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Γιατί ;;;

• Νοςθλεία ΜΕΘ: πολυάρικμοι ανκρϊπινοι και υλικοί πόροι

• Σφγχρονοσ υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ, αφξθςθ μζςθσ θλικίασ,

διάφορεσ επιπλοκζσ και θ παράταςθ του χρόνου νοςθλείασ

εκτοξεφουν το κόςτοσ λειτουργίασ ςτισ ΜΕΘ

• Αφξθςθ :

 βαρφτθτασ τθσ νόςου

 πολυπλοκότθτασ και αρικμοφ κεραπευτικϊν παρεμβάςεων

 όγκου oργανο-διοικθτικϊν κακθκόντων των νοςθλευτϊν ςυντελοφν ςτθν αφξθςθ του

νοςθλευτικοφ φόρτου εργαςίασ (ΝΦΕ)

• Απαραίτθτθ θ ποςοτικι εκτίμθςθ του ΝΦΕ



Τα ςυνθκζςτερα χρθςιμοποιοφμενα εργαλεία μζτρθςθσ τθσ
ζνταςθσ φροντίδασ και του νοςθλευτικοφ φόρτου εργαςίασ είναι τα
εξισ:

• Σφςτθμα TISS

• Σφςτθμα NAS

• Κλίμακα CNIS

• Σφςτθμα NEMS

• Σφςτθμα ICNSS

• Σφςτθμα NCR11

Ειςαγωγι





• 1974, Cullen DJ, Γενικό Νοςοκομείο τθσ Μαςαχουςζτθσ

• Σφςτθμα βακμολόγθςθσ κεραπευτικϊν παραμζτρων, TISS

• Σκοπόσ:

 θ ποςοτικοποίθςθ των παρεμβάςεων που απαιτοφνται ςε βαριά
πάςχοντεσ αςκενείσ

 θ αιτιολόγθςθ τοποκζτθςθσ αυξθμζνου νοςθλευτικοφ προςωπικοφ
ςτθ Μ.Ε.Θ. ςε ςχζςθ με το υπόλοιπο νοςθλευτικό ίδρυμα

Το ςφςτθμα TISS
Therapeutic Intervention Scoring System



Το ςφςτθμα TISS
Therapeutic Intervention Scoring System

• Κατζγραφε 57 παραμζτρουσ και αποτελοφνταν από 4 κλίμακεσ

• Περιλάμβανε δραςτθριότθτεσ κατά το προθγοφμενο 24ωρο ςτθ Μ.Ε.Θ., οι πιο
εξειδικευμζνεσ και χρονοβόρεσ κατείχαν τθν υψθλότερθ βακμολογία

• Δεν ζγινε ευρζωσ αποδεκτό, διότι ιταν μακροςκελζσ, τα ςτοιχεία και τα
αποτελζςματα δε ςχετίηονταν με το νοςθλευτικό προςωπικό και οι χρονοβόρεσ
δραςτθριότθτεσ δεν αναλφονταν διεξοδικά



• 1983, τροποποιικθκε

• Oι παράμετροι αυξικθκαν ςε 76, κάποιεσ παραλείφκθκαν κι άλλεσ

προςαρμόςτθκαν ςτα νζα δεδομζνα

• Το TISS του 1983 ανακεωρικθκε από το TISS-28 το 1996, Miranda et al

• Το TISS-28 ιταν μια απλοποιθμζνθ ζκδοςθ του TISS, οι παράμετροι

περιορίςτθκαν ςε 28.

