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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η συγκεκριμένη εργασία, οφείλει την διεκπεραίωσή της στην συμβολή φίλων
και συναδέλφων που βοήθησαν είτε με τις συμβουλές τους είτε με την επέμβασή
τους. Για τον λόγο αυτό, έστω και αν δεν αναφέρονται ονομαστικά, αξίζει να γίνει
μία αναφορά σε αυτούς μια που η βοήθειά τους θεωρείται σημαντική. Μπορεί το
συγκεκριμένο αντικείμενο να θεωρήθηκε από την αρχή ενδιαφέρον ώστε να γίνει η
ανάληψη του ως θέμα πτυχιακής εργασίας, ωστόσο σε σημεία όπου υπήρχε αδιέξοδο,
πάντα βοηθούσαν για να αναπτυχθεί σύμφωνα με το προκαθορισμένο σχεδιάγραμμα.
Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην σκέπτεται ή να μην ενδιαφέρεται για τον
τρόπο λειτουργίας του εθνικού συστήματος υγείας. Μέσα από την εργασία αυτή
λοιπόν γίνεται μία προσπάθεια ώστε να αποτυπωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα και με
βάση τα σημερινά δεδομένα, που διευκολύνουν αλλά και περιπλέκουν την λειτουργία
του ιδρύματος που ονομάζεται ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

Γ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη εργασία αυτή γίνεται αρχικά μία αναφορά για την ύπαρξη νοσοκομειακών
ιδρυμάτων στα χρόνια της αρχαιότητας αλλά και στους νεότερους χρόνους της
ανθρώπινης ιστορίας. Αναδιπλώνονται έτσι τα βήματα που οδήγησαν στην σύγχρονη
μορφή οργάνωσης αλλά και διοίκησής τους, τα οποία διατηρούν σε κάποια σημεία
τους τα χαρακτηριστικά που τα διεκριναν και τότε.
Αυτό που σίγουρα όμως άλλαξε, είναι η αντίληψη του ανθρώπου για την
αναγκαιότητα διασφάλισης της υγείας τους. Οδηγήθηκε έτσι στην σύνταξη νόμων
αλλά και διατάξεων που ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν αλλά
και να οργανώνονται τα σύγχρονα νοσηλευτικά ιδρύματα. Με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίζονται όσο είναι δυνατόν τόσο τα δικαιώματά του, όσο και οι ευθύνες των
αρμόδιων φορέων για να λειτουργήσει το συγκεκριμένο σύστημα σωστά. Για την
καλύτερη κατανόησή των προαναφερθέντων γίνεται αναφορά στο νομοθετικό
πλαίσιο, εθνικό και Ευρωπαϊκό, που περιβάλει τα νοσηλευτικά ιδρύματα της
Ελλάδας.
Στην συνέχεια γίνεται μνεία των υττηρεσιών των νοσοκομείων, ώστε βήμαβήμα να αναλυθεί ο τρόπος που αυτές λειτουργούν αλλά και στελεχώνονται.
Τέλος, με βάση τα πρόσφατα γεγονότα που δημοσιεύθηκαν στον ημερήσιο
τύπο, γίνεται μία προσπάθεια ώστε να εντοπισθούν τα μειονεκτήματα στον τρόπο
διοίκησης και οργάνωσης των ιδρυμάτων, που ως κύριο αποδέκτη έχουν τους
ασθενείς αλλά και τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς όμως να παραλείπεται η
αναφορά και στα θετικά στοιχεία που διέπουν το σύστημα υγείας. Γίνονται κάποια
βήματα μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας που είναι σε θέση να προάγουν την
δημόσια παροχή των υπηρεσιών υγείας και να τροφοδοτήσουν τις ελπίδες για ένα
καλύτερο μέλλον.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ιστορία των νοσοκομείων
1.1 Η ιατρική otouc ποοϊστοοικούα yoόvoυc

Είναι λίγα τα ευρήματα εκείνα που καθιστούν ικανούς τους επιστήμονες να βγάλουν
σωστά συμπεράσματα για την νοσηλευτική και ιατρική κατάρτιση των ανθρώπων των
σττηλαίων.
Οι τοιχογραφίες που έχουν βρεθεί σε διάφορα σπήλαια και μαρτυρούν την παρουσία
ανθρώπων σε αυτά, καθώς και η εύρεση οστών, οδηγούν σε κάποια' συμπεράσματα.
Αρχικά όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, η ύπαρξη της ιατρικής και
θεραπευτικής ικανότητας, είναι πολύ περιορισμένη. Δεν είναι λογικό να τιεριμένει κανείς
ειδικούς χώρους για την θεραπεία των αρρώστων. Η σπηλιά, αποτελούσε τον προϊστορικό
πρόγονο του σύγχρονου νοσοκομείου αν αυτό μπορεί κάποιος να το υποστηρίξει.
Μέσα στον χώρο όπου ζούσαν οι πρωτόγονοι και δραστηριοποιούνταν η τότε
κοινωνία, νοσηλευόταν και τα μέλη εκείνα που χρειαζόταν ιδιαίτερη φροντίδα. Φυσικά τα
μέσα δεν είχαν κάτι το εξειδικευμένο να παρουσιάσουν αφού, η θεραπεία προερχόταν από
τον «μάγο». Από μελέτη λοιπόν, κυρίως κρανίων', που βρέθηκαν σε σπήλαιο των Άνω
Πυρηναίων, και οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνταν σε αυτά μαρτυρούσαν τη
«δεξιοτεχνία» του μάγου- χειρουργού. Προέβαινε δηλαδή σε ενέργειες που απευθύνονταν
τόσο στον σωματικό, τομή στο κρανίο, όσο και στον ψυχολογικό τομέα. Πριν προβεί στην
«επέμβαση», προσπαθούσε να τρομοκρατήσει τα διάφορα κακά πνεύματα με παράξενες
κινήσεις που τις συνόδευε με κραυγές.
Όλα αυτά γινόταν στο κοινό χώρο όπου νοσηλευόταν και ο άρρωστος ο οποίος όταν
κρύωνε απλά ανάβανε την φωτιά και όταν είχε πυρετό του παραχωρούσαν περισσότερο νερό.
Με λίγα λόγια η θεραπεία και όπως είναι φυσικό και ο θάνατος των πρωτόγονων ανθρώπων,
ήταν θλιβερός, αφού πάνω από το προσκέφαλο του αρρώστου, φτιαγμένο από φύλλα
δένδρου, ο μάγος-θεραπευτής, το μόνο που ήταν σε θέση να προσφέρει ήταν οι εξορκισμοί.
Έπρεπε να περάσουν πολλοί αιώνες ώστε να προχωρήσει η επιστήμη και να ξεφύγει
από τους νόμους αυτούς. Χρειάστηκαν πολλοί αιώνες και μεγάλες προσπάθειες ώστε να
μπορεί η ιατρική επιστήμη πραγματικά να θεραπεύει, και να απαλύνει τους πόνους και
ταυτόχρονα να δοθεί εξίσου μεγάλη σημασία στο χώρο όπου θα παρέχονταν η
ιατροφαρμακευτική τιερίθαλψη και άρα τα πρώτα βήματα για μια ζωή με λιγότερο πόνο και
τιερισσότερη ελπίδα.^

1.2.

