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ΣΜΗΜΑΣΑ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ 
 

Ι.  Δπείγνπζα Ιαηξηθή – Αλαθνξά ζηε δηεζλή εκπεηξία  

1. Οξηζκόο  

“H Επείγοςζα Ιαηπική είλαη κία ηαηξηθή εηδηθφηεηα ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο γλψζεηο θαη 

ηηο δεμηφηεηεο νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε, ηε δηάγλσζε θαη ηε δηαρείξηζε 

ησλ νμέσλ θαη επεηγφλησλ πηπρψλ ηεο αζζέλεηαο θαη ηνπ ηξαχκαηνο, ζε φιεο ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο, νη νπνίεο εθδειψλνληαη κε έλα αδηαθνξνπνίεην, πιήξεο θάζκα 

ζσκαηηθψλ παζήζεσλ θαη δηαηαξαρψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο”.  

Από ηον Εςπωπαϊκό Οδηγό Σποςδών για ηην Επείγοςζα Ιαηπική, EuSEM / 2008  

Ζ Δπείγνπζα Ηαηξηθή είλαη κία εηδηθφηεηα ζηελ νπνία ν ρξφλνο είλαη θξίζηκνο. Ζ 

πξαθηηθή ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο πεξηιακβάλεη πξν-λνζνθνκεηαθή θαη ελδν-

λνζνθνκεηαθή δηαινγή, αλαδσνγφλεζε, αξρηθή εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε 

αδηαθνξνπνίεησλ έθηαθησλ θαη επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ κέρξη ηελ έμνδφ ηνπο ή ηε 

κεηαβίβαζή ηνπο ζηε θξνληίδα άιινπ γηαηξνχ ή επαγγεικαηία πγείαο. Δπίζεο 

πεξηιακβάλεη ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε πξν-λνζνθνκεηαθψλ θαη ελδν-λνζνθνκεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο. 

 

2. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο  
 

 Πξψηκε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία φισλ ησλ απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή,  ή ιεηηνπξγία 

νξγάλνπ ή κέινπο θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ λφζν ή ηξαχκα 
 

 Έγθαηξε θαη ζπλδπαζκέλε θξνληίδα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο άκεζεο θαη ηεο 

απψηεξεο ζλεηφηεηαο θαη κείσζε ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο βαξχηεηαο ηεο 

λνζεξφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ λφζν ή ηξαχκα. Ζ αλαθνχθηζε απφ ην άιγνο 

θαη ηελ δπζπξαγία είλαη εμ’ ίζνπ ζεκαληηθή   
 

 Σν ζχζηεκα παξνρήο ηεο επείγνπζαο ηαηξηθήο θξνληίδαο πξέπεη λα είλαη θιηληθά, 

νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεην.  Όκσο ε νκαδηθή εξγαζία θαη ε 

ζπλεξγαζία κε άιιεο εηδηθφηεηεο θαη θνξείο είλαη πξναπαηηνχκελν   

   

            Από ηη Διακήπςξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Εηαιπείαρ για ηην Επείγοςζα Ιαηπική   

                                                                                                  EJEM 1998;5: p 7-8 

 

3. ηόρνη ηεο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο  

• Γεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο  πξν - ελδν θαη δηα - 

λνζνθνκεηαθήο  εθαξκνγήο ηεο επείγνπζαο ηαηξηθήο  

• Σππνπνίεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο επείγνπζαο ηαηξηθήο θξνληίδαο 

• Μείσζε ηεο ζλεηφηεηαο, ηεο λνζεξφηεηαο, ηεο αλαπεξίαο θαη ηεο δπζπξαγίαο ηεο 

ζπλδεφκελεο κε ηξαχκα ή λφζν 
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• Έξεπλα ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηε ζεξαπεία ησλ ηαηξηθψλ επεηγφλησλ 

• πιινγή επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ πνπ  ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε ησλ 

αηπρεκάησλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πγείαο 

• Eθαξκνγή πξφηππσλ εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε           

            Από ηη Διακήπςξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Εηαιπείαρ για ηην Επείγοςζα Ιαηπική   

                                                                                       EJEM 1998; 5: p 7-8 

  

4. Οη βαζηθέο ηεο δηαθνξέο ηεο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο απφ ηηο άιιεο 

      εηδηθφηεηεο, ηηο νπνίεο ζπκπιεξψλεη αιιά ΓΔΝ αληαγσλίδεηαη είλαη: 

1. Δίλαη  “νξηδφληηα εηδηθφηεηα’’ (αληηκεησπίδεη θάζε αζζελή ζαλ ζχλνιν, 

αδηαθξίησο ειηθίαο, θχινπ ή θαηάζηαζεο)  

2. Σελ ραξαθηεξίδεη “ν ηαρχο ρξφλνο αληίδξαζεο”. ηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή θάζε 

ιεπηφ κεηξάεη (πρ. ρξφλνο έσο ηελ έλαξμε ΚΑΡΠΑ, ηε ζξνκβφιπζε, ηελ 

αγγεηνπιαζηηθή, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αηκνξξαγίαο, ηε ρνξήγεζε αληηβίσζεο ζηε 

ζήςε, ηελ αληηκεηψπηζε κηαο νμείαο αζζκαηηθήο θξίζεο  θ.ι.π).  

3. Πξνεγείηαη ε  θαηά ην Α B C D E  πξνζέγγηζε - αληηκεηψπηζε θαη έπεηαη ην 

ιεπηνκεξέο ηζηνξηθφ 

4. Ζ εθαξκνγή ηεο είλαη αλεμάξηεηε απφ ην ρξφλν ηνπ ζπκβάληνο θαη εμαξηάηαη 

κφλν απφ ηηο ηνπηθέο δπλαηφηεηεο 

5. Γεκηνπξγήζεθε γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ θαη φρη ιφγσ θάπνηαο εμέιημεο  

ζηελ Ηαηξηθή Δπηζηήκε, ελψ εθαξκφδεη ηηο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο 

εμειίμεηο  ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο. 

Από ηο: “H παγκοζμιοποίηζη ηηρ Επείγοςζαρ Ιαηπικήρ και η  ζημαζία ηηρ για 

ηη Δημόζια Υγεία”  Bulletin of the World Health Organization 2006;84: 835-

839 

 

5. ύληνκε Ιζηνξηθή Αλαδξνκή  

1961:  Άξρηζε ζηηο ΖΠΑ απφ κία νκάδα γεληθψλ γηαηξψλ πνπ εξγαδφηαλ ζε Tκήκαηα         

Eπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ  

1968:  Ίδξπζε ηνπ Ακεξηθαληθνχ Κνιιεγίνπ ησλ Δπεηγνληνιφγσλ (American College 

of Emergency Physicians) 

1980:  Οη πξψηνη κεηά απφ εμεηάζεηο «πηζηνπνηεκέλνη» Δπεηγνληνιφγνη ζηηο ΖΠΑ  

1972:  Οη πξψηεο ζέζεηο επεηγνληνιφγσλ ζηα ΣΔΠ ηεο Μ. Βξεηαλίαο 

1990:  Ηδξχζεθε  ε Βξεηαληθή Δηαηξεία Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο (ΒΑΔΜ)  
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1993: Οξγάλσζε ηνπ πξψηνπ ΣΔΠ ζηελ Σνπξθία (κχξλε) 

1995: Ηδξχζεθε ε Σνπξθηθή Δηαηξεία γηα ηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή (ΔΜΑΣ) ε νπνία ην 

2001 αξηζκνχζε  > 2000 κέιε 

1994: Ίδξπζε ηεο Δπξσπαηθήο Δηαηξείαο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο (EuSEM) 

           Σν 2010 ε εηαηξεία αξηζκεί  > 16.000 κέιε  

2003:  Ίδξπζε ηεο Eιιεληθήο Eηαηξείαο Eπείγνπζαο Iαηξηθήο (ην 2010 αξηζκεί 110 

κέιε) 

2009:  Οξγάλσζε ηνπ πξψηνπ ΣΔΠ ζηελ Διιάδα κε αλεμάξηεηε ηαηξηθή ζηειέρσζε   

            (ΠαΓΝΖ) 

                                                         

6. Η εμέιημε ηεο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο ζε Παγθόζκηα Κιίκαθα  

• Ζ Δπείγνπζα Ηαηξηθή είλαη επίζεκα αλαγλσξηζκέλε θαη λνκηθά θαηνρπξσκέλε 

εηδηθφηεηα ζε > 54 ρψξεο  

World Health Organization, 2008   

http://www.euro.who.int/emergservices/20080125_2 

• Δίλαη θαηαρσξεκέλε ζαλ κία απφ ηηο 53 αλαγλσξηζκέλεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο 

ζηελ Δπξψπε  

Council Directive 93/16/EEC of 5 April 1993 to facilitate the free movement of 

doctors and the mutual recognition of their diplomas, certificates and other 

evidence of  formal qualifications.  

Dated 7 July 1993. Official Journal of the European Union, L(165) 

• Δίλαη αλαγλσξηζκέλε εηδηθφηεηα (ή εμεηδίθεπζε) ζε 19 απφ ηηο 27 ρψξεο–κέιε 

ηεο Δ.Δ. 

Report of an assessment project co-ordinated by the WHO: Emergency Medical 

Systems Services in the European Union. World Health Organization, 2008  

http://www.euro.who.int/emergservices/20080125_2 

 

7. Η εμέιημε ηεο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο ζηελ Δπξώπε 

Παξαηίζεηαη κεηαθξαζκέλε, ε πνιηηηθή ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο 

Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο (Policy Statement)  

7.1 Η ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ (EuSEM) 

Ζ Δπξσπατθή Δηαηξεία γηα ηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή (EuSEM) ζπληζηά κηα 

Οκνζπνλδία ε νπνία πξνο ην παξφλ πεξηιακβάλεη 24 Δπξσπατθέο Δζληθέο Δηαηξείεο 

Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο θαη εθπξνζσπεί πεξηζζφηεξνπο απφ 16,000 γηαηξνχο 

Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο ζηελ Δπξψπε. 

