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ΘΓΟ/ΚΖΗΕ 



Η πανάηαζε ηεξ δςήξ 

μδήγεζε ζε ακάπηολε μεζόδςκ εθηίμεζεξ 

γηα ηε δηάνθεηα θ ηεκ πμηόηεηα  ηεξ επηβίςζεξ

Νμηόηεηα δςήξ

Όνμξ γεκηθόξ 

Πνμζπάζεηα 

Ονηζμμύ

Καζμνηζμμύ

Γπίηεολεξ 



Αοιζηξηέληπ « Ηθικά Νικξμάςεια»

΄΄Οη πενηζζόηενμη άκζνςπμη ζομθςκμύκ ,δηόηη ηόζμ ημ 

πιήζμξ ηςκ απιώκ ακζνώπςκ όζμ θαη μη μμνθςμέκμη 

ιέκε όηη ημ ζπμοδαηόηενμ αγαζό είκαη ε εοδαημμκία θαη 

ζεςνμύκ πςξ ε πμηόηεηα δςήξ θαη ε εοεμενία είκαη ημ 

ίδημ πνάγμα με ηεκ εοδαημμκία΄΄



Νμηόηεηα δςήξ

Πμιοδηάζηαημ παναθηήνα

Ακηηθεημεκηθά – ακάγθεξ

Τπμθεημεκηθά – επηζομίεξ

Οη θιαζηθμί θμηκςκηθμμηθμκμμηθμί δείθηεξ πμηόηεηαξ 

δςήξ 

θαιύπημοκ μένμξ ηεξ ακηηθεημεκηθήξ δηάζηαζεξ 

Δεκ επανθμύκ ζημκ πώνμ ηεξ ογείαξ

πεδηάζηεθακ εηδηθμί δείθηεξ θαη εηδηθά ενγαιεία 

εθηίμεζεξ 



Δείκηεπ πξιόηηηαπ ζωήπ ζηη ΜΓΘ

• Γίκαη ζοζηήμαηα ειέγπμο

• Έπμοκ ζθμπό κα βειηηώζμοκ ηεκ πμηόηεηα

• Γνγαιείμ γηα εθηίμεζε ηςκ θαζεμενηκώκ πνάλεςκ

• Πνέπεη κα είκαη απμδεθημί από όιε ηεκ μμάδα ηεξ ΜΓΘ

• Οη μεηνήζεηξ πνέπεη κα είκαη ακηηθεημεκηθέξ

• Υνήζε γηα θαζμνηζμέκε  πνμκηθή δηάνθεηα



Οη ανπέξ πμο δηέπμοκ ηεκ πμηόηεηα, θαζμνίδμκηαη 
από ημ αθνςκύμημ steeep ζύμθςκα με ημ 
Αμενηθάκηθμ Ικζηηημύημ Ιαηνηθήξ(ΙΟΜ)

• Safe (αζθάιεηα)

• Time (πνόκμξ)

• Effective(απμηειεζμαηηθόηεηα)

• Equitable (δίθαημξ)

• Efficient (απμδμηηθόηεηα)

• Patient centered( με επίθεκηνμ ημκ άννςζημ)

Institute Of Medicine



Να εμπξδίζξρμε  DEATH

• Diagnostic -δηαγκςζηηθά

• Errors -ζθάιμαηα

• And - θαη 

• Therapeutic -ζεναπεοηηθέξ 

• Harm -δεμηέξ



Καμόμαπ
RUMBA

1.Relevant -πεηηθμί με ημ πνόβιεμα

2.Understandable-Καηακμεημί

3.Measurable –Να μπμνμύκ κα μεηνεζμύκ

4.Behaviourable -Να μπμνμύκ κα αιιάλμοκ ακάιμγα με ηεκ ζομπενηθμνά

5.Achievable and feasible-Να μπμνμύκ κα επηηεοπζμύκ



Υοήζη δεικηώμ πξιόηηηαπ – ςοήζη PDCA 
κύκλξρ

P – Plan = ζπεδηάδς

D – Do = θάκς

C – Check = ειέγπς

A - Act  = εκενγώ



Ιζηξοική αμαδοξμή
- 19μξ αη.  Florence Nightingale

Μειέηεζε νοζμό ζκεηόηεηαξ ζηα ζηναηηςηηθά κμζμθμμεία, ζημκ πόιεμμ ηεξ 
Κνημαίαξ

- 1912 ΗΠΑ Γ.Godman
Ακέπηολε μέζμδμ γηα ηεκ θαηαμέηνεζε θ θαηάηαλε ηςκ π/θώκ πανεμβάζεςκ