Κοπτίκή και Μυκηναϊκή ιατρική.

Η αποκρυτιτογράφηση της γραμμικής 'Β από τον Μάϊκλ Βέντρις, ο οποίος
ασχολήθηκε με τις πινακίδες που φυλάσσονται στο Βρετανικό Μουσείο, απέδωσε σημαντικές
πληροφορίες.
Μία από τις λέξεις του συλλαβικού αλφαβήτου, απεικόνιζε τη μεταγενέστερη
Ελληνική λέξη «ιατρός». Γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι κάτοικοι της Κνωσού
μιλούσαν τη γλώσσα του Ομήρου και ότι με τη παρουσία της παραπάνω λέξης και στην Πύλο
' Ο μάγος εκτελούσε δύο ημικυκλικές τομές που στα άκρα τους έσμιγαν ή αφαιρούσε ένα ορθογώνιο τεμάχιο
οστού για να απομακρυνθούν «τα κακά πνεύματα».
^ Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα « Η ιστορία της ιατρικής (ειδική έκδοση) Αθήνα 199.

και τις Μυκήνες, αποτελεί σημαντική μαρτυρία ότι το θεραπευτικό έργο ήταν καλά
οργανωμένο στο κρητομυκιναϊκό περιβάλλον.
Τα γλυπτά και οι τοιχογραφίες δίνουν τιληροφορίες για τις υγειονομικές συνθήκες
και την ιατρική δραστηριότητα στους αρχαίους εκείνους τιολιτισμούς. Δινόταν ιδιαίτερη
σημασία στους κανόνες υγειηνής, αφού από αυτούς διέπονταν η καθημερινή ζωή των
κατοίκων. Κατ' αυτόν τον τρόπο δικαιολογείται και η ύπαρξη των λουτρών, καθώς και του
καλού συστήματος των υπόνομων.
Παράλληλα, τα κρητϊκά κείμενα τιεριλαμβάνουν φαρμακευτικά και θεραπευτικά
περιεχόμενα τα οποία σύμφωνα πάντα με μαρτυρίες των αρχαιολογικών ευρημάτων, ήταν
γνωστά στους Αιγυπτίους. Οι ιατρικές γνώσεις καθώς και τα διάφορα ιαματικά φυτά που
χρησιμοποιήθηκαν από τους Αιγυπτίους όσο και από τους μεταγενέστερους Έλληνες, είχαν
Ελληνική ρίζα στην ονομασία τους.^
Ταυτόχρονα ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι γνώσεις των αρχαίων Κρητών
για την ιαματική σημασία και των μεταλλικών υδάτων. Αυτός, ήταν και ο λόγος που
προσπάθησαν να το διοχετεύσουν, μέσω των υδραυλικών εγκαταστάσεων στους χώρους των
λουτρών που μαρτυρεί προχωρημένες γνώσεις υγιεινής. Παράλληλα και εδώ, στο ιατρικό
έργο, δεσπόζει ο θεός Ασκλητηός με το σύμβολό του το φίδι, με το οποίο άλλωστε
παρουσιάζεται και η Κρητική θεά
Όσο αφορά πιο συγκεκριμένα τη φαρμακευτική περίθαλψη των αρρώστων, αυτή
ήταν αρκετά προηγμένη. Οι γραπτές μαρτυρίες της γραμμικής Β
'καθώς και η απεικόνιση απαθανατισμένων παραστάσεων, σε αγγεία που βρέθηκαν από τους
αρχαιολόγους, είναι πλούσιες. Παρουσιάζουν με πιο τρόπο οι ιερείς εξήγαγαν τα ιαματικά
έλαια από τις πρώτες ύλες από χειροκίνητα πιεστήρια και αναμιγνύονταν με χυμούς φρούτων,
μέλι, νερό κ.τ.λ Λεν αποκλείεται τα σκευάσματα αυτά να αποτέλεσαν τη βάση της
μεταγενέστερης ελληνικής φαρμακοποιίας.
Μπορεί επομένως να υποστηρίξει κανείς ότι η κρητομυκηνα'ίκή εμπειρική ιατρική
προετοίμασε τον δρόμο για την ιατρική επιστήμη.

1.3 Αογαία Αίγυπτος.
Στα αρχαία κείμενα (Ιερά Βίβλος) που έχουν βρεθεί, δεν γίνεται λόγος για τον
τόπο όπου νοσηλευόταν ή δεχόταν την θεραπεία οι ασθενείς.
Γίνεται λόγος για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι γνώριζαν πάρα πολλά για την
ανατομία του ανθρώπινου σώματος. Σε τοιχογραφίες μνημείων, αναπαρίσταται ο ιατρός να
είναι γονατισμένος σε θυσιασμένο ζώο και να εξετάζει τα σπλάχνα και τη καθαρότητα του
αίματός του. Ίσως λοιπόν με τον τρόπο αυτό να γνώριζαν τους κανόνες της ανατομίας και
έπειτα να τις διεύρυναν στον άνθρωπο.
Είχαν όμως και την δυνατότητα να ασχοληθούν με το αντικείμενό τους, το ανθρώπινο σώμα
δηλαδή, και μέσω της ταρίχευσης που ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στα χρόνια των
Αιγυπτιακών δυναστειών.
Οι ιατροί στην αρχαία Αίγυτιτο δεν είχαν μόνιμο κατάλυμα αλλά ακολουθούσαν τον ασθενή
.όταν αυτός τον χρειαζόταν. Αρχαία κείμενα, που το παλαιότερο τους φτάνει ως το 1900 π.Χ.
βρέθηκαν σε τοποθεσίες όπου ζούσαν οι ασθενείς. Στα ερείπια για παράδειγμα της πόλης
Καχούν, όπου ζούσαν οι εργάτες που κατασκεύαζαν τις πυραμίδες, καθώς και κοντά στον
τάφο του Ραμσή του 2°”. “
’ Οι Κρήτες γνώριζιχν μεγάλο αριθμό φυτών με θεραπευτική χρήση όπως π.χ. το ασπλήνιο για τους πόνους στην
σπλήνα κ.α. Εξαιτίας αυτής της πληθώρας των φαρμακευτικών φυτών η Κρήτη ονομαζόταν «Φαρμακίη»
(σημειώσεις καθηγητή κ. Μπαροΰτη)
‘ Ο πρώτος γιατρός που εμφανίζεται ήταν ο Ιχμοτέπ (2980-2900)π.χ. ο οποίος είναι και ο σχεδιαστής
κλιμακωτής πυραμίδας του Σάκαρα που ως αιγύπτιος Θεός συγχέεται με τον Έλληνα θεό Ασκληπιό.
Εγκυκλοπαίδεια" Πάπυρος Λαρούς.