 

 

http://www.euro.who.int/emergservices/20080125_2
http://www.euro.who.int/emergservices/20080125_2
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7.2 ΚΟΙΝΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ (MJC-EM) 

H Κνηλή Δπηηξνπή Πνιιαπιψλ Δηδηθνηήησλ γηα ηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή (MJC-EM) 

είλαη επηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Ηαηξηθψλ Δηδηθνηήησλ (UEMS). 

Απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο απφ ηνπο ηνκείο Αλαηζζεζηνινγίαο, Καξδηνινγίαο, 

Γεξηαηξηθήο, Παζνινγίαο, Νεπξνινγίαο, Οξζνπεδηθήο, Παηδηαηξηθήο θαη 

Υεηξνπξγηθήο ηεο UEMS, απφ ηελ Κνηλή Δπηηξνπή ηεο UEMS γηα ηελ Δληαηηθή 

Ηαηξηθή, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Νέσλ Γηαηξψλ, ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο UEMS 

θαη ηελ Δπξσπατθή Δηαηξεία γηα ηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή. 

7.3 Η ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΗΝ 

ΔΤΡΧΠΗ 

H Δπείγνπζα Ηαηξηθή αλαγλσξίδεηαη ζήκεξα σο αλεμάξηεηε εηδηθφηεηα ζε 15 θξάηε 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (αλ θαη κφλν 9 είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηελ Οδεγία 

2005/36/ΔΚ) θαη ζε 5 άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ππάξρεη ζαλ εμεηδίθεπζε. Ζ EuSEM 

ζεσξεί φηη ε παξνρή επεηγνπζψλ ηαηξηθψλ θξνληίδσλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ 

απαηηεί γηαηξνχο κε εηδηθή εθπαίδεπζε ζηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή, γηαηί απηφο είλαη ν 

πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο (κε θιηληθά φζν θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα) γηα λα 

παξαζρεζνχλ πςειήο πνηφηεηαο θξνληίδεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θξίζηκσλ αξρηθψλ 

ζηαδίσλ επείγνπζαο ζεξαπείαο. Δπνκέλσο, φιεο νη Δπξσπατθέο ρψξεο ζα πξέπεη λα 

εξγαζζνχλ γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο ζαλ βαζηθή ηαηξηθή εηδηθφηεηα. 

7.4 ΑΡΥΔ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ EuSEM ΚΑΙ ΣΗ MJC-EM 

Ζ EuSEM θαη ε MJC-EM επηδηψθνπλ λα δηαζθαιίζνπλ: 

 Τςίζηεο πνηφηεηαο επείγνπζεο θξνληίδεο γηα φινπο ηνπο αζζελείο  

 Παξνρή απηψλ ησλ θξνληίδσλ απφ εηδηθνχο γηαηξνχο, εθπαηδεπκέλνπο ζηελ 

Δπείγνπζα Ηαηξηθή  

 πγθξίζηκν πξφηππν θιηληθψλ θξνληίδσλ ζηα Σκήκαηα Δπεηγφλησλ 

Πεξηζηαηηθψλ αλά ηελ Δπξψπε.  

Για να επιηύσει ηιρ επιδιώξειρ αςηέρ, η EuSEM έσει ηοςρ ακόλοςθοςρ ζηόσοςρ: 

Δπξσπατθή δηδαθηέα χιε θνξκνχ – βαζηζκέλε ζηελ επάξθεηα (competency) – πνπ 

πεξηιακβάλεη: 

 Ηαηξηθή θξνληίδα ησλ αζζελψλ  

 Ηαηξηθή γλψζε  

 Δπηθνηλσλία, ζπλεξγαζία θαη δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο  

 Δπαγγεικαηηζκφ, εζηθά θαη λνκηθά ζέκαηα  

 Οξγαλσηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ππεξεζηψλ  

 Αθαδεκατθέο δξαζηεξηφηεηεο – εθπαίδεπζε θαη έξεπλα  

 Δπηκνξθσηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ παξνρή απηήο ηεο 

δηδαθηέαο χιεο.  

 Γνκή αμηνιφγεζεο θαη εμέηαζεο πνπ λα επηβεβαηψλεη πσο νη απαξαίηεηεο 

ηθαλφηεηεο έρνπλ απνθηεζεί.  

 Κιηληθά πξφηππα θαη απηνδχλακα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθνχ ειέγρνπ (audit) 

πνπ δηαζθαιίδνπλ ηα πξφηππα απηά.  
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 Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο δηεζλνχο βάζεο 

δεδνκέλσλ γηα ηελ εηδηθφηεηα.  

 Δλζσκάησζε ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο ζαλ βαζηθφ ηκήκα ηεο ηαηξηθήο 

πξνπηπρηαθήο δηδαθηέαο χιεο.  

7.5  ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ 

ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ 

Ζ Οδεγία Ηαηξψλ ηεο ΔΔ πξνυπνζέηεη φηη ε εθπαίδεπζε ζηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή ζα 

πξέπεη λα είλαη ην ιηγφηεξν πέληε ρξφληα. Μία πνιπεζλήο Οκάδα Δξγαζίαο ηεο  

EuSEM ζε ζπλεξγαζία κε ηελ MJC-EM ηεο UEMS νινθιήξσζε πξφζθαηα έλα 

ιεπηνκεξή Οδεγφ πνπδψλ γηα ηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή ζηελ Δπξψπε. Απηφο ν 

Οδεγφο πνπδψλ πεξηέρεη ηηο αξρέο πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε θαη νξγάλσζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπγθξίζηκνπ επηπέδνπ ζε αλαγλσξηζκέλα θέληξα αλά 

ηελ Δπξψπε θαη επηθπξψζεθε επηζήκσο απφ ην πκβνχιην ηεο UEMS ηελ 25 

Απξηιίνπ 2009. 

7.6 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ EuSEM ΚΑΙ ΣΗ MJC-EM 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο EuSEM  θαη ηεο MJC-EM είλαη λα ζπλερηζηεί ε εμέιημε ηεο 

εηδηθφηεηαο ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ έρνπλ επηθπξσζεί 

απφ ην πκβνχιην ηεο UEMS ψζηε λα δηαζθαιηζηεί χςηζηε πνηφηεηα επεηγνπζψλ 

ηαηξηθψλ θξνληίδσλ γηα ηνπο αζζελείο. Οη θξνληίδεο απηέο πξέπεη λα παξέρνληαη 

απφ γηαηξνχο εθπαηδεπκέλνπο ζηελ Δπείγνπζα Ηαηξηθή. 

Εγκπίθηκε και επικςπώθηκε από ηο Σςμβούλιο ηηρ UEMS ηην 17 Οκηωβπίος 

2009. 

8. Η θαηάζηαζε ηεο Δπείγνπζαο ηαηξηθήο θαη ησλ ΣΔΠ  ζηελ Διιάδα 

Ζ Δπείγνπζα Ηαηξηθή δελ είλαη αθφκα αλαγλσξηζκέλε ζαλ εηδηθφηεηα ή εμεηδίθεπζε ζηελ 

Διιάδα. Πξφζθαηα έρεη ελεξγνπνηεζεί απφ ην Κεληξηθφ πκβνχιην Τγείαο ε δηαδηθαζία 

γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο σο εμεηδίθεπζε.  

Ζ πξν-λνζνθνκεηαθή επείγνπζα ηαηξηθή θξνληίδα θαιχπηεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά απφ 

ην Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ), ην νπνίν δηαζέηεη κνλνεηέο εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα γηα γηαηξνχο.  

Σα Σκήκαηα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ ησλ λνζνθνκείσλ δελ απνηεινχλ αλεμάξηεηα 

ηκήκαηα απφ πιεπξάο ηαηξηθνχ θπξίσο πξνζσπηθνχ θαη νη αζζελείο ηνπο εμππεξεηνχληαη 

απφ ηνπο ηαηξνχο ησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. Ζ θαηαγξαθή, ε αξρηθή αμηνιφγεζε 

(Γηαινγή) θαη ε ελ γέλεη αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ δελ είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο εηδηθεπκέλσλ επεηγνληνιφγσλ θαη ηνπ εμαηξεηηθά κεγάινπ αξηζκνχ ησλ 

πξνζεξρνκέλσλ αζζελψλ. Οη αηηίεο ηνπ πνιχ πςεινχ αξηζκνχ ησλ πξνζεξρνκέλσλ ζηα 

Διιεληθά ΣΔΠ είλαη: 

 Αλεπαξθήο αλάπηπμε πξσηνβάζκηαο ηαηξηθήο θξνληίδαο  

 Αλεπάξθεηα ησλ εμσηεξηθψλ ηαθηηθψλ ηαηξείσλ  

 Σν θαζεζηψο ηεο κε θαζεκεξηλήο 24σξεο εθεκεξίαο ησλ λνζνθνκείσλ  
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ΙΙ. Τθιζηάμενο Θεζμικό Πλαίζιο  
 
Νφκνο 2889/2001 άξζξν 6 παξ. 5 «ζε θάζε λνζνθνκείν δπλακηθφηεηαο 200 θιηλψλ 

ζπλίζηαηαη απηνηειέο Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ κε εηδηθή ζηειέρσζε θαη 

εμνπιηζκφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ» 

Καηά ζπλέπεηα 68 λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ πνπ πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ  πάλσ απφ 

200 θιίλεο έπξεπε λα νξγαλψζνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκν Σκήκα Δπεηγφλησλ 

Πεξηζηαηηθψλ. 

• Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ4α/νηθ 4472/20-1-2003 «Οξγάλσζε θαη ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζηειέρσζεο ηνπ ΣΔΠ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ» ΦΔΚ 32 ΣΒ 

• Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ4α/νηθ 117448/14-9-2007 ΦΔΚ 1900 ΣΒ 

• Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ4α /νηθ 91001/3-7-2009 

 

ΙΙΙ. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη–Δεδομένα από ηα ΣΕΠ ηης τώρας 

(Πίνακας 1. Δεδομένα από το Υ.Υ.Κ.Α) 
 

 

Ννζνθνκεία αλά ΤΠΔ 

Δηήζηνο αξηζκόο 

εμεηαζζέλησλ 

ζηα ΣΔΠ 

(2009) 

1ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα  

ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ 110.102 

ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ Υσξίο ΣΔΠ 

ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ Υσξίο ΣΔΠ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Υσξίο ΣΔΠ 

ΑΜΑΛΗΑ ΦΛΔΜΗΓΚ 30.140 

ΑΝΓΡΔΑ ΤΓΓΡΟ 52.930 

ΑΚΛΖΠΗΔΗΟ 104.700 

Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ 133.767 

ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 12.883 

ΔΛΠΗ 40.830 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ 108.086 

ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ 45.539 

ΚΑΣ 28.345 

ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ 107.706 

ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΗΟ 42.830 

ΛΑΨΚΟ 69.989 

ΟΦΘΑΛΜΗΑΣΡΔΗΟ 18.551 

Π&Α ΚΤΡΗΑΚΟΤ 93.771 

ΠΑΗΓΧΝ ΠΔΝΣΔΛΖ 76.909 

ΠΑΜΜΑΚΑΡΗΣΟ 41.569 

ΠΑΣΖΗΧΝ 24.801 

ΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ 14.257 

ΗΜΑΝΟΓΛΔΗΟ 35.490 
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ΠΖΛΗΟΠΟΤΛΔΗΟ 1.693 

ΧΣΖΡΗΑ 68.950 

ΠΑΗΓΟΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ Υσξίο ΣΔΠ 

ΤΝΟΛΟ 1Η ΤΠΔ 1.263.838 

   

2ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα  

Γ.Ν. NΗΚΑΗΑ ΠΔΗΡΑΗΑ 153.812 

Γ.Ν. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΕΑΝΔΗΟ 115.952 

Γ.Ν. ΔΛΔΤΗΝΑ ΘΡΗΑΗΟ 31.955 

Γ.Ν. ΑΣΣΗΚΟΝ 32.059 

Γ.Ν ΓΤΣ.ΑΣΣΗΚΖ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ 14.590 

Γ.Α.Ν ΠΔΗΡΑΗΑ ΜΔΣΑΞΑ Υσξίο ΣΔΠ 

Γ.Ν Κ.Τ.ΚΤΘΖΡΧΝ 1.817 

ΦΝΑ 4.728 

ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ Υσξίο ΣΔΠ 

Γ.Ν. ΤΡΟΤ 10.000 

Γ.Ν Κ.Τ. ΝΑΞΟΤ 10.854 

Γ.Ν. ΡΟΓΟΤ 51.477 

Γ.Ν Κ.Τ.ΚΧ Υσξίο ΣΔΠ 

Γ.Ν. Κ.Τ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ 5.657 

ΚΡΑΣΗΚΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ Κ.Τ. ΛΔΡΟΤ Υσξίο ΣΔΠ 

Γ.Ν. ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΒΟΣΑΝΔΗΟ 54.002 

Γ.Ν Κ.Τ. ΗΚΑΡΗΑ 4.706 

Γ.Ν Κ.Τ.ΛΖΜΝΟΤ 7.714 

Γ.Ν. ΑΜΟΤ ΑΓ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ 11.590 

Γ.Ν. ΥΗΟΤ ΚΤΛΗΣΔΗΟ 16.442 

ΤΝΟΛΟ 2Η ΤΠΔ 527.355 

   

3ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα  

ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ 62.433 

ΓΝΘ Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ 62.796 

ΓΝΘ ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟ 33.976 

ΓΝ ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ 77.420 

ΓΝ ΔΓΔΑ 44.055 

ΓΝ ΒΔΡΟΗΑ 67.856 

ΓΝ ΝΑΟΤΑ 24.798 

ΓΝ ΚΑΣΔΡΗΝΖ 61.782 

ΓΝ ΚΟΕΑΝΖ ΜΑΜΑΣΔΗΟ 36.083 

ΓΝ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ 37.794 

ΓΝ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 16.736 

ΓΝ ΚΑΣΟΡΗΑ 36.592 

ΓΝ ΦΛΧΡΗΝΑ 37.473 

ΔΗΓ.ΠΑΘΖΔΧΝ 16.463 

ΦΝΘ 5.851 

ΦΝ ΠΔΣΡΑ ΟΛΤΜΠΟΤ Υσξίο ΣΔΠ 
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ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ 99.705 

ΤΝΟΛΟ 3Η ΤΠΔ 721.813 

   

4ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα  

ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ & ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΧΝ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Υσξίο ΣΔΠ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΑΥΔΠΑ 73.504 

ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ 44.319 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 52.963 

 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ 26.477 

Γ.Ν.ΓΡΑΜΑ 74.411 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ  80.450 

 ΓΔΝΗΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  ΚΗΛΚΗ 64.641 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 61.558 

Γ.Ν. Κ.Τ ΓΟΤΜΔΝΗΑ 4.703 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΞΑΝΘΖ  100.466 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ 119.352 

Γ.Ν. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 38.817 

Γ.Ν.Θ. "ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ" 137.606 

Α.Ν.Θ. ΘΔΑΓΔΝΔΗΟ Υσξίο ΣΔΠ 

ΤΝΟΛΟ 4Η ΤΠΔ 879.267 

   

5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα  

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 4.152 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 3.424 

Γ.Ν. - Κ.Τ  ΚΤΜΖ 4.332 

Γ.Ν.ΣΡΗΚΑΛΧΝ 55.262 

Γ.Ν.ΑΜΦΗΑ 15.170 

Γ.Ν. ΒΟΛΟΤ 111.768 

Γ.Ν. ΘΖΒΑ 17.317 

Γ.Ν.ΚΑΡΓΗΣΑ 58.752 

Γ.Ν. ΛΑΜΗΑ 50.856 

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΗΑ 46.020 

Γ.Ν. ΛΑΡΗΑ ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ & ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ 69.781 

Γ.Ν.ΛΗΒΑΓΔΗΑ 17.125 

Γ.Ν. ΥΑΛΚΗΓΑ 46.352 

ΤΝΟΛΟ 5Η ΤΠΔ 500.311 

   

6ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα  

Γ.Ν. ΑΓΡΗΝΗΟΤ 50.411 

Γ.Ν. ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ  16.404 

Γ.Ν. ΑΡΓΟΤ 32.066 

Γ.Ν.ΝΑΤΠΛΗΟΤ 23.528 

ΓΔΝΗΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΣΡΗΠΟΛΖ «Ζ 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ» 20.825 
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ΦΝ ΣΡΗΠΟΛΖ Υσξίο ΣΔΠ 

Γ.Ν. ΑΡΣΑ 51.553 

Γ.Ν. ΑΗΓΗΟΤ 29.174 

Γ.Ν.ΠΑΣΡΧΝ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 47.482 

Γ.Ν.Κ.Τ. ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ Υσξίο ΣΔΠ 

ΔΗΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΝΟΖΜΑΣΧΝ ΘΧΡΑΚΟ 

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ  Υσξίο ΣΔΠ 

ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ ΠΑΣΡΧΝ Υσξίο ζηνηρεία 

Π.Γ.Ν.ΠΑΣΡΧΝ * 137.220 

Γ.Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ 22.600 

 ΓΝ ΑΜΑΛΗΑΓΑ Υσξίο ΣΔΠ 

Γ.Ν.ΠΤΡΓΟΤ 34.461 

Γ.Ν Κ.Τ ΚΡΔΣΔΝΧΝ  Υσξίο ΣΔΠ 

Γ.Ν. Κ.Τ ΦΗΛΗΑΣΧΝ 23.558 

Γ.Ν. ΥΑΣΕΖΚΧΣΑ 59.274 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ Γ.ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 35.354 

Γ.Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ 39.378 

ΦΝ ΚΔΡΚΤΡΑ Υσξίο ζηνηρεία 

Γ.Ν.ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 14.208 

ΓΔΝ.ΝΟ.ΛΖΞΟΤΡΗΟΤ "ΜΑΝΣΕΑΒΗΝΑΣΔΗΟ" Υσξίο ΣΔΠ 

Γ.Ν.ΚΟΡΗΝΘΟΤ 40.561 

Γ.Ν.ΠΑΡΣΖ 22.273 

Γ.Ν Κ.Τ ΜΟΛΑΧΝ 2.409 

Γ.Ν.ΛΔΤΚΑΓΑ 17.383 

Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΣΑ 98.539 

Γ.Ν Κ.Τ. ΚΤΠΑΡΗΗΑ 15.005 

Γ.Ν. ΠΡΔΒΔΕΑ 26.641 

ΤΝΟΛΟ 6Η ΤΠΔ 860.307 

   

7ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα  

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 77.809 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ "ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ - 

ΠΑΝΑΝΔΗΟ" 118.723 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ "ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ" 85.908 

ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ ΦΤΥΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΥΑΝΗΧΝ Υσξίο ηνηρεία 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ 44.843 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15.945 

ΓΝ ΚΤ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 34.236 

ΓΝ ΚΤ ΖΣΔΗΑ 10.066 

ΓΝ ΚΤ ΝΔΑΠΟΛΖ 7.268 

ΤΝΟΛΟ 7Η ΤΠΔ 394.798 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΔ 5.147.689 
      Πεγή: Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Τ.Τ.Κ.Α. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ζηνηρεία απηά δελ απνδίδνπλ πάληα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη 

θπξηφηεξεο αηηίεο είλαη:  

Α)  Όια ηα ΣΔΠ δελ είλαη γξακκαηεηαθά απηφλνκα, αιιά θαη ζε απηά πνπ είλαη, δελ 

ππάξρεη θεληξηθή θαηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθψλ αιιά θαηαγξαθή αλά ηαηξείν πνπ 

επηζθέθηεθαλ νη αζζελείο, κε ζπλέπεηα έλαο αζζελήο λα θαηαγξάθεηαη 2 θαη 3 θνξέο αλ 

εμεηάζηεθε απφ 2  ή 3 δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο.  