1918 Αμενηθάκηθε Γηαηνία Υεηνμονγώκ
Καζόνηζε ηηξ ειάπηζηεξ πνμδηαγναθέξ πμο έπνεπε κα εθπιενώκμοκ ηα κμζμθμμεία 

γηα κα εκηαπζμύκ ζημ ζύζηεμα ηςκ ΗΠΑ
1951

Δεμημονγήζεθε επηηνμπή γηα ηεκ ακαγκώνηζε ηςκ κμζμθμμείςκ

- 1966 Avedis Donabedian, o παηέναξ ζημ πεδίμ ηεξ πμηόηεηαξ
Η πνμζθμνά ημο , ζεςνεηηθή & πναθηηθή , ακεθηίμεηε

Ανπή ημο = πνέπεη κα αγαπάξ ημκ αζζεκή ζμο, ημ επάγγειμα ζμο ,κα αγαπάξ ημκ 
Θεό θαη έηζη κα βειηηώκεηξ ημ ζύζηεμα 

Βμήζεζε κα αιιάλεη μ ηνόπμξ ζθέρεξ ζηεκ ακηίιερε ηεξ πμηόηεηαξ ζηεκ θνμκηίδα 
ογείαξ 

από ηεκ ηαληκόμεζε ηςκ μεζόδςκ εθηίμεζεξ ηεξ πμηόηεηαξ ζηε δμμή , δηαδηθαζία 
θαη ηεκ έθβαζε ημ 1966 

μέπνη ηεκ επίδναζε ημο βημμεπακηθμύ μμκηέιμο ηεξ πμηόηεηαξ ζηεκ ογεία ημ 1992 



Ιζηξοική αμαδοξμή

1982 ηζπακηθή πνμζέγγηζε 
1984 ηδνύεηαη εηαηνία πμηόηεηαξ

1990 ηδνύεηαη ημ Avedis Donabedian ίδνομα
με ζθμπό κα βειηηώζεη ηεκ πμηόηεηα ηεξ θνμκηίδαξ 

2001 μ Pronovost etal. δεμμζίεοζακ ιίζηα με δείθηεξ πμηόηεηαξ ζηε ΜΓΘ

2002 Βαιηημόνε , κμζ.Johns Hopkins
ακαπηύπζεθακ θαη πνεζημμπμηήζεθακ μη πνώημη δείθηεξ πμηόηεηαξ

από ημ ακαηζζεζημιμγηθό ημήμα θ ηε ΜΓΘ

2005 SEMICYUS –Ιζπακηθή Γηαηνία  Γκηαηηθήξ Φνμκηίδαξ
με ηεκ οπμζηήνηλε ημο ηδνύμαημξ Avedis Donabedian

θαηέγναρε 120 δείθηεξ πμηόηεηαξ γηα ημοξ βανέςξ πάζπμκηεξ αζζεκείξ 
20 από ημοξ μπμίμοξ ζεςνήζεθακ βαζηθμί θαη εθανμόζημμη ζε όιεξ ηηξ ΜΓΘ

2005 μη δείθηεξ αοημί μεηαθνάζηεθακ ζηα αγγιηθά , απμηειμύκ ζεμείμ ακαθμνάξ

2012 Γονςπαηθή Γηαηνία Γκηαηηθήξ Θεναπείαξ (ΓΓΓΘ)
Δεμμζίεοζε αοημύξ πμο ζεςνμύζε όηη είκαη μη 9 πονήκεξ ΔΠ γηα ηεκ εκηαηηθή 

ζεναπεία



Από ημ Ακαηζζεζημιμγηθό ημήμα θαη ηε ΙΓΘ Johns Hopkins 
University in Baltimore.

οκενγάζζεθακ 13 ΜΓΘ γηα κα δεμημονγεζμύκ μη πνώημη δείθηεξ
Berenholtz SM,. Qualitative review of intensive care unit quality indicator. JCritCare.2002;17(1):1-
12.

