πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ρψξαο.  
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ππνζχζηεκα ηεο απηφβνπιεο (νηθεηνζεινχο) 

αλαθνξάο ηνπ MERIS, ιεηηνπξγεί σο έλα ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο πην εκπεξηζηαησκέλεο γλψζεο πάλσ ζηα ηαηξηθά ζθάικαηα θαη 

αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά. Ο πνιίηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη αξθεηά πην 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνο ζην ζέκα ηεο πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αζθάιεηαο 

ηνπ αζζελνχο θαη σο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ή έρνληαο ην ξφιν ηνπ ζπλνδνχ, 

είλαη ηθαλφο λα παξαηεξεί εθ σλ έζσ, αδπλακίεο, παξαιείςεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο φπνπ ιφγσ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πγεία, λα 

κε γίλνληαη εγθαίξσο αληηιεπηά.  

Πνιιέο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα εθείλα πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο [ΣΠΔ] είλαη ηθαλά ζην λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά νθέιε ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ (Bates, 

2000). Χζηφζν, απηή ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

Τγείαο, κπνξεί λα πξαγκαησζεί θαη ηα νθέιε απηά λα επηηεπρζνχλ, ζε βέιηηζην 

βαζκφ, κφλν εάλ ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα πινπνηνχληαη θαηά ηξφπν νινθιεξσκέλν 

(E.C., 2007). Απηή ε ζχδεπμε ησλ πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ, εμνξζνινγίδεη ηηο 

πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη κεηψλεη ην θφζηνο 

δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο αζζελείο (Raghupathi, 1997).  

Πξφηαζή καο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θνξέα/νξγαληζκνχ ν νπνίνο ζα θαηέρεη 

εθείλε ηε λνκηθή ππφζηαζε θαη νξγαλσηηθή ππνδνκή πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη ηελ 

ηεθκεξησκέλε θαη απξφζθνπηε παξαθνινχζεζε ησλ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη 

αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ, κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ θεληξηθνχ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο, θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ, 

αληίζηνηρν κε ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα MERIS θαη κε φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο 

δηθιείδεο πνπ απαηηνχληαη. Με ηε βνήζεηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο, 

επηηπγράλεηαη ε δηαρείξηζε θαη ε επηζθφπεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζην  Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, ε δεκηνπξγία γλψζεο κέζσ ηεο 

αλάιπζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real-time) ησλ ζηαηηζηηθψλ επξεκάησλ θαη ε άξζε 

θάπνησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ππνζπζηήκαηνο (π.ρ. δπλαηφηεηα θαη κε 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αλαθνξάο, εμνκάιπλζε δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ δηπιφηππσλ 

εγγξαθψλ). 

Δίλαη θνηλψο γλσζηφ φηη θαη ην πιένλ άξηζηα δνκεκέλν ζχζηεκα αλαθνξάο 
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πεξηζηαηηθψλ, κε ηνπο θαιχηεξνπο νησλνχο, κπνξεί λα απνηχρεη παηαγσδψο, αλ δε 

ζπγθεληξψζεη ηε ζεξκή ππνζηήξημε ησλ εκπιεθνκέλσλ κειψλ. Δπίζεο, θάζε 

ζχζηεκα πνπ άπηεηαη ησλ θνηλσληθψλ επαίζζεησλ ζεκάησλ, φπσο ηελ πγεία ησλ 

πνιηηψλ, φζν θαιά ζρεδηαζκέλν θη αλ είλαη, ρξεηάδεηαη ηελ εζληθή ζπκκεηνρή θαη 

ππνζηήξημε φινπ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, γηα λα επηηχρεη ηελ απνζηνιή ηνπ.  