Β) Σα ζηνηρεία πνπ έδσζαλ νη ΓΤΠΔ - ζε κεξηθέο ηνπιάρηζηνλ πεξηπηψζεηο - είλαη 

δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ δίλνπλ ηα λνζνθνκεία ή νη Γηεπζπληέο ησλ ΣΔΠ.  

Παξαδείγκαηα: ηελ Πάηξα ε ΓΤΠΔ  δίλεη 137220 ην 2009 θαη ν δηεπζπληήο ηνπ ΣΔΠ 

100.000   ην Ζξάθιεην (ΠαΓΝΖ), ε ΓΤΠΔ δίλεη 77.800 θαη ε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηνπ 

λνζνθνκείνπ 90.328. 

Γ) Έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ εηζαγσγψλ πηζηεχεηαη φηη είλαη ηαθηηθέο εηζαγσγέο, ιφγσ 

ησλ κεγάισλ δηαθπκάλζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηα πνζνζηά εηζαγσγψλ ζηα δηάθνξα 

λνζνθνκεία (απφ 11 – 30%).    

Πξνηείλνπκε φιεο νη πξνγξακκαηηζκέλεο εηζαγσγέο λα γίλνληαη απφ ηα ηαθηηθά ηαηξεία  

θαη λα εληζρπζνχλ νη γξακκαηείεο ησλ ΣΔΠ ψζηε λα θαηαγξάθνληαη φια ηα πεξηζηαηηθά 

κε ηελ είζνδφ ηνπο ζην ΣΔΠ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζα 

είλαη πην αμηφπηζηα, αιιά θαη ε ινγηζηηθή δηαρείξηζε (ρξεψζεηο εμεηάζεσλ, πιηθψλ, 

ηαηξηθψλ πξάμεσλ θιπ.) ζα είλαη πην απνηειεζκαηηθή. 

 

 

ΙV. Οργανόγραμμα και διαδικαζίες λειηοσργίας ηων Σ.Ε.Π. 
 

1. Δηζαγσγή 

Η πξσηνβάζκηα πξόιεςε παξαδνζηαθά κπνξεί λα κεηξηάζεη πξνβιήκαηα ηεο 

παγθφζκηαο δεκφζηαο πγείαο, φκσο δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί πάληα, νχηε φιεο νη νμείεο 

λφζνη θαη ηα ηξαχκαηα κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ πιήξσο, αθφκα θαη κε ηηο κεγαιχηεξεο 

πξνζπάζεηεο. Οη επηπηψζεηο ηνπ ηξαχκαηνο, ην νπνίν αθνξά ηδίσο λένπο, δηεζλψο 

απμάλνληαη ζπλερψο, κε ζπλέπεηα αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη ηεο ζλεηφηεηαο. Οη 

άλζξσπνη δνπλ πεξηζζφηεξν, κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ 

θαη θαη’επέθηαζε ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ θαη ησλ αλαπεξηψλ. Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο 

αληηκεησπίδνπλ λέεο θαη δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο, νη νπνίεο απαηηνχλ λέεο ζηξαηεγηθέο, 

γηα ηελ πξσηνπαζή θαη δεπηεξνγελή πξφιεςε ηεο λφζνπ. 

Η Δπείγνπζα Ιαηξηθή είλαη κηα λέα ζρεηηθά εηδηθφηεηα, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο ζε επείγνπζα ηαηξηθή πεξίζαιςε, νπψο απηέο 

δηακνξθψλνληαη ζην ζχγρξνλν θφζκν. Δίλαη κία ζθαηξηθή εηδηθφηεηα, ε νπνία ιεηηνπξγεί 

ζαλ ζεκειηψδεο ιίζνο γηα ηελ απνηξνπή ή ηελ κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ νμείαο λφζνπ ή 

ηξαχκαηνο (δεπηεξνβάζκηα πξόιεςε), ελψ ηαπηφρξνλα, είλαη έλα απφ ηα πνιιά 

εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξσηνβάζκηαο πξφιεςεο.  Πνιιέο απφ ηηο 

ηαηξηθέο παξεκβάζεηο ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή είλαη απιέο θαη απνηειεζκαηηθέο θαη ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηελ αληηκεηψπηζε επεηζνδίσλ επείγνπζαο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξσηνβάζκηα 

πξφιεςε (έγθαηξε αλαγλψξηζε λενεκθαληδφκελσλ πξνβιεκάησλ Τγείαο ηεο θνηλφηεηαο 

– έγθαηξε παξέκβαζε γηα πξσηνβάζκηα πξφιεςε). 
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Σα Σκήκαηα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ (Σ.Δ.Π), είλαη ηα ζεκεία αλαθνξάο γηα θάζε 

ηαηξηθφ επείγνλ, ζπγθεληξψλνπλ έλα ηεξάζηην φγθν πεξηζηαηηθψλ, αθνξνχλ φιν ην 

θάζκα ηεο ηαηξηθήο θαη ν ξφινο ηνπο είλαη θαζνξηζηηθφο, ζε πνιιά επίπεδα ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνζεξρνκέλσλ αζζελψλ.  Έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ηεξφ θαηαθχγην θαη 

δίθηπ αζθαιείαο γηα ηα Δζληθά πζηήκαηα Τγείαο ησλ αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ. 

 

2. Οη θύξηνη ζηόρνη ησλ Σκεκάησλ Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ  
 

 Αληηκεηψπηζε ησλ βαξηά αζζελψλ (1-5% ηνπ ζπλφινπ) 

  

 Αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ: (20 -70%) 

 

 Αληηκεηψπηζε ή θαηάιιειε παξαπνκπή κε εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ: (5-30%) 

 
 Αληηκεηψπηζε καδηθψλ θαηαζηξνθψλ 

 
 Δθπαίδεπζε πγεηνλνκηθψλ θαη θνηλνχ  

 

 Έξεπλα θαη  πλδξνκηθή επηηήξεζε (επηδεκίεο θαη ηξαχκα)  

 

 

3. Βαζηθέο απαηηήζεηο από έλα ΣΔΠ 

 
 Τπνδνρή φισλ ησλ εηδψλ ησλ επεηγφλησλ (κπνξεί λα ππάξρνπλ εμαηξέζεηο 

αλάινγα ηνλ ηχπν ηνπ λνζνθνκείνπ: π.ρ παηδηαηξηθφ, θέληξν ηξαχκαηνο θιπ.) 

 

 Καηαγξαθή θαη Γηαινγή ησλ πξνζεξρνκέλσλ αζζελψλ  

 

 Αξρηθή εθηίκεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ βαξηά αζζελψλ  

 

 Λεπηνκεξήο εθηίκεζε θαη δηεξεχλεζε ηεο αηηίαο πξνζέιεπζεο ησλ αζζελψλ 

 

 Αξρηθή δηάγλσζε, αμηνιφγεζε ησλ παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ θαη ζρεδηαζκφο 

πιάλνπ λνζειείαο γηα φινπο ηνπο αζζελείο 

 

 Δμηηήξην κεηά ηελ παξνρή ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο ή κεηαθνξά ηνπ  

αζζελνχο ζην ρψξν ηειηθήο θξνληίδαο 

      EJEM 2002, 9, 4: 308 - 314 

 

 

4. Οη αλάγθεο ησλ αζζελώλ πνπ πξνζέξρνληαη ή πξνζθνκίδνληαη ζην    

     ΣΔΠ 

 
Οη αλάγθεο απηέο, νη νπνίεο είλαη απξφβιεπηεο θαζψο ε νμεία ζνβαξή λφζνο ή ηξαχκα 

κπνξεί λα ζπκβεί νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε, ζπλήζσο είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 
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δπλαηνηήησλ ελφο νξγαλσκέλνπ ΣΔΠ (ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο) ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ αξρηθή εθηίκεζε, αληηκεηψπηζε θαη ππνζηήξημε ησλ δσηηθψλ ζπζηεκάησλ – 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ αζζελνχο. 

 

Π.ρ : Αηηίεο πξνζέιεπζεο ζε βαξηά αζζελείο ζην ΣΔΠ ΠαΓΝΗ 

Ομεία αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα 25% 

Ομέα ζηεθαληαία ζχλδξνκα          24% 

Ομείεο δηαηαξαρέο απφ ην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα      23% 

Ομεία θπθινθνξηθή θαηέξξεηςε (ζφθ)                                        13% 

Βαξχ Σξαχκα 11% 

Άιια αίηηα                                                                                      3%  

                                                                               P. Agouridakis et al EJEM 2004 
 

Όηαλ φκσο, νη αλάγθεο ηνπ αζζελνχο μεπεξλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην 

νπνίν ππάγεηαη ην ΣΔΠ, ν αζζελήο πξέπεη λα ζηαζεξνπνηείηαη θαη λα δηαθνκίδεηαη απφ 

εηδηθεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ζην λνζνθνκείν νξηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.  