Ακαζθόπεζε ηεξ βηβιημγναθίαξ

Γθηίμεζε παναμέηνςκ έθβαζεξ

Γθιμγή θάπμηςκ δεηθηώκ πηιμηηθά

Όνηζακ ηεκ ζοιιμγή ηςκ απμηειεζμάηςκ (πμηόξ, ηη, πόηε, πόζμ)

Έιεγπμξ ηεξ αλίαξ θαη ηεξ αλημπηζηίαξ ηςκ 



Απμηέιεζμα εκενγεηώκ

Ακαπηύπζεθακ θαη πνεζημμπμηήζεθακ μη πνώημη δείθηεξ πμηόηεηαξ
Pronovost PJ, Developing and pilot testing quality indicators in the intensive care unit. J

CritCare.2003;18(3):145-55

6 θνηηήνηα έθβαζεξ

6 θνηηήνηα πμνείαξ

4 θνηηήνηα εηζόδμο/ελόδμο

3 θνηηήνηα επηπιμθώκ



6 κοιηήοια έκβαζηπ
1.Θκεζημόηεηα ζηε ΜΓΘ

2.Δηάνθεηα παναμμκήξ πάκς από 7 μένεξ
3.Μέζε δηάνθεηα παναμμκήξ ζηε ΜΓΘ
4.Μέζε δηάνθεηα μεπακηθμύ αενηζμμύ

5.Ακηημεηώπηζε πόκμο
6.Ιθακμπμίεζε αζζεκμύξ , ζογγεκώκ

6 κοιηήοια πξοείαπ
1.Απμηειεζμαηηθή ακηημεηώπηζε πόκμο

2. Γοέιηθηε μεηάγγηζε πνμσόκηςκ αίμαημξ
3. Πανεμπόδηζε πκεομμκίαξ ημο ακαπκεοζηήνα

4. Γπανθήξ θαηαζημιή
5. Γπανθήξ πνμθύιαλε γηα έιθε πίεζεξ

6. Γπανθήξ πνμθύιαλε γηα εκ ης βάζεη ζνόμβςζε



4 κοιηήοια ειζόδξρ/ενόδξρ ζηη ΜΓΘ
1.Ροζμόξ ηςκ θαζοζηενεμέκςκ εηζαγςγώκ 
2.Ροζμόξ ηςκ θαζοζηενεμέκςκ εληηενίςκ

3.Ροζμόξ ηςκ ακαβιεζέκηςκ πεηνμονγείςκ ιόγς έιιεηρεξ θιηκώκ
4.Καζοζηενεμέκεξ εηζαγςγέξ ιόγς έιιεηρεξ θιηκώκ

3 κοιηήοια επιπλξκώμ
Ανηζμόξ με πνμγναμμαηηζμέκςκ επακεηζαγςγώκ ζηε ΜΓΘ εκηόξ 48 ςνώκ

Ανηζμόξ ζήρεςκ ζε ζπέζε με θαζεηήνεξ /1000 εμένεξ ΚΦΚ
Ανηζμόξ κέςκ ιμημώλεςκ με πμιοακζεθηηθά μηθνόβηα



Δείκηεπ πξρ αμαπηύςθηκαμ

Οιιακδία 62    J Crit Care. 2007;22(4):267-74.

Ιζπακία 120     Med Intensiva. 2008;32:23-32.