Σημαντικές επίσης ττηγές ατιοτελούν και τα κείμενα -πάττυροι του Έμτιερς και του
Έντγουιν Σμίθ. Ο πρώτος αποτελείται απόΙ 10 στήλες με συνταγές κάθε είδους, φάρμακα και
διάφορες ασθένειες, και συμβουλές υγιεινής. Ο δεύτερος τκριέχει 13 ιατρό-μαγικές συνταγές
και ένα κείμενο από 48 παραγράφους τιου αφορούν διάφορα είδη τραυμάτων και καταγμάτων
συνοδευόμενα από τη θεραπεία τους.
Μέσα από αυτά τα ευρήματα είναι αναπόφευκτος ο θαυμασμός για τους αρχαίους
Αιγυπτίους ιατρούς αφού είναι αξιοθαύμαστες οι γνώσεις τους σχετικά με την ανατομία αλλά
και για τις θεραπευτικές τους ικανότητες. Αν και παρατηρείται πως οι γνώσεις τους έχουν
εξελικτική πορεία, όπως άλλωστε και η επιστήμη της ιατρικής και εδώ, ότιως και στην
Ελλάδα δεν διαχωρίζονται από το υτιερφυσικό φαινόμενο. Εκείνο δηλαδή που καθιστά τους
ιατρούς μάγους και ιερείς και τη θερατιεία επακόλουθο της τήστης στους θεούς. Για το λόγο
αυτό, οι ιατροί, προέβαιναν στο «λειτούργημά» τους, εκτός από το οικείο περιβάλλον του
αρρώστου και στο χώρο όπου αυτός δραστηριοποιούνταν. Χώροι που δεν είναι άλλοι από τα
κτίρια των ναών. Οι ταριχεύσεις έπρεπε να γίνουν με μεγάλη προσοχή και ευλάβεια γιατί
υπήρχε η «λατρεία του νεκρού» και δεν έπρεπε να βεβηλωθεί το σώμα του. Η εξαγωγή των
οργάνων, η τοποθέτησή τους, στα δοχεία με αλάτι, καθώς και η επίδεση του νεκρού, έπρεπε
να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Φυσικό ήταν λοιπόν οι ιατροί να έπρεπε να
παραμείνουν ανεττηρέαστοι και ανενόχλητοι. Γι' αυτό το λόγο εικάζεται πως η τελετουργία
αυτή ίσως να γινόταν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των ναών.
Σε αυτούς θα μπορούσαν να εκτελέσουν το έργο τους όπως και σε άλλες τηο
συνηθισμένες περιπτώσεις θεραττείας. Στον πάττύρο του Έντουιν Σμίθ παρουσιάζετε εκτός
από την διαδικασία της θεραττείας και η ιατρική συνείδηση. Με τηο τρόπο δηλαδή
καθορίζεται εκ των προτέρων η έκταση της αρμοδιότητας του ιατρού. Συγκεκριμένα; «Αν
πρόκειται να νοσηλεύσεις ένα άτομο με τραύμα στους κροτάφους του που να φθάνει ως το
οστό, εξέτασε το τραύμα και αν βρεις το κροταφικό οστό άθικτο τότε να πεις : Υπάρχει ένα
τραύμα στο κρόταφο. Είναι ένα κακό που μπορώ να θερατιεύσω. Τη πρώτη μέρα θα ετηδέσεις
με κρέας νωπό. Εν συνεχεία θα το θεραπεύσεις με αλοιφή από μέλι, μέχρι να γίνει τελείως
καλά»’.
Γίνεται λοιπόν σαφές πως αν και είχε πολλές ανατομικές γνώσεις , ο Αιγύττηος
ιατρός δεν μπορούσε να αντιμετωτήσει πολλές περιπτώσεις. Γνώριζε πολλά για τα ανθρώπινα
οστά και για τα κύρια όργανα του σώματος όπως η καρδιά, ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες, το
στομάχι, δεν διαχώριζε όμως τους μυς, τα νεύρα, τις φλέβες και τις αρτηρίες από την καρδιά.
Γι' αυτό και δεν μπορούσε να παρέχει βοήθεια στις εσωτερικές παθήσεις και περιοριζόταν
μόνο σε κατάγματα και τραύματα, αντιμετωπίζοντας έτσι ποικίλες περιπτώσεις και όταν είχε
ετηφυλάξεις για την πρόγνωσή του έλεγε: «Είναι ένα κακό που δεν μπορώ να αγωνισθώ
ακόμη εναντίον του». Και αν η περίπτωση ήταν απελπιστική : « Δεν μπορώ να κάνω πια
τίποτα εναντίον αυτού του κακού».
Έτσι αν και ο πάπυρος δίνει ένα σημαντικό τιλούτο σε υλικό, η ορολογία της
ζωολογίας και της βοτανικής εξακολουθεί να είναι άγνωστη. Ταυτόχρονα η αναρχία που
ετηκρατεί στις αναφερόμενες φαρμακευτικές συνταγές, καθιστούν τις γνώσεις ανίκανες να
συγκροτηθούν και να προαχθούν σε επιστήμη. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει
τις ιατρικές γνώσεις που κατείχαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χιλιάδες χρόνια πριν, αφού πολλές από
,τις τεχνικές τους, όπως για παράδειγμα της επιδεσμολογίας, εφαρμοζόταν μέχρι τον
Μεσαίωνα.’

’ Πάπυρος Έντουιν Σμιθ που βρέθηκε σ ης ανασκαφές των αιγυπτιακών πυραμίδων. Νέα Υόρκη, Ιατρική
Εταιρία.
‘ Πολύτιμες πηγές ιατρικών πληροφοριών είναι οι μούμιες τόσο για την διαδικασία ταρίχευσης, όσο και για το
τύλιγμα του σώματος μα επιδέσμους.