Γηα ην ιφγν απηφ, απαηηείηαη ζπλερή παξέκβαζε θαη επαγξχπλεζε ηφζν ησλ 

ηζπλφλησλ φζν ησλ πνιηηψλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ράξαμε 

κηαο εζληθήο θεληξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ελφο νξγαλσηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ζα ελέρεη 

θαζνιηθή απνδνρή, ψζηε λα δνζεί ε δένπζα ζεκαζία άκεζεο ζέζπηζεο κέηξσλ 

πξφιεςεο γηα κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζσκαηηθήο βιάβεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’  

ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 
1νπ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ:  

ΣΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΦΑΛΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Σα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα ηνπ ύςνπο ηεο επηδηθαζζείζαο απνδεκίσζεο αλά 

βαξύηεηα ηαηξηθνύ ζθάικαηνο 

ΗΑΣΡΗΚΟ_ΦΑΛΜΑ_ΒΑΡΤΣΖΣΑ Statistic Std. Error 

ΔΠΗΓΗΚΑΘ_ΑΠΟΕΖΜ 0 Mean 171885,5723 40122,34118 

95% 

Confidence 

Interval for 

Mean 

Lower 

Bound 

84466,5006   

Upper 

Bound 

259304,6440   

5% Trimmed Mean 163206,1915   

Median 102715,0000   

Variance 20927429406,014   

Std. Deviation 144663,15843   

Minimum 0,00   

Maximum 500000,00   

Range 500000,00   

Interquartile Range 239585,34   

Skewness ,961 ,616 

Kurtosis ,511 1,191 

999 Mean 4500,0000 4500,00000 

95% 

Confidence 

Interval for 

Mean 

Lower 

Bound 

--4918,6082    

Upper 

Bound 

13918,6082   

5% Trimmed Mean 0,0000   

Median 0,0000   

Variance 405000000,000   

Std. Deviation 20124,61180   

Minimum 0,00   

Maximum 90000,00   

Range 90000,00   

Interquartile Range 0,00   

Skewness 4,472 ,512 

Kurtosis 20,000 ,992 

E Mean 42927,5235 8298,20332 

95% 

Confidence 

Interval for 

Mean 

Lower 

Bound 

26044,7019   

Upper 

Bound 

59810,3451   

5% Trimmed Mean 35975,8658   

Median 30000,0000   

Variance 2341246064,707   

Std. Deviation 48386,42438   

Minimum 0,00   
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Maximum 250000,00   

Range 250000,00   

Interquartile Range 36242,50   

Skewness 2,852 ,403 

Kurtosis 10,106 ,788 

F Mean 152265,4867 47411,93464 

95% 

Confidence 

Interval for 

Mean 

Lower 

Bound 

42933,3693   

Upper 

Bound 

261597,6040   

5% Trimmed Mean 145408,6135   

Median 140000,0000   

Variance 20231023918,768   

Std. Deviation 142235,80393   

Minimum 8807,00   

Maximum 419147,69   

Range 410340,69   

Interquartile Range 229930,35   

Skewness ,931 ,717 

Kurtosis ,152 1,400 

G Mean 333195,5155 44594,68500 

95% 

Confidence 

Interval for 

Mean 

Lower 

Bound 

244396,1530   

Upper 

Bound 

421994,8780   

5% Trimmed Mean 285412,7127   

Median 175136,3100   

Variance 155117502545,996   

Std. Deviation 393849,59381   

Minimum 4108,58   

Maximum 2,25E+06   

Range 2249298,59   

Interquartile Range 456456,30   

Skewness 2,216 ,272 

Kurtosis 6,720 ,538 

H Mean 98938,0000 62128,00000 

95% 

Confidence 

Interval for 

Mean 

Lower 

Bound 

--690473,0878    

Upper 

Bound 

888349,0878   

5% Trimmed Mean     

Median 98938,0000   

Variance 7719776768,000   

Std. Deviation 87862,26020   

Minimum 36810,00   

Maximum 161066,00   

Range 124256,00   

Interquartile Range     

Skewness     

Kurtosis     

I Mean 551762,1329 110838,71689 
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95% 

Confidence 

Interval for 

Mean 

Lower 

Bound 

330126,4205   

Upper 

Bound 

773397,8453   

5% Trimmed Mean 409522,5670   

Median 296735,1400   

Variance 761683712070,521   

Std. Deviation 872744,92956   

Minimum 0,00   

Maximum 3,68E+06   

Range 3684400,00   

Interquartile Range 303025,76   

Skewness 2,982 ,304 

Kurtosis 8,173 ,599 

 

Σν % ζπκκεηνρήο όισλ ησλ ΚΔΝ ζηε ζπλνιηθή επηβάξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

TOTAL_COST_EST_OF_IMPACT 

DRG N 
% of 

Total N 
Sum Mean 

Std. 