Γενμακία 10 German Medical Science 2010,



Δείθηεξ θαηά ηεκ Μιιακδηθή μμάδα ενγαζίαξ

ύμθςκα με ηεκ έθβαζε

ύμθςκα με ηεκ πμνεία

Δμμηθμί δείθηεξ

Μιιακδηθμί δείθηεξ -ζύμθςκα με ηεκ έθβαζε

ζκεζημόηεηα, ζύμθςκα με APACHE II(SMR), 

έιθε από πίεζε, 

αηοπεμαηηθή απμδηαζςιήκςζε



Μιιακδηθμί δείθηεξ ζύμθςκα με ηεκ πμνεία

δηάνθεηα παναμμκήξ ζηε ΜΓΘ,

δηάνθεηα αενηζμμύ 

πιενόηεηα 

κμνμμγιοθαημία

Δμμηθμί δείθηεξ

δηαζεζημόηεηα ηαηνώκ

πέζε κμζειεοηώκ/αζζεκή

Δηαπείνηζε θηκδύκμο

Ιθακμπμίεζε αζζεκμύξ/ζογγεκώκ



Ζζπακηθμί δείθηεξ πμηόηεηαξ 
2011

ΔΓΖΗΠΓΟ ΑΞΖΘΙΜΟ ΒΑΟΖΗΜΖ     
ΔΓΖΗΠΓΟ

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ - ΚΑΡΠΑ 12 1

ΟΑΑ 12 4

ΝΕΤΡΟΕΝΣΑΣΙΚΗ 
ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ

14

ΛΟΙΜΩΞΕΙ 8 3

ΜΕΣΑΒΟΛΙΜΟ  ΔΙΑΣΡΟΦΗ 10 2

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΦΡΟΝΣΙΔΑ 6

ΚΑΣΑΣΟΛΗ - ΑΝΑΛΓΗΙΑ 8 2

ΣΟΙΧΕΙΑ  ΑΙΜΑΣΟ 4 1

ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 5

ΜΕΣΑΜΟΧΕΤΕΙ 4 1

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ 12 1

ΒΙΟΗΘΙΚΗ 6 2

ΧΕΔΙΑΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

14 3

INTERNET 1

ΤΝΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΕΡΕΤΝΑ

4



Ζζπακηθμί δείθηεξ πμηόηεηαξ 
2011 ΒΑΙΚΟΙ  ΔΓΙΚΣΓ

1.Θεναπεοηηθή οπμζενμία μεηά από θανδηαθό επεηζόδημ
Μέηνηα οπμζενμία  33 +_ 1 μέζα ζε 4 h  από ημ επεηζόδημ (9)
2.Ημηθαζηζηηθή ζέζε ζε αζζεκείξ πμο οπμβάιιμκηαη ζε MV

Γςκία >_ 30μ (18)
3.Πνόιερε ζνμμβμεμβμιήξ (20)

4.Έγθαηνε πνήζε NIV ζε επηδείκςζε ΥΑΠ
2h από ηεκ εηζαγςγή

5.Πνμζηαηεοηηθόξ αενηζμόξ ημο πκεύμμκα ζε πενίπηςζε μλείαξ πκεομμκηθήξ 
βιάβεξ / ζύκδνμμμ ακαπκεοζηηθήξ δοζπένεηαξ 

Vt <8 ml/kg , P<30 cm H2O (24)
6.Βαθηενηαημία πμο ζπεηίδεηαη με ΚΦΚ (39)

7.Πκεομμκία πμο ζπεηίδεηαη με ημκ ακαπκεοζηήνα – VAP (41)
8.Πνώημε ακηηβημηηθή ζεναπεία ζε ζμβανή ζήρε

Υμνήγεζε ακηηβηςηηθώκ ζε 1 h από ηε Δ. ηεξ ζήρεξ (46)
9.Πνώημε εκηενηθή δηαηνμθή 

Μέζα ζε 24-48 h από ηεκ είζμδμ ζηε ΜΓΘ
10.Πνμθύιαλε από αημμνναγία ΓΓ ,ζε αζζεκείξ πμο οπμβάιιμκηαη ζε MV 

(56)



Ζζπακηθμί δείθηεξ πμηόηεηαξ 
2011

ΒΑΙΚΟΙ  ΔΓΙΚΣΓ

11. Καηάιιειε θαηαζημιή (64)

12.Ακηημεηώπηζε ημο πόκμο 

Υνήζε επηθονςμέκεξ θιίμαθαξ ,VAS,NRS, θάζε 4 h (66)

13.Πνμζεθηηθή  μεηάγγηζε RBC (74)

14.Δόηεξ μνγάκςκ (80)

15.ομμόνθςζε με ηα πνςηόθμιια πιύζεξ πενηώκ (93)

16.Πιενμθμνίεξ ζηηξ μηθμγέκεηεξ ηςκ αζζεκώκ ηεξ ΜΓΘ (97)

17.Πενημνηζμόξ ζηεκ οπμζηήνηλε ηεξ δςήξ (100)

18.Ένεοκα γηα ηεκ πμηόηεηα μεηά ηεκ έλμδμ από ηεκ ΜΓΘ (108)

19.Πανμοζία εκηαηηθμιόγςκ ζηεΜΓΘ όιμ ημ 24h (113)