1.4 AσσυDoβαβπλώvl·oι-Kώδικαc Χααουραατιί.

Σχετικά με την εξάσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και γενικότερα για το
υγειονομικό σύστημα που ετηκρατούσε στη Βαβυλώνα λίγα είναι εκείνα τα στοιχεία τιου
υπάρχουν. Δεν έχουν διασωθεί ονόματα Βαβυλώνιων ιατρών, ενώ η μαντεία με βάση τη
παρατήρηση του ήπατος ενός θυσιαζώμενου ζώου χρησίμευε για να προγνωσθεί η εξέλιξη
μιας ασθένειας.
Το σίγουρο πάντως είναι πως, στην κοινωνία εκείνη δεν υπήρχαν οι ιατροί. Δεν
αναγνώριζαν δηλαδή το λειτούργημα αυτό ακόμα και όταν κάποιο άτομο προέβαινε σε
χειρουργικές επεμβάσεις, με χειρουργικά εργαλεία, δεν ήταν ιατρός. Όλοι οι Βαβυλώνιοι
λοιπόν ήταν από μόνοι τους ερασιτέχνες ιατροί, ενώ δεν γίνεται λόγος για την ύπαρξη χώρων
νοσηλείας. Ο μεγάλος ιστορικός Ηρόδοτος, γράφει ότι «Στη χώρα εκείνη με μεγαλοπρεπή
οικοδομήματα να τιλησιάζουν τον ουρανό, δεν υττήρχαν ιατροί. Στις γωνίες των πλατειών,
ξαπλωμένοι άνθρωποι, που αποτελούσαν θορυβώδη παραφωνία^ μέσα σε τέτοιο πλούτο
σχημάτων και χωμάτων, ανάμεσα σε ένα κόσμο ντυμένο με τόση κομψότητα, σπρώχνουν ο
ένας τον άλλον. Είναι άρρωστοι που δεν μπορούν να θεραπευθούν, από έλλειψη ιατρών. Γι'
αυτό και συνωθούνται στα σταυροδρόμια και στις γωνίες των τιλατειών, περιμένοντας
συμπάθεια και συμβουλές από τους διαβάτες».
Η πληροφορία αυτή του Ηρόδοτου, αναφέρεται στην συνήθεια να εκτίθεται ο
άρρωστος στο δρόμο ώστε να μπορεί ο κάθε τιεραστικός να τον συμβουλεύει. Δεν υπάρχει
όμως και πλήρη άγνοια σε ότι αφορά τον τομέα της ιατρικής, ούτε υπήρχε μια πλήρης
διαφορά σε όη αφορά την συγκεκριμένη επιστήμη. Μία λίθινη επιγραφική στήλη που
ανακαλύφθηκε 3700 χρόνια περίπου μετά δίνει άλλες πληροφορίες. Πρόκειται για τον
Κώδικα του Χαμουραμπί που γράφτηκε για να επιβάλει το δίκαιο στη χώρα εκείνη.
Συνκεκριιιένα παοαδείναατα:
• «Εάν ένας ιατρός έχει εκτελέσει μία σοβαρή εγχείρηση με ορειχάλκινο μαχαίρι στο σώμα
ενός ευγενούς, και του έχει σώσει τη ζωή, να παίρνει αμοιβή 10 αργυρούς σίγλους»
• «Εάν ο ιατρός έχει εκτελέσει εγχείρηση με ορειχάλκινο μαχαίρι στο σώμα ενός ευγενούς
και του έχει προκαλέσει το θάνατο, να του κόβεται το χέρι.
• «Εάν ο ιατρός έχει εκτελέσει μία σοβαρή εγχείρηση στο σώμα ενός δούλου και έχει
προκαλέσει τον θάνατο, να αντικαθιστά τον δούλο με άλλο δούλο».
• « Εάν κάποιος κακοποιήσει μία γυναίκα ελεύθερη σε ενδιαφέρουσα κατάσταση και
προκαλέσει αποβολή του εμβρύου, να πληρώσει 10 αργυρούς σίγλους για το έμβρυο. Εάν
η γυναίκα πεθάνει, να καταδικάζεται σε θάνατο η κόρη εκείνου που έκανε το κακό»’
Συνεπώς, υπήρχαν ιατροί στη Βαβυλώνα και οι επαγγελματικές τους σχέσεις
ρυθμιζόταν νομοθετικά. Η μεγάλη αυστηρότητα ταυτόχρονα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο
κώδικας του Χαμουραμπί αποτελεί κωδικοποίηση των αντιλήψεων που ίσως εφαρμοζόταν
από παλιά. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση, είναι ότι ενώ υπήρχαν χειρουργοί. Τροφοί,
αμβλωτές δεν αναφερόταν ιατροί με την κατεξοχήν έννοια που δίνεται σήμερα, όπως εκείνη
του παθολόγου.
Στις βιβλιοθήκες ετήσης της Βαβυλώνας, στους πίνακες με σφηνοειδή γραφή ,που
διασώθηκαν, δίνονται πληροφορίες για την χρήση αξιόλογου αριθμού συνταγών με φάρμακα
•από το ζωικό και ορυκτό βασίλειο, όπως στην αρχαία Αίγυπτο. Επίσης αυτό που συμπεραίνει
κανείς είναι ότι και οι Ασσυροβαβυλώνιοι δεν ξεχώριζαν τον ιατρό από τον ιερέα. Έτσι το
επάγγελμα του ιατρού, εξασκούσαν ιερείς είτε ως κύριο είτε ως δευτερεύον έργο και γι' αυτό,
το άτομο δεν ανήκε στην κατηγορία των απλών πολιτών. Υπήρχε λοιπόν μία διάκριση μεταξύ
των «επιστημόνων» και των πρακτικών, όπως ήταν οι χειρούργοι που μπορεί να ήταν και
κουρείς. Ήταν λοιπόν φυσικό το επακόλουθο να υπάρχει η απόδοση των περισσότερων
ασθενειών και κυρίως των ετηδημιών στην οργή των θεών και στα κακά τινεύματα Ο Σαμάς
και η Ιστάρ, τιμωρούσαν τους ανθρώπους για κάποια τους παράβαση και οι δαίμονες
’ Κώδικας Χαμουραμπί. βρέθηκε στη Σούσα το 1901 κι ι χρονολογείται στα 1700 π.χ. και φυλάσσεται σι
μουσείο του Λούβρου, Παρίσι.

αναλάμβαναν να τους εξοντώσουν .Ον ιατροί έπρεπε να αναγνωρίσουν την πηγή της
ασθένειας και να την θεραπεύσουν με προσευχές ή εξορκισμούς.
Ταυτόχρονα παραχωρούσαν στον άρρωστο και κάποια συνταγή. Στις πινακίδες
βρέθηκαν 250 βότανα και 120 ορυκτές ουσίες που δινόταν στον ασθενή με τη μορφή
εμβρεγμάτων, αφεψημάτων, καταπλασμάτων, αλοιφών, εισπνοή ή πλύσεων. Έτσι τιαράλληλα
με την τιίστη και τις προσευχές παρεχόταν και η φυσική βοήθεια, φάρμακα από πρώτες ύλες
όπως η αλόη το γλυκάνισο, το κάρδαμο, το ρετσινόλαδο, ο δυόσμος η γλυκόριζα, το ρόδι, η
παπαρούνα και άλλα.
1.5 Αογαιότητα: Η λατρεία του Ασκληπιού