Το ςφςτθμα TISS
Therapeutic Intervention Scoring System









• Δεν ζγινε εφκολα αποδεκτό από το νοςθλευτικό προςωπικό

• Η ςυλλογι των δεδομζνων αποδείχτθκε χρονοβόρα, ενϊ ςυχνά οι

παράμετροι που χρθςιμοποιοφνταν ερμθνεφονταν διαφορετικά από

τουσ νοςθλευτζσ

• Η χριςθ του δεν είναι ευρζωσ διαδεδομζνθ ςτισ Μ.Ε.Θ. τθσ Ευρϊπθσ

Το ςφςτθμα TISS
Therapeutic Intervention Scoring System



Το ςφςτθμα NEMS
Nine Equivalents of Nursing Manpower use Score

• 1994, ο Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Ζρευνασ ςτθν Εντατικι Φροντίδα 

(Foundation for Research on Intensive Care in Europe-FRICE) αποφάςιςε τθ 

δθμιουργία μιασ απλοποιθμζνθσ ζκδοςθσ του TISS που κα εξαςφάλιηε τθ 

χριςθ του ςτισ ευρωπαϊκζσ Μ.Ε.Θ. 

• 9 παράμετροι βακμολογίασ νοςθλευτικοφ εργατικοφ δυναμικοφ, το NEMS 

(Nine Equivalents of Nursing Manpower use Score), ςτθριηόμενο ςτο 

ςφςτθμα TISS-28

• Πιο εφχρθςτο ςε ςφγκριςθ με το TISS-28



Το ςφςτθμα NEMS
Nine Equivalents of Nursing Manpower use Score

• Το NEMS χρθςιμοποιικθκε ωσ δείκτθσ μζτρθςθσ
 του νοςθλευτικοφ φόρτου εργαςίασ 
 τθσ νοςθλευτικισ δραςτθριότθτασ μόνο ςε κεραπευτικζσ 

παρεμβάςεισ
• Λαμβάνει υπόψθ του τθ βαρφτθτα τθσ κατάςταςθσ του 

αςκενοφσ που νοςθλεφεται ςτθ ΜΕΘ και το χρόνο που 
απαιτείται για τθ νοςθλευτικι του φροντίδα





Το ςφςτθμα NEMS
Nine Equivalents of Nursing Manpower use Score

• Χριςιμο ςε:
 πολυκεντρικζσ μελζτεσ που διεξάγονται ςε Μ.Ε.Θ., για μια

γενικι εκτίμθςθ και ςφγκριςθ του ΝΦΕ
 ςτθν πρόβλεψθ και το ςχεδιαςμό τθσ κατανομισ του

νοςθλευτικοφ προςωπικοφ ανά αςκενι ςε ςχζςθ με το φόρτο
εργαςίασ

• Βαςικό μειονζκτθμα: οι παράμετροι είναι δυνατόν να
ερμθνευτοφν διαφορετικά από τουσ επαγγελματίεσ υγείασ κι αυτό
να οδθγιςει ςε λάκοσ ςυμπεράςματα



Το ςφςτθμα NCR-11
Nursing Care Recording System

• 1992, αναφζρεται για πρϊτθ φορά ςε ζρευνα ο Δείκτθσ Μζτρθςθσ
Νοςθλευτικισ Φροντίδασ, Nursing Care Recording System

• Εκτιμά τθ νοςθλευτικι επιβάρυνςθ κατά τθ διάρκεια των βαρδιϊν
• Χριςιμοσ για τθν αξιολόγθςθ του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ τθσ Μ.Ε.Θ.
• Μπορεί να εντοπίςει αλλαγζσ ςτο φόρτο εργαςίασ του νοςθλευτικοφ

προςωπικοφ
• Διαφορά ςε ςφγκριςθ με το TISS-28, και το NEMS: θ βακμολογία δεν

πραγματοποιείται μζςα ςτο προθγοφμενο 24ωρο, αλλά ςε κάκε
νοςθλευτικι βάρδια



Το ςφςτθμα NCR-11
Nursing Care Recording System

• Δε μετρά ό,τι μετροφν τα άλλα ςυςτιματα
• Περιλαμβάνει 2 κατθγορίεσ νοςθλευτικϊν παρεμβάςεων που δεν

εμφανίηονται ςτο TISS
τθ φροντίδα των ςυγγενών του αςκενοφσ
το χρόνο που χρειάηεται ο νοςθλευτισ για τθν εκτζλεςθ πράξεων

• Είναι απλό και εμπεριζχει ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με
τον αςκενι