20.ύζηεμα θμηκμπμίεζεξ θαη θαηαπώνεζεξ ακεπηζύμεηςκ ζομβάκηςκ (114)



ΔΓΖΗΠΓΟ  ΝΜΖΜΠΕΠΑΟ 
ΓΘΑΖΟΠΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ  ΠΕΟ ΟΗΩΠΖΑΟ  2015

17 δείθηεξ 
8 δείθηεξ πμηόηεηαξ

9 ειάπηζηεξ πνμδηαγναθέξ

ΟΡΓΑΝΩΗ
1.Γζκηθό ζογθνηηηθό έιεγπμ

2.Καζεμενηκή επίζθερε από ΓΠ
3.Γλέηαζε Υ2 από ΓΠ

4.Καηάιιεια εθπαηδεομέκμ 
πνμζςπηθό

5.Φανμαθμπημί ζηε ΜΓΘ
6.Φοζημζεναπεοηέξ ζηε ΜΓΘ

7.ύζηεμα παναθμιμύζεζεξ ηςκ 
ιμημώλεςκ

ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ – ΠΟΡΓΙΑ
1.Γιάηηςζε εληηενίςκ ηε κύπηα
2.Φνμκηίδα γηα ηεκ πνόιερε ηεξ 

πκεομμκίαξ
3.Έιεγπμξ ζε αζζεκείξ με 

ηναπεημζημμία
όηακ απμδεζμεύμκηαη από MV

4. Καζεμενηκόξ έιεγπμξ αζζεκώκ γηα
Παναιήνεμα

5.Γθηίμεζε αζζεκώκ γηα θηκεημπμίεζε
6.Έγγναθε πμιηηηθή γηα ημ ηέιμξ ηεξ 

δςήξ

ΓΚΒΑΗ
1.Σοπμπμηεμέκε ακαιμγία 

ζκεηόηεηαξ
2.πνώημε έλμδμξ από ΜΓΘ

3.οδήηεζε δηεπηζηεμμκηθή γηα ηα 
ζομβάμαηα

4.Δηελαγςγή ενεοκώκ  γηα ηηξ 
εμπεηνίεξ

αζζεκώκ – ζογγεκώκ ζε εηήζηα βάζε 



Ηακαδηθμί δείθηεξ πμηόηεηαξ

πεδηαζμόξ  2012 -2013

ύμθςκα με ηηξ ηαληκμμήζεηξ ημο Donabedian

222 δείθηεξ

127 μμκαδηθμί

63 δείθηεξ αζθάιεηαξ  (32,5)

61 δείθηεξ απμηειεζμαηηθόηεηαξ  (31,4)



ΔΟΜΗ   22 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  110 ΕΚΒΑΣΗ  62

ΑΦΑΛΕΙΑ  63 1 33  29  

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
61 

8 33 20

ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΣΡΟ ΣΟΝ
ΑΘΕΝΗ  10

0 8 2

ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ  27 3 19 5

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ  17 2 13 2

ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ  0 0 0 0

ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΖΩΗ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  16