Στον Ελλαδικό χώρο παρ' όλη την πίστη για την θεϊκή προέλευση της αρρώστιας
και φυσικά η αντιμετώπισή της από πολλούς θεούς, υπήρχαν· ιςμι εφαρμόζονταν πολλές
γνώσεις για την θεραπεία τους.
Πολλές από αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν και ως τολμηρές όπως οι ανατρήσεις σε
κρανία για την αφαίρεση σπασμένων τμημάτων ή αιματωμάτων.
Κύρια πηγή αποτελούν τα έργα του Ομήρου, όπου περιγράφει με λεπτομέρειες
την περιποίηση των τραυμάτων των ηρώων από τους συναγωνιστές τους. Παράλληλα,
μαρτυρούν τις αρχαίες γνώσεις. Τα ιατρικά εργαλεία που ήρθαν στο φως, όπως μαχαίρια,
λαβίδες, ψαλίδια και τριπτήρες για την κατασκευή φαρμάκων, δεν διαφέρουν και πολύ από τα
αντίστοιχα ιατρικά μέσα της κλασικής περιόδου.
Η πίστη στους θεούς καθώς και η φιλοσοφία και η παρατήρηση, οδήγησε τους
αρχαίους Έλληνες σε ιατρικές ανακαλύψεις και σε εφαρμογές οι οποίες γινόταν στα ιερά των
ναών όπου οι άρρωστοι αναζητούσαν και τη βοήθεια των θεών.. Οι ιερείς είχαν τη φήμη των
πρακτικών ιατρών, όπως στην Κνίδο τον 6° π.Χ αιώνα, πραγματοποίησαν τομές και
καυτηριάσεις, γνωστές ως «Κνίδαι γνώμαυ>. Παράλληλα από ττήλινα αναθήματα προέρχονται
οι πληροφορίες για τις αρκετά προχωρημένες γνώσεις των εσωτερικών ανθρώπινων οργάνων
όπως, των σπλάχνων της μήτρας και των ωοθηκών.
Στα πλαίσια αυτά, ο Ιπποκράτης, που γεννήθηκε στη Κω το 460 π.Χ, κάνει
πρώτος λόγο για το ιστορικό του αρρώστου την διάγνωση και την θεραπεία. (Αυτή η
πρακτική ακολουθείτε έως σήμερα). Διαχώρισε την ιατρική από τη φιλοσοφία
υποστηρίζοντας ότι κάθε αρρώστια έχει ένα φυσικό αίτιο και ότι η παρατήρηση έπρεπε να
αποτελεί τη βάση για κάθε διάγνωση. Με τα συγγράμματα του έτσι, καθώς και η σχολή την
οποία ίδρυσε, έδωσε σημαντική ώθηση για την κατάκτηση της ετηστήμης της ιατρικής και της
νοσηλείας των αρρώστων.
Μαχάονας και Ποδαλείριος.
Σύμφωνα με μαρτυρίες αρχαίων κειμένων που έχουν διασωθεί, ο Ασκληπιός και
η γυναίκα του η Ηττιόνη, είχαν αποκτήσει 4 κόρες την Υγίεια, την Ακεσώ, την Πανάκεια και
την Αίγλη καθώς και 2 γιους τον Μαχάονα και τον Ποδαλείριο. Για τους τελευταίους ειδική
.αναφορά κάνει ο Όμηρος μια που είχαν πάρει μέρος στον Τρωικό πόλεμο ως ηγεμόνες των
πόλεων Τρίκκης, Οιχαλίας, και Ιθώμης και επικεφαλείς 30 πλοίων. Ιδιαίτερα γνωστοί όμως
γίνονται όχι μόνο για την μαχητικότητά τους αλλά και για τις ιατρικές τους γνώσεις.
Πιο συγκεκριμένα ο Μαχάονας συνδυάζοντας δύο αντίθετα χαρακτηριστικά,
εκείνο του πολεμιστή που προκαλεί τον θάνατο, και εκείνο του γιατρού που θεραπεύει,
συνδέθηκε περισσότερο με την χθόνια πλευρά του Ασκληπιού. Ο συγκερασμός τους όμως
στο πρόσωπο ενός μόνο ατόμου, είχε ιδιαίτερη βαρύτητα για τους Έλλήνες, αφού γι' αυτούς
συνδυασμένα, αποτελούν τα χαρακτηριστικά του χειρουργού. Θεωρήθηκε έτσι όχι μόνο
ευεργέτης αλλά και προστάτης της χειρουργικής.

Με αυτή του την ιδιότητα θεράτιευε πολλούς ήρωες στον Τρωικό τιόλεμο, όπως
τον Μενέλαο και τον Φιλοκτήτη, με την βοήθεια φαρμάκων που του τα προμήθευε ο ^ τέρ α ς
του προερχόμενα από τον Κένταυρο Χείρωνα. Έτσι με την πτώση της Τροίας δεν ήταν
δύσκολο να θεοποιηθεί. Γι' αυτό τον λόγο ο θρύλος καθιστά αυτόν και τον αδελφό του
αθάνατους ώστε να διευρύνουν την διδασκαλία του πατέρα τους, εύλογο ήταν λοιπόν να
διεκδικηθεί η καταγωγή του από πολλά μέρη της Ελλάδας με πιο ισχυρά την Επίδαυρο αφού
σύμφωνα με τις επιγραφές εκεί συμμετείχε ο Μαχάονας με τον Ασκληπιό στις ιάσεις των
αρρώστων. Γι' αυτό τον λόγο θεωρείται και ιδρυτής του κατά τόπου ασκληπιείου.*
Αλλά και ο Ποδαλείριος υττήρξε ιδιαίτερα αγαπητός και ήρωας για τους αρχαίους
Έλληνες. Ήταν ο βασιλιάς της αρχαίας πόλης Τρίκκης (σημερινά Τρίκαλα) και
συμμετέχοντας στον Τρωικό πόλεμο προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες, όχι μόνο με τα τιλοία
του αλλά και με τις ιατρικές του γνώσεις.
Για τον συγκεκριμένο λόγο θεωρείται και ο ιδρυτής του ασκληπιείου στην
συγκεκριμένη πόλη, το οποίο θεωρείται το παλαιότερο της Ελλάδας και όττου, ότιως κάποιος
θρύλος θέλει, εκεί είχε γεννηθεί ο Ασκληπιός.’
Τα Ασκληπιεία.
α)Γ ενικά.
Τα Ασκλητηεία ήταν τα ιερά όπου λατρευόταν ο θεός της ιατρικής αλλά και όπου τελούνταν
οι ιατρικές λειτουργίες και η εξάσκησή της με φυσικά μέσα. Οι χειρουργικές επεμβάσεις και
οι άλλες θερατιευτικές μέθοδοι που ήταν γνωστές, λάμβαναν χώρα στα τότε ιατρεία-ναούς.
Ο αριθμός τους στον Ελλαδικό χώρο, υπολογίζεται γύρω στα 300 με πιο
σημαντικά αυτά της Κω και της Επιδαύρου. Η παράδοση μάλιστα αναφέρει πως ο
Ισοκράτης, δάσκαλος της ιατρικής, στο Ασκλητηείο της Κω απέκτησε την τιείρα που τον
κατέστησε τόσο ικανό όσο αποδείχθηκε αργότερα. Το μεγάλο πλήθος των εκθέσεων που
αναφερόταν στα ιάματα τα οποία ήταν απαραίτητα για την εξάσκηση της ιατρικής και
βρισκόταν αρχειοθετημένο στο ιερό, τον βοήθησε ιδιαίτερα.
Τα Ασκληπιεία,αποτελούσαν το σημαντικότερο τόπο νοσηλείας των αρρώστων.
Διέθεταν χώρους όπου ήταν δυνατόν να στεγαστούν τόσο οι προσκυνητές όσο και οι
ασθενείς. Έτσι ενώ αρχικά αποτελούσαν μόνο τόπους λατρείας και εφαρμογής των μεθόδων
των ονείρων, όπως το ιερό του Αμφιάτιου, του Τροφώνιου και άλλα, μετά τον 6° και τον 5°
αιώνα π.Χ, ετηκράτησαν παντού και η δύναμή τους άρχισε σταδιακά να αυξάνει από τον 4°
π.Χ αιώνα και ύστερα.
Σ' αυτή την περίοδο, δινόταν ιδιαίτερη σημασία τόσο στην επιλογή των
ανθρώπων που θα τους έδιναν ζωή όσο και στην αρχιτεκτονική του κηρίου αλλά και την
επιλογή της τοποθεσίας του.
Β) Τόποι ίδρυσης.
Δινόταν ιδιαίτερη σημασία στην ετηλογή της τοποθεσίας όπου θα ιδρύονταν το
ιερό του Ασκληπιού. Αόγω της ιδιάζουσας θεραπευηκής τους σημασίας, επιλεγόταν άλση με
ανοικτούς ορίζοντες και πάντα κοντά σε διαυγή νερά που προερχόταν από πηγές οι οποίες
ήταν πολλές φορές περιτριγυρισμένες από μαρμάρινες κατασκευές. Τα νερά αυτά, τα οποία
. συχνά είχαν και ιαμαηκές ιδιότητες” , θεωρούνταν απαραίτητα για την χρήση των λουτρών
και για ης άλλες χρήσεις των ασθενών. Το όμορφο αυτό περιβάλλον είχε ως ένα πρωτεύον
στόχο την ψυχική ηρεμία των ασθενών και, αποτελούσε το καταφύγιό τους.
Υπήρχαν ιδιαίτερες κατοικίες, σανατόρια αλλά και γυμνάσια και λουτρά. Δινόταν
ιδιαίτερη σημασία στην υγιεινή γι' αυτό στα ιερά αυτά, απαγορευόταν να πλησιάσουν υγιείς
άνθρωποι για να διατηρηθεί η καθαριότητα των χώρων αλλά και προληττηκά για να
αποφευχθεί η μετάδοση των ασθενειών. Σε περίπτωση μάλιστα που γινόταν η παραβίαση των
* Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα».
’ Εγκυκλοπαίδεια «Δομή», εκδόσεις Δομή.
Η σύγχρονη χημική εξέταση απέδειξε ότι ήταν μεταλλικά.