 

Π.ρ: Γηαθνκηδέο 74 βαξηά αζζελώλ από ην ΣΔΠ ηνπ Ννζνθνκείνπ Ρεζύκλνπ 

64 αζζελείο (κε Κξαληνεγθεθαιηθή Κάθσζε  ή  Ομχ Έκθξαγκα Μπνθαξδίνπ) 

4 κε αλάγθε επείγνπζαο ζσξαθνηνκήο  

6 κε αλάγθε επείγνπζαο αγγεηνπιαζηηθήο ζηεθαληαίσλ 

Απφζηαζε δηαθνκηδήο 80 km.  Μείδνλεο Δπηπινθέο θαζ΄νδφλ: Κακκία  

                                                                               P.  Agouridakis  et al Em Med J 2006 

 

5. πληζηώζεο επηηπρίαο ελόο Σ.Δ.Π  

 Πνιηηηθή βνχιεζε 

 Υσξνηαμία  

 Δμνπιηζκφο  

 ηειέρσζε (Δηδηθεπκέλν ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ) 

 Πξσηφθνια ιεηηνπξγίαο θαη ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε  

 Αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε βάζε δηεζλή πξφηππα θαη ζηαζκά 
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5.1   Η πνιηηηθή βνύιεζε 

Ζ αξρή γηα λα αζρνιεζνχλ νη πνιηηηθνί κε ηα ΣΔΠ, έγηλε ζηηο ΖΠΑ, (J.F. Kennedy), κε 

αθνξκή έλα άξζξν ζηνπο Los Angeles Times ην 1961, ην νπνίν πεξηέγξαθε κε κειαλά 

ρξψκαηα ηελ νδχζζεηα ησλ αζζελψλ νη νπνίνη ζπλσζηίδνληαλ ζηα ΣΔΠ ησλ 

λνζνθνκείσλ ηεο πφιεο, δερφκελνη ηαηξηθέο θξνληίδεο απφ ηνπο πιένλ λένπο θαη 

άπεηξνπο γηαηξνχο. Ζ επηηπρία ηνπ Ακεξηθαληθνχ πξνηχπνπ αλάπηπμεο ηεο επείγνπζαο 

ηαηξηθήο ήηαλ ε αηηία ηεο ξαγδαίαο εμάπισζεο ηεο εηδηθφηεηαο απηήο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο.   

 

5.2 Υσξνηαμία  

Ζ ρσξνηαμία ηνπ ΣΔΠ εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ ηνπο νπνίνπο εμππεξεηεί / 

εθεκεξία θαη ηελ νξγαλσηηθή ηνπ δνκή – δπλαηφηεηεο.  

Ο βαζηθφο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θάζε ΣΔΠ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη (ρσξίο λα 

πεξηνξίδεηαη ζε απηά): 

 

• Τπνδνρή – Γξακκαηεία  

• Υψξν Γηαινγήο  

• Αίζνπζα αλακνλήο – Υψξν ελεκέξσζεο ζπγγελψλ  

• Αίζνπζα Αλαδσνγφλεζεο  

• Δμεηαζηήξηα  

• Αίζνπζα ειάζζνλνο ηξαχκαηνο – αίζνπζα γχςνπ 

• Θαιάκνπο Βξαρείαο λνζειείαο 

• Υψξν απνκφλσζεο κνιπζκαηηθψλ  αζζελψλ 

• Υψξν απνκφλσζεο δηεγεξηηθψλ αζζελψλ 

• Υψξν απνιχκαλζεο εθηεζεηκέλνπ αηφκνπ (έθζεζε ζε ηνμηθέο νπζίεο – 

ξαδηελελεξγά πιηθά θιπ.) 

• Αθηηλνινγηθφ Δξγαζηήξην   

• Υψξν αλάπαπζεο πξνζσπηθνχ 

• Υψξν εθπαίδεπζεο θαη  έξεπλαο   

• Γξαθεία  - Απνζήθεο 

 

ην ζρεδηαζκφ ησλ ΣΔΠ ζα  πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη ρψξνο ζηάζκεπζεο αζζελνθφξσλ 

ή Κηλεηψλ Ηαηξηθψλ  Μνλάδσλ (ηνπιάρηζηνλ 2) κε φιεο  ηηο  πξνδηαγξαθέο (Δμσηεξηθέο 

παξνρέο  ξεχκαηνο, ζθέπαζηξν ή πιήξεο ζηέγαζε θαη δπλαηφηεηα άκεζεο απνρψξεζεο  

θιπ). Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη νη αληίζηνηρεο ππνδνκέο γηα  παξακνλή  

δηαζσζηψλ – πιεξσκάησλ αζζελνθφξσλ θαη ηαηξηθνχ  πξνζσπηθνχ ζε ρψξν αλακνλήο 

θαη δηακνλήο είηε πιεζίνλ είηε εληφο ηνπ ΣΔΠ. 

εκαληηθφ ξφιν επίζεο παίδεη  θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ εηζφδσλ ζην ΣΔΠ (κία γηα 

αζζελνθφξα , κία γηα πεδνχο)  θαζψο θαη ε ξνή ησλ νρεκάησλ θαη  ησλ αζζελνθφξσλ 

πνπ θέξνπλ απηνχο  κέρξη ηελ είζνδν ζην ΣΔΠ, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε ζπκβαηφηεηα 

κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ΔΚΑΒ.   
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5.3  Δμνπιηζκόο  

Όπσο θαη ε ρσξνηαμία, ν εμνπιηζκφο ηνπ ΣΔΠ πεξηιακβάλεη ηνλ απνιχησο απαξαίηεην, 

πξνζαπμαλφκελν ζε αξηζκφ θαη είδνο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ 

πνιηηηθή ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνπ λνζνθνκείνπ ζην νπνίν αλήθεη:  

Απνιύησο απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο (Κ. Τ – ΣΔΠ λνζνθνκείσλ κε < 100 θιίλεο):  
1. Έλαο πνιπθάλαινο ΖΚΓξάθνο  

2. Έλαο απηληδσηήο – κφληηνξ, κε δπλαηφηεηεο:  ΖΚΓθηθήο παξαθνινχζεζεο, 

πεξηθεξηθήο νμπκεηξίαο, κε επεκβαηηθήο κέηξεζεο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη 

θαπλνγξαθίαο 

3. Έλαο θνξεηφο αλαπλεπζηήξαο κε δπλαηφηεηεο κε επεκβαηηθνχ θαη επεκβαηηθνχ 

αεξηζκνχ 

4. Έλα ηξνρήιαην αλάλεςεο κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ  

5. Γχν εηδηθά θνξεία κεηαθνξάο βαξηά αζζελψλ 

6. Γχν αληιίεο ειεγρφκελεο ρνξήγεζεο πγξψλ – θαξκάθσλ  

7. Έλαο πνιπαλαιπηήο αεξίσλ αίκαηνο κε δπλαηφηεηεο κέηξεζεο: Αεξίσλ αίκαηνο, 

Ζt, γαιαθηηθνχ νμένο, γιπθφδεο, θαιίνπ θαη λαηξίνπ  

8. Έλαο θνξεηφο ππεξερνηνκνγξάθνο  

9. Έλαο ζάθνο αλάλεςεο κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ  

10. Καηάιιεινο μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο 

 

Δπηπξόζζεηνο εμνπιηζκόο γηα ΣΔΠ λνζνθνκείσλ κε 100 – 200 θιίλεο:   

Απαηηείηαη δηπιάζηνο αξηζκφο πιηθψλ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν, κε εμαίξεζε ηνλ 

ππεξερνηνκνγξάθν θαη ηνλ πνιπαλαιπηή αεξίσλ αίκαηνο (έλαο αξθεί).  

 

Δμνπιηζκόο γηα ΣΔΠ λνζνθνκείσλ κε 200 – 400 θιίλεο: 

Απαηηείηαη δηπιάζηνο αξηζκφο πιηθψλ ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, κε εμαίξεζε ηνλ 

ππεξερνηνκνγξάθν θαη ηνλ πνιπαλαιπηή αεξίσλ αίκαηνο (έλαο αξθεί).  

Δπηπξφζζεηα ρξεηάδνληαη:  

Γύν πνιπθάλαια  κφληηνξ (κε δπλαηφηεηα επεκβαηηθήο κέηξεζεο ηεο αξηεξηαθήο 

πίεζεο)  

Έλα θνξεηφ αθηηλνινγηθφ κεράλεκα 

 Ο αληίζηνηρνο μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο 

 

Δμνπιηζκόο γηα ΣΔΠ λνζνθνκείνπ κε > 400 θιηλεο  

Ο απνιχησο απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη (ρσξίο λα 

πεξηνξίδεηαη):  

 

1. Έλαλ πνιπθάλαιν ΖΚΓξάθν / 100 αζζελείο / εθεκεξία   

2. Έλαλ απηληδσηή – κφληηνξ, κε δπλαηφηεηεο:  ΖΚΓθηθήο παξαθνινχζεζεο, 

πεξηθεξηθήο νμπκεηξίαο, κε επεκβαηηθήο κέηξεζεο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη 

θαπλνγξαθίαο  / 200 αζζελείο / εθεκεξία  

3. Έλα θνξεηφ αλαπλεπζηήξα κε δπλαηφηεηεο κε επεκβαηηθνχ θαη επεκβαηηθνχ 

αεξηζκνχ / 200 αζζελείο / εθεκεξία  

4. Έλα ηξνρήιαην αλάλεςεο κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ / 200 αζζελείο / εθεκεξία 
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5. Γχν εηδηθά θνξεία κεηαθνξάο βαξηά αζζελψλ - ηξαπκαηηψλ / 100 αζζελείο / 