8 4 4

ΗΑΠΑΠΑΛΕ ΔΓΖΗΠΩΚ ΝΜΖΜΠΕΠΑΟ ΗΑΠΑ DONABEDIAN & 
ΖΚΟΠΖΠΜΡΠΜΡ ΖΑΠΞΖΗΕΟ



ΔΓΖΗΠΓΟ ΝΜΖΜΠΕΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ ΡΣΕΘΜΠΓΞΜ ΒΑΘΙΜ 
ΑΝΜΔΓΖΗΠΖΗΩΚ ΟΠΜΖΓΖΩΚ

1.ΙΕΑΚΖΗΜΟ  ΑΓΞΖΟΙΜΟ

Ακύρςζε ηεξ θεθαιήξ

Καζεμενηκέξ δηαθμπέξ θαηαζημιήξ  θ αλημιόγεζε

Πνόιερε θιεβηθήξ ζνμμβμεμβμιήξ

Ημενήζηα θνμκηίδα ζηόμαημξ με πιςνμεληδίκε

Γηα ηεκ πκεομμκία 

Κ/Α  αίμαημξ εκηόξ 24 h από ηεκ άθηλε 

Ακηηβημηηθά ζύμθςκα με ηηξ θαηεοζοκηήνηεξ μδεγίεξ



ΔΓΖΗΠΓΟ ΝΜΖΜΠΕΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ ΡΣΕΘΜΠΓΞΜ ΒΑΘΙΜ 
ΑΝΜΔΓΖΗΠΖΗΩΚ ΟΠΜΖΓΖΩΚ

2.Γπεμβαηηθέξ δηαδηθαζίεξ
Γηζαγςγή ΚΦΚ με έιεγπμ οπενήπμο

Ακηηζερία δένμαημξ
Φνμκηίδα ΚΦΚ

3. Φνμκηίδα με επίθεκηνμ ημκ αζζεκή

4. Δηαπείνηζε ζήρεξ
Υμνήγεζε ζηενμεηδώκ ζε παμειή δόζε

Γπανθήξ γιοθαημηθόξ έιεγπμξ
Απμθογή οπενβμιηθώκ πηέζεςκ αενηζμμύ

Μέηνα
Μέηνεζε επηπέδςκ  γαιαθηηθώκ μνμύ

οζηεμαηηθέξ Κ/Α αίμαημξ
Ακηημεηώπηζε οπόηαζεξ , αολεμέκςκ γαιαθηηθώκ, με ογνά

Γπανθήξ θμνεζμόξ Ο2 μεηθημύ θιεβηθμύ αίμαημξ
Υμνήγεζε ακηηβημηηθώκ

Αγγεημθηκεηηθά ζε εμμέκμοζα οπόηαζε 
Γπανθήξ ΚΦΠ



ΔΓΖΗΠΓΟ ΝΜΖΜΠΕΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ ΡΣΕΘΜΠΓΞΜ ΒΑΘΙΜ 
ΑΝΜΔΓΖΗΠΖΗΩΚ ΟΠΜΖΓΖΩΚ

5. Ννόιερε ακεπηζύμεηςκ ζομβάκηςκ
Καηάιιειεξ πναθηηθέξ μεηάγγηζεξ

Φανμαθμπμηόξ ζηεκ επίζθερε
Πνμθύιαλε από θιεβηθή ζνμμβμεμβμιή

Γθπαίδεοζε πνμζμμμίςζεξ
Γθπαίδεοζε ζε ακηιίεξ έγποζεξ

Πνόιερε ειθώκ πίεζεξ

6.Έιεγπμξ ιμίμςλεξ
Απμμόκςζε αζζεκώκ με ακζεθηηθέξ ιμημώλεηξ

Βειηίςζε ογηεηκήξ πενηώκ

7.Οηειέπςζε
Ομάδα ηαπείαξ ακηίδναζεξ

Αύλεζε ημο ιόγμο κμζμθόμμο / αζζεκή 



ΓΓΞΙΑΚΖΗΜΖ  ΔΓΖΗΠΓΟ  ΝΜΖΜΠΕΠΑΟ  

Βάζεη ηςκ Ιζπακηθώκ δεηθηώκ 

Πενημνηζμόξ ζε 36 

Σειηθώξ ζε 10 ημ 2010 

οκεπήξ ακαζεώνεζε θάζε 3-4 πνόκηα 



ΓΓΞΙΑΚΖΗΜΖ  ΔΓΖΗΠΓΟ  
ΝΜΖΜΠΕΠΑΟ  

2010 2013 2017

1 Ανφψωςη  άνω  τμήματοσ
του  ςϊματοσ

Καθημερινζσ 
επιςκζψεισ με 
τεκμηριωμζνουσ 
ςτόχουσ

Καθημερινζσ 
επιςκζψεισ με 
τεκμηριωμζνουσ 
ςτόχουσ

2 Monitoring καταςτολήσ,
αναλγηςίασ, παραληρήματοσ

ίδιοσ Διαχείριςη 
καταςτολήσ,
αναλγηςίασ,
παραληρήματοσ

3 MV προςτατευτικόσ για τουσ 
πνεφμονεσ

ίδιοσ MV 
προςαρμοςμζνοσ 
ςτουσ αςθενείσ

4 Πρωτόκολλο αποδζςμευςησ 
από MV
Κ αυτόματησ αναπνοήσ

Αποδζςμευςη από MV 
Κ άλλα μζτρα για 
παρεμπόδιςη τησ 
πνευμονίασ του 
αναπνευςτήρα 