• Θεωρείται αξιόπιςτο εργαλείο, παρόλο που οι απαντιςεισ των νοςθλευτϊν
ςε κάποιεσ κατθγορίεσ κεωροφνται υποκειμενικζσ



Το ςφςτθμα NCR-11
Nursing Care Recording System







Το ςφςτθμα NAS
Nursing Activities Score

• Δοκιμάςτθκε ςε 99 διαφορετικζσ Μ.Ε.Θ.
• Αποτελεί εξζλιξθ του TISS-28 και προορίηεται να το

αντικαταςτιςει
• Στον κατάλογο των κεραπευτικϊν παρεμβάςεων του TISS-28

προςτζκθκαν 5 νζεσ παράμετροι και επαναπροςδιορίςτθκαν οι
ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ όλων των παραμζτρων







Το ςφςτθμα NAS
Nursing Activities Score

• Κάκε ζνα ςτοιχείο αντιπροςωπεφει, με τθ μορφι %, το χρόνο
που διακζτει ζνασ νοςθλευτισ για τθν παροχι φροντίδασ ςτον
βαρζωσ πάςχοντα αςκενι, κατά τθ διάρκεια ενόσ 24ϊρου
νοςθλείασ ςτθ Μ.Ε.Θ.

• Κάκε βακμόσ του εν λόγω ςυςτιματοσ βακμολόγθςθσ, ωσ
ποςοςτό %, αντιπροςωπεφει το μζςο χρόνο που απαιτείται για
κάκε μια νοςθλευτικι δραςτθριότθτα εντόσ τθσ χρονικισ
περιόδου των 24 ωρϊν



Το ςφςτθμα NAS
Nursing Activities Score

• Το NAS μπορεί να προςεγγίςει και να αξιολογιςει το 81% του χρόνου

που αφιερϊνουν οι νοςθλευτζσ για τθ φροντίδα των αςκενϊν ςτισ

Μ.Ε.Θ., το ςφςτθμα TISS-28 μόνο το 43.3%

• Οι καταγραφζσ αφοροφν ολόκλθρο το 24ωρο

• Η ςυλλογι των δεδομζνων πρζπει να γίνεται τθν ίδια ϊρα κάκε θμζρα

για κάκε αςκενι



Το ςφςτθμα NAS
Nursing Activities Score

Tο NAS μπορεί να χρθςιμοποιθκεί:
• για τθ μζτρθςθ του ΝΦΕ ςε ατομικό επίπεδο αςκενοφσ
• ωσ διοικθτικό εργαλείο για τθν πρόβλεψθ του όγκου τθσ νοςθλευτικισ

φροντίδασ που απαιτείται για ζναν αςκενι βραχυπρόκεςμα
• για τθ μζτρθςθ των μεταβολϊν ςτο ΝΦΕ, που οφείλονται ςε αλλαγζσ

ςτθ διοίκθςθ και τθν πολιτικι τθσ Μ.Ε.Θ.,
• για τον υπολογιςμό των οικονομικϊν πόρων (ςυνυπολογίηοντασ και το

νοςθλευτικό προςωπικό) που διατίκενται για τθ φροντίδα των
αςκενϊν



Το ςφςτθμα CNIS
Comprehensive Nursing Intervention Score 

• 2003, Yamase H.
• Περιεκτικι κλίμακα βακμολόγθςθσ νοςθλευτικϊν

παρεμβάςεων
• Σκοπόσ του να υπολογίςει το ΝΦΕ μζςα από 73 νοςθλευτικζσ

παρεμβάςεισ που εκτελοφνται τυπικά ςτισ Μ.Ε.Θ., που
περιλαμβάνουν και τθ βαςικι νοςθλευτικι φροντίδα

• Ο φόρτοσ εργαςίασ κάκε νοςθλευτικισ παρζμβαςθσ
βακμολογικθκε με μια κλίμακα Likert τεςςάρων βακμϊν από
0–3