παραπάνω κανόνων, η τιμωρία ήταν αυστηρή, όπως μαρτυρούν οι επιγραφές που βρέθηκαν
στην Ετιίδαυρο και αφορούσαν ιερόσυλους οι οποίοι από περιέργεια πλησίαζαν για να δουν
τα συμβαίνοντα.
Γ) Το προσωπικό.
Το προσωτηκό του Ασκλητηείου αποτελούνταν;
1. Από τον πρωθιερέα ή μεγάλο ιερέα που διεύθυνε το ιερό, εξέταζε τον ασθενή και
πρότεινε τη θεραπεία που θα εφαρμοστεί.
2. Από τον πορυφόρο που βοηθούσε τον πρωθιερέα και τον αντικαθιστούσε όταν αυτό
ήταν απαραίτητο
3. Από πολλούς ιερομνήμονες, νοσοκόμους δηλαδή, υδροθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, κ.α.
4. Από τους θεραπευτές, τα άτομα δηλαδή που είχαν ιατρικές γνώσεις και φρόντιζαν τους
ασθενείς.
■
5. Από τις ιέρειες τις σημερινές νεωκόρες.
Βέβαια ως απαραίτητο έμψυχο υλικό θεωρούνταν και τα ιερά ζώα που δεν είναι άλλα από τα
φίδια του Ασκλητηού με τα οποία αναπαρίσταται στα διάφορα γλυπτά.
Το αξίωμα του ιερέα-ιατρού, όμως δεν ίσχυε πάντα και αυτό γιατί σε τιολλά
Ασκλητηεία το ιερατικό αξίωμα ήταν ετήσιο και επομένως οι ιερείς δεν γνώριζαν πάντα τους
κανόνες της ιατρικής και δεν ήταν υποχρεωμένοι να τη μάθουνε σε μικρό χρονικό διάστημα.
Γι' αυτό το λόγο υπήρχε και η τάξη των ιατρών που λεγόταν «θεραπευτές» και « υιοί θεού».
Οι τελευταίοι εξαιτίας της μακρόχρονης πείρας τους, που αποκτούσαν από την πολυετή
υπηρεσία τους στο ιερό, αφού από παιδιά κληρονομούσαν το λειτούργημα
Αυτοί προήγαγαν συνεχώς τις γνώσεις τους. Έτσι, τόσο στην Επίδαυρο όσο και στην Κω
βρέθηκαν πίνακες που ήταν αναρτημένοι και περιείχαν νοσήματα διαφόρων ασθενών, καθώς
και τη μέθοδο θεραπείας τους που ακολουθήθηκε.
Παράλληλα, στους παραπάνω τιίνακες, αναγραφόταν οι θεραπευτικές μέθοδοι οι
οποίοι απέδιδαν την επιτυχία τους ιδιαίτερα στην παρουσία και την επέμβαση του θεού
στους κοιμισμένους ασθενείς του ιερού του. Με τις μεθόδους αυτές, που κάθε άλλχ) παρά
αληθινές ήταν γιατί ήθελαν να παρουσιάσουν τους ιατρούς ως αλάνθαστους για να
αποκτήσουν μεγάλη φήμη, άρα και δύναμη τα ιερά Στους πίνακες έτσι, δινόταν ιδιαίτερη
έμφαση στο υπερφυσικό στοιχείο τόσο για να τονώσουν το ηθικό του ασθενή" όσο και για να
αξιολογήσουν το γεγονός της μη ικανοποιητικής χρήσης των μεθόδων εκτός του ιερού
Έξω λοιπόν από το χώρο του ασκληπαείου πλήθος αρρώστων συνωστιζόταν. Πολλοί
μάλιστα από τους οποίους ερχόταν από πολύ μακριά. Αρκεί να σημειωθεί βέβαια ότι σε αυτά
δεν κατέφευγαν μόνον αγράμματοι και αφελείς πολίτες αλλά και άρχοντες και μορφωμένοι
όπως ο τραγικός ποιητής Αρίσταρχος, ο ρήτορας Αριστείδης κ.α. Όλοι οι παραπάνω
πίστευαν στην ικανότητα των ιατρών που ήταν σε θέση να κρίνουν καλύτερα από κάθε
άλλον, λόγω της επιστημονικής πείρας που διέθεταν. Προσέρχονταν λοιπόν σε αυτά για να
ακολουθήσουν τις θεραπευτικές μεθόδους και να δεχθούν τη θεία βοήθεια.

,Δ) Η Αρχιτεκτονική.

Το Ασκληπιείο ήταν ένα πολύτιλοκο οικοδόμημα με ετήκεντρο το ναό-ιερό.
Στο κύριο χώρο του ιερού αυτού, υτιήρχε το περιστύλιο και ο βωμός με το συμβολικό φίδι.
Συνεχίζοντας, υπήρχε ένα ειδικό οικοδόμημα όπου η χρήση του σχετίζεται με την
προπαρασκευή των ασθενών να δεχθούν την θεραπεία του θεού. Το οικοδόμημα αυτό,
ονομαζόταν Θόλος και για να φθάσει κάποιος στο κέντρο του, ένα μαρμάρινο θάλαμο, έπρεπε
" Η ανθυποβολή έπαιζε t 11 παίζει μέχρι σήμερα σπουδαίο ρόλο στην ίαση των αρρώστων η οποία αποκαλείται
θαύμα.