πρϊιμη 
αποδζςμευςη από 
MV

5 Πρϊιμη κ επαρκήσ 
αντιβιοτική θεραπεία

ίδιοσ Επιτήρηςη των 
μζτρων πρόληψησ 
των λοιμϊξεων



ΓΓΞΙΑΚΖΗΜΖ  ΔΓΖΗΠΓΟ  
ΝΜΖΜΠΕΠΑΟ  

2010 2013 2017

6 Θεραπευτική υποθερμία μετά 
από καρδιακή ανακοπή

ίδιοσ Μζτρα διαχείριςησ 
τησ λοίμωξησ

7 Πρϊιμη εντερική διατροφή ίδιοσ ίδιοσ

8 υναντήςεισ με τουσ 
ςυγγενείσ

Σεκμηρίωςη τησ 
δομημζνησ 
επικοινωνίασ με τουσ 
ςυγγενείσ

Δομημζνη 
επικοινωνία με 
αςθενείσ και 
ςυγγενείσ

9 Χρήςη απολυμαντικοφ για τα 
χζρια

ίδιοσ Πρόωρη 
κινητοποίηςη

10 24h παρουςία ειδικϊν Διευθυντήσ 
εντατικολόγοσ χωρίσ 
άλλα κλινικά 
καθήκοντα. Παρουςία 
εντατικολόγου κ 
εκπαιδευμζνων 
νοςηλευτϊν /24h

24h παρουςία μιασ 
ζμπειρησ κ 
εξειδικευμζνησ 
ομάδασ νοςηλευτϊν 
και ιατρϊν



ΓΓΞΙΑΚΖΗΜΖ  ΔΓΖΗΠΓΟ  ΝΜΖΜΠΕΠΑΟ  

Ε δύκαμε ηςκ γενμακηθώκ δεηθηώκ έγθεηηαη 

I. ηεκ εύθμιε εθανμμγή

Ο δηαπεηνίζημμξ ανηζμόξ ηςκ 10 δεηθηώκ 

εμακηηθόξ πανάγμκηαξ γηα ηεκ πνήζε ημοξ

II. ηεκ απμηειεζμαηηθόηεηα 

Γθπνμζςπμύκηαη μη πημ βαζηθέξ δηενγαζίεξ ηεξ ΜΓΘ



Γθανμμγή δεηθηώκ 

Μέζμξ όνμξ εθανμμγήξ 60%

ηεκ θαιύηενε πενίπηςζε 80%

Intensive Care Med.2008 Feb;34(2):278-85.

νεζημόηεηα ηςκ δεηθηώκ 

Βμεζμύκ, μέζα από αοημέιεγπμ ηςκ ζομμεηεπόκηςκ 

θαη μέζα από αλημιμγήζεηξ μμμηίμςκ

Ger Med Sci.2010 Oct 8;8

Ηύνηα πνόζεζε ηςκ δεηθηώκ 

Να δείλμοκ ηηξ θύνηεξ δναζηενηόηεηεξ ζηε ΜΓΘ

Να αιιάλμοκ ηεκ πμηόηεηα ηεξ ΜΓΘ

Να έπμοκ θαιή εθανμμγή ζημκ αζζεκή

GerMedSci.2010 Sep 28;8



Ε επηιμγή ηςκ ενγαιείςκ

Γλανηάηαη από ημκ ζηόπμ ηεξ εθηίμεζεξ

Ε επηηοπία ζοκανηάηαη με 

Λεηημονγηθόηεηα 

Αλημπηζηία

Γοαηζζεζία

Καηαιιειόηεηα 

Γκώζε πηζακώκ πνμβιεμάηςκ θαη ζθαιμάηςκ εθανμμγήξ  



Καζμνηζηηθή πανάμεηνμξ πμηόηεηαξ – ε αζθάιεηα ημο αζζεκμύξ

ύμθςκα με ημκ Chantler

¨Η ηαηνηθή έπεη ελειηπηεί από απιή ,με απμηειεζμαηηθή θαη ζπεηηθά αζθαιήξ,

ζε πμιύπιμθε ,απμηειεζμαηηθή θαη … δοκεηηθά επηθίκδοκε ¨



Όπωσ λέει το Ινςτιτούτο Ιατρικήσ τησ Αμερικήσ

«το ςφάλλειν ανθρώπινον»



αξ εοπανηζηώ γηα ηεκ 
πνμζμπή ζαξ !