εθεκεξία 

6. Μία αληιία ειεγρφκελεο ρνξήγεζεο πγξψλ / 100 αζζελείο / εθεκεξία 

7. Έλαλ πνιπαλαιπηή αεξίσλ αίκαηνο κε δπλαηφηεηεο κέηξεζεο: Αεξίσλ αίκαηνο, 

Ζt, γαιαθηηθνχ νμένο, γιπθφδεο, θαιίνπ θαη λαηξίνπ / 300 αζζελείο / εθεκεξία 

8. Έλα θνξεηφ ππεξερνηνκνγξάθν  

9. Έλα ζάθν αλάλεςεο κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ / 200 αζζελείο αλά εθεκεξία 

10. Έλα εχθακπην βξνγρνζθφπην  

11. Έλα ζεη επείγνπζαο ζσξαθνηνκήο  

12. Φεθηαθφ αθηηλνινγηθφ εξγαζηήξην ζην ρψξν ηνπ ΣΔΠ  

13. Αμνληθφ ηνκνγξάθν ζην ρψξν ηνπ ΣΔΠ  

14. Δθπαηδεπηηθφ εμνπιηζκφ  πξνζνκνίσζεο επεκβαηηθψλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ  

 

ε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

ζπκβαηφηεηα ηνπ  εμνπιηζκνχ ησλ ΣΔΠ κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ΔΚΑΒ ζε φηη αθνξά 

κεραλήκαηα, εξγαιεία θαη εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο αζζελείο έηζη ψζηε λα 

κπνξεί ν αζζελήο λα παξακέλεη κε ηα "κεραλήκαηα, εξγαιεία θαη εμνπιηζκφ" πνπ  έρνπλ 

εθαξκνζζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφλ θαη ην αζζελνθφξν λα  απειεπζεξψλεηαη  

παξαιακβάλνληαο ζπκβαηφ εμνπιηζκφ απφ ην ΣΔΠ. Απφ ζαλίδεο  αθηλεηνπνίεζεο, 

scoop, θνιιάξα ΑΜ κέρξη απηληδσηέο, monitor θαζψο θαη  πγεηνλνκηθφ πιηθφ θαη 

ηκαηηζκφ. 

 

 

5.3 ηειέρσζε ησλ ΣΔΠ  – θαζεζηώο εθεκεξίαο ησλ λνζνθνκείσλ  

Αμεπέξαζηε δπζθνιία ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απαξαίηεηνπ ηαηξηθνχ θαη παξαταηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ ΣΔΠ, είλαη ην ηζρχνλ θαζεζηψο (ειιεληθή πξσηνηππία), ηεο πεξηνδηθήο 

θαη φρη θαζεκεξηλήο εθεκεξίαο ησλ λνζνθνκείσλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα.  

Απηή ε πξσηνηππία δεκηνπξγεί πνιιαπιά πξνβιήκαηα: 

1) Γελ επηηξέπεη ηελ θαηάιιειε ζηειέρσζε ησλ ΣΔΠ κε ην αλάινγν ηαηξνλνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ (αλ ην λνζνθνκείν εθεκεξεχεη θάζε 3 ή θάζε 4 εκέξεο)  

2) Δίλαη αλαμηνπξεπέο λα “ζηνηβάδνληαη” 1000 – 1500 αζζελείο ζε ρψξνπο νη νπνίνη 

έρνπλ θαηαζθεπαζζεί γηα ππν-ηξηπιάζην αξηζκφ 

3) Δίλαη αδχλαηνλ λα αληηκεησπηζζεί κε αζθάιεηα ν ηεξάζηηνο απηφο φγθνο ησλ 

αζζελψλ, φρη κφλν ζηα ΣΔΠ (ηα νπνία ζεκεησηένλ ζηειερψλνληαη απφ κε 

επεηγνληνιφγνπο) αιιά θαη ζηηο θιηληθέο, νη νπνίεο δέρνληαη καδηθφ αξηζκφ εηζαγσγψλ. 

4) Γηαζπαζίδεη ηνπο πφξνπο ηνπ ΔΚΑΒ, επζχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηηο 

δπζιεηηνπξγίεο νη νπνίεο ηνπ απνδίδνληαη θαη ππνβαζκίδεη ζε ηξαγηθφ ζπρλά βαζκφ ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ βαξέσο παζρφλησλ. 

 

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ  ην φθεινο ησλ αζζελψλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ΤΤΚΑ (πίλαθαο 1), 

ε πηνζέηεζε θαζεκεξηλήο εθεκεξίαο απφ φια ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο είλαη εθηθηή θαη 

νηθνλνκηθά δφθηκε γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο : 
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1) Σα λνζνθνκεία ηεο πεξηθέξεηαο εθεκεξεχνπλ θαζεκεξηλά κε ιηγφηεξν πξνζσπηθφ θαη 

ζαθψο κεγαιύηεξν θόξην αζζελώλ εθεκεξίαο / λνζνθνκεηαθή θιίλε.  

Παξαδείγκαηα: ην λνζνθνκείν Βφινπ (470 θιίλεο θαη 112.000 αζζελείο ην ρξφλν), 

έρεη θφξην αζζελψλ εθεκεξίαο / θιίλε: 238 αζζελείο εηεζίσο, ελψ ν Δπαγγειηζκφο 

(κε 1100 θιίλεο θαη 108.000 αζζελείο ην ρξφλν), έρεη θφξην εξγαζίαο 98 αζζελείο αλά 

θιίλε, ην λνζνθνκείν Καιακάηαο κε 333 θιίλεο θαη 98.500 αζζελείο έρεη θφξην 298 

αζζελείο αλά θιίλε εηεζίσο ελψ ην ηζκαλφγιεην κε 450 θιίλεο έρεη θφξην 78 

αζζελείο αλά θιίλε. 

 

2) Σα κηθξά θαη ηα πεξηθεξεηαθά λνζνθνκεία έρνπλ πιένλ ηνπ κεγαιχηεξνπ θφξηνπ 

εξγαζίαο, λα ιχζνπλ θαη ην πξφβιεκα ησλ δηαθνκηδψλ ησλ βαξέσο παζρφλησλ 

αζζελψλ, πξφβιεκα ην νπνίν δελ έρνπλ ηα κεγάια θεληξηθά λνζνθνκεία. 

 

3) Σα λνζνθνκεία ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ αληί λα πξνζπαζνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ (ηνλ από θάζε άπνςε κε δηαρεηξίζηκν) φγθν ησλ 1200 – 1500 

αζζελψλ αλα 3ήκεξε ή 4ήκεξε εθεκεξία, λα αληηκεησπίδνπλ κε αζθάιεηα θαη 

αμηνπξέπεηα έλα αξηζκφ απφ 300 – 500 αζζελείο / θαζεκεξηλή εθεκεξία. Σν ίδην 

επίπεδν αζθάιεηαο (αλαζθάιεηαο ζήκεξα), αθνινπζεί ηνλ αζζελή ζε θάζε ηνπ βήκα 

απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην ΣΔΠ κέρξη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζην ρεηξνπξγείν,  ηηο 

ΜΔΘ ή ηα λνζειεπηηθά ηκήκαηα. 

 

4) Ζ θαζηέξσζε ηεο θαζεκεξηλήο εθεκεξίαο είλαη ν κφλνο ηξφπνο ψζηε λα θαζνξηζζνχλ 

επαθξηβψο νη αλάγθεο ησλ ΣΔΠ ζε ρψξνπο, εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ, άιισο θάζε 

πξνζπάζεηα μεθηλά απν ιάζνο βάζε  

 

5) Σν ζεκεξηλφ θαζεζηψο ηεο κε θαζεκεξηλήο εθεκεξίαο κεηψλεη απαξάδεθηα ην 

πξνζδφθηκν επηβίσζεο ησλ βαξέσο παζρφλησλ γηα ηξείο θπξίσο ιφγνπο: 

α) Απμάλεη ζεκαληηθά ηνλ ρξφλν απφ ηελ θιήζε γηα βνήζεηα κέρξη ηελ άθημε ηνπ 

αζζελνχο ζην (ζπρλά καθξηά απφ ην ζπκβάλ), εθεκεξεχνλ λνζνθνκείν.  

β) Ο κεγάινο φγθνο ησλ βαξέσο παζρφλησλ ζε έλα ηκήκα (φζν κεγάιν θαη φζν άξηηα 

νξγαλσκέλν θαη εάλ είλαη), δελ επηηξέπεη ηελ αζθαιή αληηκεηψπηζε ηνπο  

γ) Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ βαξέσο παζρφλησλ ζε έλα λνζνθνκείν ζρεδφλ πάληα 

ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ΜΔΘ ηνπ, κε ζπλέπεηα ηε δηαθνκηδή ηνπ αζζελνχο 

ζε άιιν λνζνθνκείν κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο γηα ηνλ ίδην ηνλ αζζελή, γηα ηνλ επφκελν 

αζζελή πνπ πεξηκέλεη ελαγσλίσο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΔΚΑΒ θαη γηα ην ζχζηεκα 

(πξνζσπηθφ ηνπ ΔΚΑΒ, γηαηξνί δηαθνκηδήο θιπ). 

“ Όιεο απηέο νη ζπλέπεηεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο εθεκεξηώλ, απμάλνπλ 

ζεκαληηθά ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Η πνηνηηθή θαη 

έγθαηξε (ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ) παξνρή ησλ ππεξεζηώλ επείγνπζαο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο είλαη απνδεδεηγκέλν όηη κεηώλεη ηε ζλεηόηεηα ησλ βαξέσο παζρόλησλ, 

πξνιακβάλεη ζνβαξέο κόληκεο αλαπεξίεο, κεηώλεη ηηο εηζαγσγέο ζε ΜΔΘ θαη ην 

ρξόλν λνζειείαο ησλ αζζελώλ πνπ εηζάγνληαη ζην λνζνθνκείν θαζώο θαη ην 

ρξόλν απνζεξαπείαο ησλ αζζελώλ πνπ επηζηξέθνπλ ζηελ θνηλόηεηα.” 