να ακολουθήσει έναν λαβυρινθοειδή διάδρομο. Οι υτιόγειες στοές είχαν ανοίγματα ώστε να
είναι δυνατή η διάβαση από τη μία στην άλλη, αναγκάζοντας τον επισκέπτη να κινείται δεξιά
και αριστερά οδηγούμενος δύο και τρεις φορές γύρω από τον κεντρικό θάλαμο. Οι διαδρομές
αυτές θυμίζουν τους διαδρόμους του Άδη και σ' αυτές πιστεύεται ότι τελούνταν τελετές
μυστικιστικού χαρακτήρα. Το κτίριο αυτό αποτελούσε μάλλον ένα είδος ηρώου για τον
Ασκληπιό, μίμηση της υπόγειας κατοικίας του και πύλη προς την υπέργεια παρουσία του.
Δίπλα στο μνημείο βρισκόταν το Άβατον. Μία μεγάλη στοά με δύο πατώματα στο
δυτικό τμήμα της. Αλλιώς λεγόταν και εγκοιμητήριον αφού σε αυτό κοιμόντουσαν οι
ασθενείς για να ονειρευτούν τον θεό. Ο Ασκληπιός παρουσιαζόταν στα όνειρα και
υποδείκνυε τον τρόπο θεραπείας στον άρρωστο ή πιστευόταν ότι έστελνε τα ιερά ζώα να
αναλάβουν τον δικό του ρόλο.
Σε στενή σχέση με το κτίριο του ναού, βρισκόταν οι χώροι διαμονής των ιερέων,
θερατιευτών και του υπόλοιπου προσωτηκού που ασχολούνταν με τις θερατιείες. Κοντά στα
οικήματα αυτά υπήρχαν ετήσης ξενώνες για τους ετησκέτιτες, στοές για τους τιεριπάτους,
γυμναστήρια, παλαίστρες, λουτρά αλλά και θέατρο.
Τα γιγάντια λοιπόν αυτά οικοδομήματα από μάρμαρο, με στοές, περιστύλια και
αυλές, θυμίζουν την οργάνωση ενός νοσοκομείου. Η πλειάδα των κτιρίων με την κομψή
αρχιτεκτονική, εξυπηρετώντας πολυποίκιλους σκοπούς, τα συνέδεε άμεσα τόσο με την
σωματική θεραπεία των ασθενών, όσο και με την ψυχική, αφού το περιβάλλον που
δημιουργούσαν, ως συγκροτήματα κτιρίων, δεν ήταν για την ψυχαγωγία τους.

Εί Η θεραπευτική αέθοδοε.

Για να επέλθει η θεραπεία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελούσε η τήστη στον θεό
ώστε να δεχθεί τη σωτήρια επίσκεψή του ο ασθενής.
Αρχικά λοιπόν ο άρρωστος ακολουθούσε μία δίαιτα τρώγοντας φυτικά τρόφιμα.
Ταυτόχρονα, υποβαλλόταν σε μία λουτροθεραπεία που γινόταν αρκετές φορές στις πηγές των
Ασκληπιείων. Αργότερα ερχόταν η σειρά των φαρμάκων που δεν ήταν άλλα από αφεψήματα
συνδυασμένων βοτάνων. Αυτά πιστεύεται ότι λειτουργούσαν ως υπνωτικά ώστε να φτάσει ο
ασθενής στην κατάσταση της «εγκίμησης» μετά από μία πολυήμερη διαδικασία προσευχής
και νηστείας. Έπρεπε δηλαδή να κοιμηθεί στο δάτιεδο, κοντά στο άγαλμα του θεού για να
τους φανερωθεί η θεραπεία, μέσω αυτού, στα όνειρά τους. Οι ιερείς-ιατροί παρευρίσκονταν
εκεί άλλοτε για να ερμηνεύσουν ης «εμφανίσεις» του θεού και άλλοτε με εξωτερικά μέσαεργαλεία, να περιποιηθούν τα τραύματα των σθενών. Τα επιθέματα, τα χειρουργικά εργαλεία
καθώς και οι επωδοί, (ανακουφιστικά ή μαγικά λόγια) σε συνδυασμό με τη «εγκοίμηση»
αποτελούσαν τη θεραπεία που παρείχαν τα Ασκλητηεία. Μέθοδοι που ο κάθε άρρωστος
έπρεπε να ακολουθήσει, όσο παράδοξοι και αν φαινόταν, θα δήλωνε και πόσο θρησκόλητττος
ήταν.

1.6 Ρωααϊκά Νοσοκοαεία και ιατονκή

Η Ρωμαϊκή τιαράδοση στην ιατρική δεν υτιήρχε πριν εισαχθεί η Ελληνική. Μέχρι
τότε, εφαρμοζόταν η ετηστήμη μερικών βοτάνων με αιμοστατικές ή ουλοποιητικές ιδιότητες.
Ο ασθενής εφάρμοζε μόνος του την θεραπεία καταφεύγοντας σε τιαραδοσιακά γιατροσόφια
της λαϊκής ιατρικής
Αργότερα όμως, και ιδιαίτερα με την εμφάνιση του Ασκληπιού, τα πράγματα
άλλαξαν. Σημειώθηκαν μεγάλες πρόοδοι στον τομέα της ιατρικής τόσο μάλιστα που οι
ειδικότητες να φθάσουν σε μεγάλο αριθμό, ώστε να προκαλούν τα ειρωνικά σχόλια ποιητών
και θεατρικών συγγραφέων. Ανάμεσα στις ειδικότητες που υπήρχαν και ασκούσαν με
ιδιαίτερη σοβαρότητα, ήταν εκείνη της οφθαλμιατρικής αλλά και της γυναικολογίας. Ένα
άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής ιατρικής, ήταν η αντίληψη για την
σπουδαιότητα της δημόσιας υγιεινής. Το Ιουστινιάνειο Δίκαιο δεν μπορούσε να μην έχει τις
ετηπτώσεις του και στο ιατρικό πεδίο που εξωτερικεύονται στις θέρμες, τα υδραγωγεία και τα
νοσοκομεία.
Τα ετηβλητικά ερείπια των θερμών, δηλώνουν ότι τα έργα υγιεινής για τη Ρώμη
αποτελούσαν κοινωνικό γεγονός και όχι θρησκευτική ενέργεια. Υπήρχαν περισσότερα από
300 λουτρά τα οποία τροφοδοτούσαν με άψογο τρόπο 9 διαφορετικά υδραγωγεία τα οποία
βρισκόταν έξω από την πόλη. Η συστηματοποίηση της υγιεινής ζωής φανερώνεται ξανά με
την κλοάκα μάξιμα, των κεντρικό αγωγό των υπονόμων της Ρώμης, ο οποίος ήταν τόσο καλά
σχεδιασμένος ώστε να χρησιμοποιηθεί 1600 χρόνια. Ο Δωδεκάδελτος Κώδικας επίσης, ο
οποίος συντάχθηκε γύρω στον 5° αιώνα π.Χ., δεν αφήνει αρρύθμιστο τον ενταφιασμό των
νεκρών. Τόσο η ταφή της πόλής όσο και η αποτέφρωσή τους γινόταν έξω από την πόλη ώστε
να συμβιβάζεται απόλυτα με τις απαιτήσεις της υγιεινής ζωής. Ακόμη και στα πολεοδομικά
ζητήματα και στην υγιεινή της κατοικίας επαγρυπνούσαν οι αρμόδιες κυβερνητικές αρχές της
Ρώμης.