Deviation 

% of 

Total 

Sum 

Ν20Μ 26 7,0% 199830,00 7685,7692 11003,03819 19,8% 

Φ60Μ 80 21,4% 153890,00 1923,6250 2917,66703 15,3% 

Ρ05Μα 9 2,4% 69516,00 7724,0000 240,00000 6,9% 

Ρ20Μ 16 4,3% 46056,00 2878,5000 1608,79458 4,6% 

Ρ21Μ 12 3,2% 42452,00 3537,6667 3298,21945 4,2% 

Μ07Α 3 ,8% 35970,00 11990,0000 9191,90405 3,6% 

S23Μ 13 3,5% 28847,00 2219,0000 648,99923 2,9% 

Π04Μα 6 1,6% 26088,00 4348,0000 3233,32646 2,6% 

Κ40Μ 14 3,8% 25452,00 1818,0000 0,00000 2,5% 

Φ62Μ 18 4,8% 23004,00 1278,0000 403,05087 2,3% 

Ε22Μ 8 2,1% 22746,00 2843,2500 1783,16683 2,3% 

Τ20Μα 5 1,3% 21165,00 4233,0000 3577,70876 2,1% 

Ν30Μα 5 1,3% 20295,00 4059,0000 3541,93168 2,0% 

Φ64Μ 11 2,9% 18419,00 1674,4545 899,18145 1,8% 

Ν38Μ 8 2,1% 16920,00 2115,0000 0,00000 1,7% 

Α24Μ 7 1,9% 11585,00 1655,0000 0,00000 1,2% 

Ρ24Μα 3 ,8% 11319,00 3773,0000 0,00000 1,1% 

Κ46Μ 8 2,1% 10770,00 1346,2500 286,37825 1,1% 

Κ42Μ 5 1,3% 9340,00 1868,0000 0,00000 ,9% 

Μ01Μ 1 ,3% 9107,00 9107,0000 . ,9% 

Κ07Μα 1 ,3% 8818,00 8818,0000 . ,9% 

Ο21Μ 5 1,3% 8295,00 1659,0000 1811,21506 ,8% 

Α21Μ 4 1,1% 7952,00 1988,0000 0,00000 ,8% 

Γ14Α 2 ,5% 7758,00 3879,0000 63,63961 ,8% 

Λ01Μ 2 ,5% 7010,00 3505,0000 3118,34091 ,7% 

Μ66Μ 1 ,3% 6534,00 6534,0000 . ,6% 

Φ42Μ 2 ,5% 5840,00 2920,0000 0,00000 ,6% 
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Ν29Μ 5 1,3% 5590,00 1118,0000 0,00000 ,6% 