Σν φθεινο ινηπφλ απφ ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΔΠ αιιά θαη απφ 

ηελ θαζεκεξηλή εθεκεξία ησλ λνζνθνκείσλ, εθηφο απφ ην πξνθαλέο πνπ αθνξά ηελ 



18 

 

ίδηα ηε δσή ή/θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ πνπ έρνπλ αλάγθε απηέο ηηο 

ππεξεζίεο ζα είλαη θαη νηθνλνκηθφ, θαζψο ε κείσζε ηεο ζλεηφηεηαο, ηεο αλαπεξίαο 

θαη ηεο λνζεξφηεηαο ζπλεπάγεηαη θαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρακέλσλ εξγαηνσξψλ, 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ αλαπήξσλ θαη κείσζε ησλ αλαγθψλ γηα θιίλεο ΜΔΘ.  

Άιισζηε, ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο εθεκεξίαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ αζζελψλ πνπ εμεηάδνληαη θαη ε θαζεκεξηλή εθεκεξία ζα κείσλε ηνλ 

αξηζκφ απηφ ζεκαληηθά ζε φια ηα λνζνθνκεία θαζψο ν φγθνο ησλ αζζελψλ ζα 

κνηξαδφηαλ.  

Ειδικά ζε ό,ηι αθοπά ηην Αθήνα και ηη Θεζζαλονίκη, η καθημεπινή εθημεπία ηων 

νοζοκομείων θα επέηπεπε ηη δημιοςπγία ςγειονομικού σάπηη ηηρ κάθε πόληρ, με ομάδερ - 

δίκηςα νοζοκομείων η κάθε μία από ηιρ οποίερ θα κάλςπηε ηιρ ανάγκερ ζςγκεκπιμένος 

γεωγπαθικού διαμεπίζμαηορ ηηρ πόληρ. Τα νοζοκομεία πος ζςμμεηέσοςν ζε κάθε ομάδα - 

δίκηςο θα ππέπει να αλληλοζςμπληπώνονηαι ζε ό,ηι αθοπά ηιρ ςπηπεζίερ πος παπέσοςν. Η 

δημιοςπγία αςηού ηος ςγειονομικού σάπηη θα επέηπεπε ηον πιο οπθολογικό ζσεδιαζμό ηος 

ΕΣΥ ζηα μεγάλα αζηικά κένηπα, καλύηεπερ και πιο καηάλληλερ ςπηπεζίερ καθώρ και 

μείωζη ηος κόζηοςρ λειηοςπγίαρ - εθημεπίαρ.  

Τπό ηηο πξνϋπνζέζεηο α) Tεο αιιαγήο ηνπ θαζεζηψηνο εθεκεξίαο ησλ λνζνθνκείσλ ηεο 

ρψξαο ζε θαη’ ειάρηζηνλ εκέξα παξ’ εκέξα βάζε θαη β) Tεο ζηειέρσζεο ησλ ΣΔΠ κε 

εηδηθεπκέλν απηφλνκν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ε πξνηεηλφκελεο ζέζεηο ζα πξέπεη λα 

ζηεξίδνληαη ζε νξηζκέλα δηεζλή πξφηππα.   

χκθσλα κε κηα πξφζθαηε κειέηε ζηηο ΖΠΑ (Adit A et al Ann Emerg Med 2009), ζε 

θάζε 100.000 θαηνίθνπο ησλ ΖΠΑ αληηζηνηρνχλ 12.3 επεηγνληνιφγνη (10 – 16 αλάινγα 

ηελ πνιηηεία). Ο αληίζηνηρνο αξηζκφο γηα φιε ηελ επηθξάηεηα ζηελ Διιάδα ζα ήηαλ 

πεξίπνπ 1300. Μηα άιιε αλαθνξά απφ ηελ Απζηξαιία (G. Jelinek et al, MJA 2002) 

αλεβάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εηδηθεπκέλσλ επεηγνληνιφγσλ / ΣΔΠ απφ  6 – 12.  

Απφ ηε βξαρπρξφληα εκπεηξία καο απφ ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ ΣΔΠ ηνπ 

ΠαΓΝΖ (αλάλεςε – παζνινγηθφ θαη ρεηξνπξγηθφ ηαηξείν), κε ζπλνιηθφ φγθν 

πεξηζηαηηθψλ πεξίπνπ 500 άηνκα / εθεκεξία θαη πνζνζηφ εηζαγσγψλ 17%), πξνθχπηεη 

φηη ρξεηάδνληαη 8 – 10 επηκειεηέο (8 ρσξίο – 10 κε ηελ θάιπςε θαη ηνπ παηδηαηξηθνχ 

ηαηξείνπ), γηα ηηο εκέξα παξ’ εκέξα εθεκεξίεο ηνπ λνζνθνκείνπ.  Διάρηζηα κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο (10 – 12 άηνκα) ζα ήηαλ αξθεηφο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο θαζεκεξηλήο 

εθεκεξίαο   ππν ηελ πξνυπφζεζε  ηεο ζσζηήο θαηαλνκήο ησλ δηαθνκηδψλ ηνπ ΔΚΑΒ κε 

ην άιιν λνζνθνκείν ηεο πφιεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζε θάζε ΣΔΠ λνζνθνκείνπ κε  100 - 300 θιίλεο ρξεηάδνληαη 5 

επηκειεηέο απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, απμαλφκελνη θαηά 1 / 100 θιίλεο λνζνθνκείνπ 

(πάλσ απφ ηηο 300), αλ ην λνζνθνκείν εθεκεξεχεη εκέξα παξ’ εκέξα ή 2 / 150 θιίλεο 

λνζνθνκείνπ (πάλσ απφ ηηο 300) αλ ην λνζνθνκείν εθεκεξεχεη ζε θαζεκεξηλή βάζε.   

Η ζηειέρσζε γηα λνζνθνκεία ηα νπνία εθεκεξεύνπλ ζε δηαθνξεηηθή βάζε ζα πξέπεη 

λα εμαηνκηθεύεηαη κε ηελ πξόηαζε όηη απηό ην ζύζηεκα εθεκεξίαο δελ ζηέθεη θαη 

πξέπεη λα θαηαξγεζεί.  
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Σν απαξαίηεην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα είλαη αλά βάξδηα θαη’ ειάρηζην 

δηπιάζην ηνπ αξηζκνχ ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, πξνζαπμαλφκελν αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο. 

Θα πξέπεη επίζεο λα ηξνπνπνηεζεί ε Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ ηζρχεη γηα ηε ζηειέρσζε 

ησλ ΣΔΠ κε ηξφπν ψζηε λα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θάζε λνζνθνκείν λα επηιέγεη πνηα ή 

πνηεο απφ ηηο εηδηθφηεηεο γηαηξψλ πνπ αλαθέξεη ε απφθαζε πξέπεη λα πξνθεξχζζεη θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα πξνζιακβάλεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή έρεη 

ζθνπφ λα απνθεπρζνχλ πεξηπηψζεηο φπνπ γηα ηα ΣΔΠ πξνζιακβάλνληαη γηαηξνί απφ κηα 

θαη κφλν εηδηθφηεηα. Απηφ ζα ηζρχεη κέρξη λα πηζηνπνηεζεί επαξθήο αξηζκφο 

επεηγνληνιφγσλ γηα λα ζηειερψζεη ηα ΣΔΠ. 

 

5.5  Πξσηόθνια ιεηηνπξγίαο θαη ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε  

Η πξόγλσζε γηα ηνλ νμέσο πάζρνληα βαξηά αζζελή εμαξηάηαη:  

 Απφ ηελ αξρηθή βαξχηεηα ηεο λφζνπ ή ηνπ ηξαχκαηνο  

 Απφ ην επίπεδν θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο ε  νπνία ηνπ 

πξνζθέξεηαη θαη 

 Απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κέρξη λα δνζεί απηή ε  θξνληίδα 

 

                            Etter R et al, Crit. Care Med 2008 

 

ην ΣΔΠ, νη αζζελείο ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ αδηάγλσζηα πξνβιήκαηα 

πγείαο, πνηθίιεο βαξχηεηαο. Μεξηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ην ΣΔΠ γηα ηελ επθνιία ηνπο ή γηα 

απηφ-πξνζδηνξηδφκελα επείγνληα ή γηαηί δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε άιιεο ππεξεζίεο Τγείαο 

(πρ. αλαζθάιηζηνη). 

Ζ δηαινγή (Triage), είλαη κηα δηαδηθαζία, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή 

φηαλ ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα είλαη κεγαιχηεξνο απν ηελ 

δπλαηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πφξσλ ηνπ εθάζηνηε θνξέα γηα ηελ ηαπηφρξνλε 

αληηκεηψπηζε ηνπο. 