Ακθνά Λατςίνογλου, 7ο εξάμθνο, ΑΚΛ 606







Το ςφςτθμα CNIS
Comprehensive Nursing Intervention Score 

• Το CNIS μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για διάφορουσ ςκοποφσ:

τθν εκτίμθςθ του ειδικοφ ΝΦΕ ανάλογα με το νόςθμα

τθ ςφγκριςθ του φόρτου εργαςίασ ςε διάφορα νοςθλευτικά τμιματα

τθν εξειδίκευςθ του ΝΦΕ ςε ςχζςθ με τθν κατάςταςθ του αςκενοφσ

τθν εκτίμθςθ των νοςθλευτικϊν παρεμβάςεων ςε ςχζςθ με το κόςτοσ τθσ

κεραπευτικισ φροντίδασ



Το ςφςτθμα CNIS
Comprehensive Nursing Intervention Score 

• Σχεδιάςτθκε για να αντιπροςωπεφςει τον πολυπαραγοντικό ΝΦΕ
• Επιτρζπει τθν ποςοτικι εκτίμθςθ του επιπζδου τθσ μυϊκισ

προςπάκειασ, τθσ πνευματικισ πίεςθσ και των ειδικϊν δεξιοτιτων,
που απαιτοφνται ςε κάκε νοςθλευτικι παρζμβαςθ

• Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ βελτιςτοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ
τθσ εργαςίασ αλλά και τθ διάκεςθ του προςωπικοφ

• Ζχει πολφ υψθλζσ δυνατότθτεσ, είναι αρκετά δφςχρθςτο όμωσ λόγω
του μεγάλου αρικμοφ καταγραφϊν που απαιτεί



Το ςφςτθμα ICNSS
Intensive Care Nursing Scoring System 

• Το ICNSS αναπτφχκθκε για χριςθ ςε γενικι, μετεγχειρθτικι και

ςτεφανιαία Μ.Ε.Θ.

• Ο νοςθλευτικόσ φόρτοσ εργαςίασ μετριζται ςε ςχζςθ με 15

προβλιματα που αφοροφν αποκλειςτικά τον αςκενι και 1 που

αφορά τουσ ςυγγενείσ και απαιτεί παρζμβαςθ από μζρουσ του

νοςθλευτι





Το ςφςτθμα ICNSS
Intensive Care Nursing Scoring System 

• Ο ΝΦΕ μπορεί να αξιολογθκεί και με κάκε μεταβλθτι του ICNSS
ξεχωριςτά και ςυγκεντρϊνει ζνα άκροιςμα βακμολογίασ από 16-64
βακμοφσ

• Όςο ςοβαρότερο είναι το πρόβλθμα υγείασ, τόςο πιο απαιτθτικζσ,
χρονοβόρεσ και παρεμβατικζσ ενζργειεσ απαιτοφνται από τουσ
νοςθλευτζσ

• Καταγράφονται τρεισ φορζσ τθν θμζρα, ςτο τζλοσ τθσ βάρδιασ
κάκε νοςθλευτι



Συμπεράςματα

• Οι κλίμακεσ ζνταςθσ τθσ φροντίδασ αςκενοφσ και οι κλίμακεσ
νοςθλευτικοφ φόρτου εργαςίασ αποτελοφν ζνα χριςιμο εργαλείο

• Στθν Ελλάδα είναι δφςκολο να εφαρμοςτοφν, διότι οι νοςθλευτικζσ
παρεμβάςεισ και διεργαςίεσ δεν καταγράφονται ςε κάποιο επίςθμο
ζγγραφο

• Η ζλλειψθ προςωπικοφ που παρατθρείται ςτα νοςοκομεία δυςχεραίνει
τθν εφαρμογι μια τζτοιασ κλίμακασ

• Η εφαρμογι τουσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του φόρτου εργαςίασ
ςτο ιδθ υπάρχον προςωπικό και τθ μείωςθ τθσ διάκεςθσ του
προςωπικοφ να ςυμμετζχει ςε περαιτζρω ζρευνα, λόγω κόπωςθσ,
ζλλειψθσ χρόνου ι αδιαφορίασ