Κ31Μ 3 ,8% 5559,00 1853,0000 0,00000 ,6% 

Γ04Μ 3 ,8% 5400,00 1800,0000 0,00000 ,5% 

Τ23Μ 2 ,5% 5198,00 2599,0000 1463,71104 ,5% 

Μ69Μ 3 ,8% 5040,00 1680,0000 259,80762 ,5% 

Μ76Μ 1 ,3% 4774,00 4774,0000 . ,5% 

Μ08Μ 1 ,3% 4449,00 4449,0000 . ,4% 

Κ45Μα 2 ,5% 4414,00 2207,0000 0,00000 ,4% 

Μ04Μ 1 ,3% 4400,00 4400,0000 . ,4% 

Λ02Μ 4 1,1% 4400,00 1100,0000 0,00000 ,4% 

Κ41Μ 1 ,3% 4365,00 4365,0000 . ,4% 

Α35Μα 3 ,8% 4245,00 1415,0000 0,00000 ,4% 

Ζ42Μ 2 ,5% 4010,00 2005,0000 353,55339 ,4% 

Θ01Μ 1 ,3% 4005,00 4005,0000 . ,4% 

Π12Μα 1 ,3% 3797,00 3797,0000 . ,4% 

Ο02Α 2 ,5% 3558,00 1779,0000 445,47727 ,4% 

Κ42Υ 1 ,3% 3549,00 3549,0000 . ,4% 

Φ45Α 3 ,8% 3450,00 1150,0000 160,23420 ,3% 

Β01Μ 1 ,3% 3230,00 3230,0000 . ,3% 

Ν34Μ 1 ,3% 3170,00 3170,0000 . ,3% 

Κ43Μ 3 ,8% 3036,00 1012,0000 0,00000 ,3% 

G01Mα 1 ,3% 2860,00 2860,0000 . ,3% 

Μ28Μ 1 ,3% 2849,00 2849,0000 . ,3% 

Ν33Α 4 1,1% 2688,00 672,0000 0,00000 ,3% 

Γ20Μ 1 ,3% 2669,00 2669,0000 . ,3% 

Μ61Μ 1 ,3% 2650,00 2650,0000 . ,3% 

Μ64Μ 1 ,3% 2427,00 2427,0000 . ,2% 

Τ04Μβ 1 ,3% 2361,00 2361,0000 . ,2% 

Ε03Α 1 ,3% 2312,00 2312,0000 . ,2% 

Ν27Μα 1 ,3% 2299,00 2299,0000 . ,2% 

Ν07Μ 1 ,3% 2284,00 2284,0000 . ,2% 

Γ29Μ 1 ,3% 2171,00 2171,0000 . ,2% 

Π50Μ 2 ,5% 2066,00 1033,0000 0,00000 ,2% 

Μ73Μ 1 ,3% 2044,00 2044,0000 . ,2% 

Π26Μ 1 ,3% 2000,00 2000,0000 . ,2% 

Π10Μ 1 ,3% 1697,00 1697,0000 . ,2% 

Μ75Μ 1 ,3% 1545,00 1545,0000 . ,2% 

Κ35Μ 1 ,3% 1525,00 1525,0000 . ,2% 

Τ27Μ 1 ,3% 1521,00 1521,0000 . ,2% 

Α12Μ 1 ,3% 1500,00 1500,0000 . ,1% 

Π07Μ 1 ,3% 1409,00 1409,0000 . ,1% 

Ρ24Μβ 1 ,3% 1401,00 1401,0000 . ,1% 

Φ61Α 5 1,3% 1400,00 280,0000 0,00000 ,1% 

Ν31Μ 1 ,3% 1372,00 1372,0000 . ,1% 

Ο04Α 1 ,3% 1328,00 1328,0000 . ,1% 

Φ63Μ 1 ,3% 1245,00 1245,0000 . ,1% 

Γ10Α 2 ,5% 1222,00 611,0000 0,00000 ,1% 
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Β06Μ 1 ,3% 1212,00 1212,0000 . ,1% 

Λ04Μ 1 ,3% 1200,00 1200,0000 . ,1% 

Γ25Μ 1 ,3% 1105,00 1105,0000 . ,1% 

Ξ22Α 2 ,5% 1028,00 514,0000 0,00000 ,1% 

Γ22Μ 1 ,3% 965,00 965,0000 . ,1% 

Τ25Μ 1 ,3% 900,00 900,0000 . ,1% 

Ε21Α 1 ,3% 848,00 848,0000 . ,1% 

Α29Μ 1 ,3% 792,00 792,0000 . ,1% 

Ο23Α 2 ,5% 560,00 280,0000 0,00000 ,1% 

Π11Α 1 ,3% 514,00 514,0000 . ,1% 

Ν25Α 1 ,3% 439,00 439,0000 . ,0% 

Λ04Υ 1 ,3% 400,00 400,0000 . ,0% 

Ο14Α 1 ,3% 369,00 369,0000 . ,0% 

Κ37Υ 1 ,3% 355,00 355,0000 . ,0% 

Γ21Α 1 ,3% 343,00 343,0000 . ,0% 

Λ05Α 1 ,3% 200,00 200,0000 . ,0% 

Χ37Β 1 ,3% 150,00 150,0000 . ,0% 

Total 373 100,0% 1006842,00 2699,3083 3984,41687 100,0% 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’  

ΠΑΡΟΤΗΑΖ DEMO ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ ΣΟ 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ MERIS 

 

Παξνπζίαζε demo θαηαρώξεζεο πεξηζηαηηθνύ ζην ππνρξεσηηθό ππνζύζηεκα 

αλαθνξάο (mandatoryreportingmodule) 
 

 

Ο εξεπλεηήο πνπ ζέιεη λα μεθηλήζεη ηελ θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζην 

MERIS, ζα παηήζεη ην ζχλδεζκν πλέρεηα ζην πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ, ηεο αξρηθήο 

ζειίδαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηαρψξεζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πεξηεγεζεί ζηηο Πιεξνθνξίεο φπνπ κπνξεί λα ιάβεη κηα ζπλνπηηθή ελεκέξσζε γηα ην 

είδνο θαη ην ζθνπφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.     