Ζ δηαινγή, είλαη κηα δηαδηθαζία απαξαίηεηε γηα λα αλαγλσξηζηνχλ νη αζζελείο νη νπνίνη 

ρξεηάδνληαη άκεζε θξνληίδα θαη εθείλνη νη νπνίνη κπνξεί λα επηβαξπλζνχλ γξήγνξα, 

ψζηε λα δνζνχλ νη αλάινγεο πξνηεξαηφηεηεο θαη λα δηαηεζνχλ νη δηαζέζηκνη πφξνη κε ηνλ 

θαιχηεξν θαη πιένλ δίθαην ηξφπν. Γηεζλψο, ε δηαινγή ζην ΣΔΠ γίλεηαη θπξίσο απφ 

εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο λνζειεπηέο. 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο (παξεκθεξείο) θιίκαθεο δηαινγήο. Ζ πιένλ δηαδεδνκέλε ζηελ 

Δπξψπε είλαη ε θιίκαθα δηαινγήο ηνπ Manchester (MTS), ε νπνία:  

 Γνκεί 50 δηαγξάκκαηα ξνήο γηα ηηο 50 πην ζπρλέο αηηίεο πξνζέιεπζεο ζην ΣΔΠ 

 Υξεζηκνπνηεί  γεληθνχο δείθηεο βαξχηεηαο θαη εηδηθνχο δηεπθξηληζηέο  

(discriminators) γηα θάζε αηηία πξνζέιεπζεο 
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 Με βάζε ηα πξνεγνχκελα,ηαμηλνκεί ηνπο αζζελείο ζε 5 θαηεγνξίεο 

πξνηεξαηφηεηαο κε επηηξεπηά φξηα αλακνλήο απφ: 0΄ (θαηεγνξία 1–θφθθηλν) έσο 

240΄ (θαηεγνξία 5–κπιέ)   

Έηζη, γηα θάζε αζζελή θαηαγξάθνληαη: 

 Ζ αηηία πξνζέιεπζεο 

 Ζ θαηεγνξία βξχηεηαο – πξνηεξαηφηεηαο 

 Οη θιηληθνί δείθηεο πνπ θαζνξίδνπλ απηήλ ηελ θαηεγνξία 

 

Οη θιίκαθεο δηαινγήο εθηφο απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ επείγνληνο θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

αζζελψλ ζε πξνηεξαηφηεηεο αληηκεηψπηζεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα 

αθφινπζα:  

 ηελ εθηίκεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ελφο Σ.Δ.Π   

 ηελ αμηνιφγεζε ησλ ΣΔΠ (έθβαζε πεξηζηαηηθψλ, θφζηνο / αζζελή, ρξφλνη 

αλακνλήο θιπ.) 

 ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ 

 

Ζ πηνζέηεζε κηαο θιίκαθαο δηαινγήο ζε Παλειιήληα βάζε ζα είλαη έλα πνιχ θαιφ 

πξψην βήκα, αθ’ελφο γηα ηελ πην αζθαιή δηαρείξεζε ησλ πξνζεξρνκέλσλ αζζελψλ ζηα 

ΣΔΠ θαη αθ’εηαίξνπ γηα ηε γξήγνξε αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ θαη ηεο πνηφηεηαο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζηα ΣΔΠ ηεο ρψξαο καο, θαζψο ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιέγνληαη ζα 

είλαη ζπγθξίζηκα. 

ην ΣΔΠ κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη θαη δηάθνξα δηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά 

πξσηφθνια γηα δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, βαζηζκέλα ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα, ηα νπνία 

αθ’ελφο δηαζθαιίδνπλ έλα εληαίν ειάρηζην επίπεδν πνηφηεηαο ζηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο, αθ’εηαίξνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα θαη ηνλ πνηνηηθφ 

έιεγρν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

 
5.5.1  πλερηδόκελε εθπαίδεπζε 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή είλαη ε χπαξμε 

ελφο  ππξήλα κφληκσλ γηαηξψλ ζηα ΣΔΠ, νη νπνίνη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γηαηξνχο ησλ 

βαζηθψλ εηδηθνηήησλ ηνπ λνζνθνκείνπ λα νξγαλψλνπλ πνιπεπίπεδα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα γηαηξνχο, λνζειεπηέο, άιινπο επαγγεικαηίεο Τγείαο θαη θνηλφ.   

Ζ Διιεληθή Δηαηξία Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο έρεη κεηαθξάζεη ηνλ Δπξσπατθφ Οδεγφ 

πνπδψλ ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ηε βάζε επάλσ ζηελ νπνία λα δνκεζνχλ ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηα 

ΣΔΠ ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ε Διιεληθή Δηαηξεία Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο ζαλ εηδηθφο 

επηζηεκνληθφο θνξέαο, δηαηίζεηαη λα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηέηνησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ φπνηε απηφ ηεο δεηεζεί, ζε παλειιήλην ή ηνπηθφ επίπεδν.    
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VI. σμπεράζμαηα – σνοπηική πρόηαζη 
 

Ζ ίδξπζε θαη ε αλάπηπμε ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο θαη ζηε ρψξα καο 

είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα δηαζθαιηζηεί έλα ειάρηζην παλειιαδηθφ επίπεδν πνηφηεηαο 

ζηηο ππεξεζίεο παξνρήο επείγνπζαο ηαηξηθήο θξνληίδαο. Ζ ζέζε ηεο Ελληνικήρ Εηαιπείαρ 

Επείγοςζαρ Ιαηπικήρ, είλαη φηη ε ίδξπζε θαη ε αλάπηπμε ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Δπείγνπζαο 

Ηαηξηθήο ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα γίλεη ελαξκνληζκέλα κε ηελ ππφινηπε Δπξσπατθή 

Έλσζε.  

Ζ ζηειέρσζε ησλ ΣΔΠ θαη ηνπ ΔΚΑΒ κε εηδηθεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ζα  

αλαβαζκίζεη δξακαηηθά θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ 

ιεηηνπξγία ησλ ΣΔΠ ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο ζα σθειήζεη ηφζν ζηελ πγεία 

ησλ αζζελψλ φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΔΤ κε ηελ εμνηθνλφκηζε ησλ 

πφξσλ πνπ ζπλεπάγεηαη. 

Γεδνκέλνπ φηη ην ΣΔΠ είλαη ην ηκήκα πνπ ρξεηάδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ζπρλφηεξα απφ 

θάζε άιιε ππεξεζία ηνπ ΔΤ ν Έιιελαο πνιίηεο, είλαη βέβαην φηη ε αλαβάζκηζε απηή 

ζα γίλεη γξήγνξα αηζζεηή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε παξέκβαζε ζην ΔΤ. 

 

 
πλνπηηθή  πξόηαζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΣΔΠ ζηελ Διιάδα 

 

1. Πνιηηηθή Βνύιεζε: 

α)   Ζ ίδξπζε θαη ε αλάπηπμε ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο 

ζηε ρψξα καο 

β)   Ζ απνδνρή θαη ε πξνψζεζε ηεο θαζεκεξηλήο εθεκεξίαο ησλ 

λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο 

γ)   Ζ ζχζηαζε θαη ε πξνθήξπμε ζέζεσλ πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο γηα ηα ΣΔΠ ηεο ρψξαο 

δ)   Ζ δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ επείγνπζαο ηαηξηθήο αλά 

πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα  

δ)   Ζ ζχζηαζε ζην ΤΤΚΑ κηαο κφληκεο επηηξνπήο επίβιεςεο ησλ ΣΔΠ 

ηεο ρψξαο  

ε)   Ζ ρνξήγεζε θηλήηξσλ γηα ηνπο κφληκνπο γηαηξνχο ησλ ΣΔΠ θαη ηνπ 

ΔΚΑΒ 

ζη) Ζ λνκνζεηηθή ξχζκηζε δηαζχλδεζεο γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ ηνπ 

ΣΔΠ κε ην ΔΚΑΒ θαη ησλ γηαηξψλ θαη δηαζσζηψλ ηνπ ΔΚΑΒ κε ην 

ΣΔΠ 
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2. Υσξνηαμία:  

Δμαζθάιηζε θαη’ ειάρηζηνλ ησλ ρψξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην εδάθην 

5.2 (ζει. 14) γηα θάζε ΣΔΠ ηεο ρψξαο 

3. Δμνπιηζκόο:  

Δμαζθάιηζε θαη΄ειάρηζηνλ ηνπ πεξηγξαθνκέλνπ ζην εδάθην5.3 (ζει 15-

16) γηα θάζε ΣΔΠ ηεο ρψξαο 

 

4. ηειέρσζε:  

Δμαζθάιηζε θαη΄ειάρηζηνλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην 

5.4 (ζει 18-19) 

 

5. Τηνζέηεζε κηαο θνηλήο θιίκαθαο δηαινγήο γηα όια ηα λνζνθνκεία 

ηεο ρώξαο  

 

 

Πσο κπνξεί ε Διιεληθή Δηαηξεία Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο λα βνεζήζεη ζηελ 

πξνζπάζεηα απηή ηνπ Τ.Τ.Κ.Α γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ΣΔΠ: 

1. Μπνξεί λα αλαιάβεη ηε κεηάθξαζε κηαο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο 

θιίκαθαο δηαινγήο 

2. Μπνξεί λα αλαιάβεη ηελ ζπγγξαθή ελφο νδεγνχ ιεηηνπξγίαο ησλ 

ΣΔΠ 

3. Έρεη κεηαθξάζεη θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη ηνλ Δπξσπατθφ Οδεγφ 

πνπδψλ ζηα ΣΔΠ ηεο ρψξαο 

4. Μπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε κηα κφληκε επηηξνπή ηνπ ΤΤΚΑ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΔΠ 

5. Μπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ δηαζχλδεζεο 

ΔΚΑΒ – ΣΔΠ 
 

 

 

                                                                    Με ηηκή,  

 

 

                  Π. Αγγνπξηδάθεο                                                        Ν. κππξάθεο  

 

Δπίθ. Καζεγεηήο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο  Π.Κ                          Δπηκειεηήο ΔΤ                                       

                Πξόεδξνο ηεο ΔΔΔΙ                                                 Γξακκαηέαο ηεο ΔΔΔΙ 