 

Αξρηθή ζειίδα ηνπ MERIS ζρεηηθά κε ην ππνρξεσηηθό ππνζύζηεκα αλαθνξάο 
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Πιεξνθνξίεο γηα ηελ έξεπλα 

 

 

 

Παξαζέηνπκε, ζηε ζπλέρεηα ηηο νζφλεο ηνπ α’ ππνζπζηήκαηνο (Τγεηνλνκηθφ 

πξνζσπηθφ) ηνπ MERIS, κέζα απφ έλα εηθνληθφ παξάδεηγκα θαηαρψξεζεο 

πεξηζηαηηθνχ απφ ηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηνπ αζζελνχο (νζφλεο 1 έσο 7).  
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Οζόλε 1 

 

 

Οζόλε 2 
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Οζόλε 3 
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Οζόλε 4 
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Οζόλε 5 

 

 

 

Οζόλε 6 
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Οζόλε 7 
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Παξνπζίαζε demo θαηαρώξεζεο πεξηζηαηηθνύ ζην ππνζύζηεκα απηόβνπιεο 

(νηθεηνζεινύο) αλαθνξάο (voluntaryreportingmodule) 

 

 

Οη πνιίηεο κπνξνχλ λα θαηαρσξήζνπλ ην ηαηξηθφ ζθάικα θαη αλεπηζχκεην 

πεξηζηαηηθφ πνπ έρνπλ ππνζηεί νη ίδηνη ή νη γλσζηνί/ζπγγελείο ηνπο, παηψληαο ην 

ζχλδεζκν πλέρεηα ζην πεδίν Πνιίηεο, ηεο αξρηθήοζειίδαο ηνπ MERIS θαη ζα 

κεηαθεξζνχλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ MERIS πνπ αθνξά ζην ππνζχζηεκα 

απηφβνπιεο (νηθεηνζεινχο) αλαθνξάο. Δθεί, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

θαηαρψξεζεο, νη πνιίηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνχλ γηα ην αληηθείκελν θαη 

ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαζψο θαη λα ππνβάιινπλ ηε δήισζε απνδνρήο φξσλ 

ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο παξαθάησ νζφλεο πνπ 

αθνινπζνχλ.     

 

Αξρηθή ζειίδα ηνπ MERIS ζρεηηθά κε ην ππνζύζηεκα απηόβνπιεο (νηθεηνζεινύο)  

αλαθνξάο 
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Κεληξηθή ζειίδα ηνπ MERIS ζρεηηθά κε ην ππνζύζηεκα απηόβνπιεο αλαθνξάο 

 

 

 

Παξαζέηνπκε, ζηε ζπλέρεηα, ηηο νζφλεο ηνπ β’ ππνζπζηήκαηνο (Πνιίηεο) ηνπ 

MERIS, κέζα απφ έλα εηθνληθφ παξάδεηγκα θαηαρψξεζεο πεξηζηαηηθνχ πνπ βίσζε ν 

αζζελήο, θαηά ηελ επαθή ηνπ κε ην ζχζηεκα πγείαο (νζφλεο 1α έσο 4α).  
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Οζόλε 1α 
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Οζόλε 1α (ζπλέρεηα) 

 

 

 

 

Οζόλε 2α 

 

 

 

 

 

 

ε πεξίπησζε εκθάληζεο ηνπ 

ζπκβάληνο ζε Ννζνθνκείν ή 

Γηαγλσζηηθφ θέληξν, 

δειψλεηαη πξναηξεηηθά ε 

επσλπκία θαη ην ηκήκα.   
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Οζόλε 1α (ζπλέρεηα) 

 

 

 

Οζόλε 2α 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε πεξίπησζε εκθάληζεο ηνπ 

ζπκβάληνο ζε ηδησηηθφ 

ηαηξείν, δειψλεηαη 

πξναηξεηηθά ε εηδηθφηεηα ηνπ 

εκπιεθφκελνπ ηαηξνχ.   
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Οζόλε 3α 
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Οζόλε 3α (ζπλέρεηα) 
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Οζόλε 4α 

 

 

 