1.6.1. Το ιατρείο

Χάρη στο συνδυασμό γραπτών μαρτυριών και αρχαιολογικών ευρημάτων, είναι
γνωστός ο χώρος όπου ο ιατρός ασκούσε το επάγγελμά του. Το σπίτι ενός ιατρού που
ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι στα ερείτηα της Πομπηίας μαρτυρεί τους χώρους που
προοριζόταν για την χρήση της ιδιωτικής ζωής του ιατρού.
Εκτός από τις τραπεζαρίες, την κουζίνα, το αρχείο, τη βιβλιοθήκη, τα
υπνοδωμάτια υπήρχε και το ιατρείο του όπου περνούσε τις περισσότερες ώρες της ημέρας και
. δεχόταν τους πελάτες του. Φυσικά επισκε^όταν και κατ' οίκον και όπου τον καλούσαν για
επείγοντα περιστατικά. Για τις παραπάνω ττερυιτώσεις, ο ιατρός είχε πάντα μαζί του το
κιβώτιο που περιείχε τα απαραίτητα γι 'αυτόν εργαλεία καθώς και έναν μικρό ή μεγάλο
αριθμό μαθητών'^
Τόσο η καλή εμφάνιση του κιβωτίου όσο και ο· αριθμός των εκπαιδευόμενων που
ακολουθούσαν τον ιατρό, συνέβαλαν στην αύξηση της φήμης τους με φυσικό αντίκτυπο και
στην αμοιβή τους. Έτσι ενώ αρχικά ήταν εξευτελιστικές, αργότερα αυξήθηκαν τόσο ώστε
πολλοί από τους καλύτερους επαγγελματίες έγιναν οι πλουσιότεροι της κοινωνίας τους.
Οι μεγάλοι ιατροί θέλοντας να δημιουργήσουν μεγάλη αίγλη για το άτομο το υ ς, συνοδεύονταν συχνά από
απίθανο αριθμό μαθητών

Ι.6.2. Τα Νοσοκοιχεία.

Στο Βίντις της Ελβετίας, όπου τα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
ονομαζόταν Βνντονίσα, ανακαλύφθηκε ένα Ρωμαϊκό νοσοκομείο το οποίο εξυπηρετούσε τις
ανάγκες μιας λεγεώνας.
Στο στρατιωτικό αυτό νοσοκομείο, υττήρχαν δύο σειρές θαλάμων, που μοιραζόταν
σ' ένα μεγάλο και ένα μικρότερο ορθογώνιο και διαχωριζόταν μεταξύ τους από ένα μιεγάλο
διάδρομο. Οι θάλαμοι που ανέρχονται γύρω στους 60 είχαν τις πόρτες τους σ' αυτόν, ενώ
λίγοι ήταν αυτοί που επικοινωνούσαν μεταξύ τους, και η θέρμανση σ' αυτούς ήταν αυτόνομη.
Οι θάλαμοι χωρούσαν περίπου 8 κλίνες, αφού η διάστασή τους ήταν 3,5χ4,7και συνεπώς το
νοσοκομείου περιέθαλτιε 480 ασθενείς. Με δεδομένο ότι η φρουρά της πόλης αυτής ήταν
περίπου 10000 άνδρες, υπήρχε μία αναλογία 4,8%., όπως ακριβώς θα συνέβαινε σε μία
σύγχρονη στρατιωτική μονάδα ανάλογης δυναμικότητας.
Στο εσωτερικό του κτιρίου, και στο κέντρο της πλατείας την οποία περιλάμβανε,
υττήρχε ένα ξεχωριστό οίκημα. Αυτό θεωρείται ότι τελούσε χρέη εξωτερικού ιατρείου καθώς
και χειρουργείου. Μέσα σ' αυτό, βρέθηκαν χειρουργικά εργαλεία που δικαιολογούσαν την
προηγούμενη άποψη.
Τα λουτρά όπως και οι κοιτώνες των ιατρών, λείπουν όμως από το νοσοκομειακό
αυτό συγκρότημα. Τα πρώτα βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης όπου υπήρχαν ανεξάρτητα από
το υπόλοιπο συγκρότημα , αλλά πολύ κοντά σ' αυτό. Δεν βρέθηκαν όμως οι κατοικίες των
ιατρών. Εικάζεται ότι υπήρχαν απέναντι από εκείνη τη πλευρά του νοσοκομείου που
συνόρευε με τον δρόμο με ένα περιστύλιο.
Παρ' όλες όμως τις ασάφειες και τις ελλείψεις των ευρημάτων, δεν εμτιοδίζεται ο
θαυμασμός για την ύπαρξη ενός τόσο καλά οργανωμένου νοσοκομείου στα χρόνια της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ^
Νεότερα χρόνια.
2.1. Βυζάνηο.
Η εξάπλώση του Χριστιανισμού συντέλεσε στην ίδρυση πολλών νοσοκομείων
Αν και το Βυζάντιο επηρεάστηκε αρκετά από την ανατολική αντίληψη όπως ήταν
άλλωστε φυσικό, στον τομέα της περίθαλψης των αρρώστων, παρέμεινε ανυπέρβλητο. Η
πρόνοια για τους πάσχοντες και τους έχοντες ανάγκη, ήταν πρώτιστη σημασία για την
αυτοκρατορία.
Στα τότε νοσηλευτικά ιδρύματα γνωστά ως ξενώνες-ξενοδοχεία γιατί αυτά
φιλοξενούνταν ταξιδιώτες και ξένοι, γινόταν εφαρμογή πρωτότυπων ιατρικών κλάδων. Το
πρώτο γνωστό ως Βασιλειάδα, ιδρύθηκε από τον Μέγα Βασίλειο τΐΓ369 μ. X. στη Καισαρεία
της Καπαδοκείας. Σ' αυτό, όπως και σε όλα τα άλλα, υττήρχε συστηματική πρόνοια ώστε να
καλύπτεται η νόσος, η εγκυμοσύνη, ο τοκετός, η βρεφική και η παιδική ηλικία και τέλος το
γήρας. Εκτός όμως από το χώρο όπου εφαρμοζόταν η εντολή του Χριστιανισμού, η αγάπη,
υτιήρχε και η ιατρική σχολή και εργαστήριο όπου καλλιεργούσαν και προήγαγαν την ιατρική επτστήμη.
Τα θέματα που αφορούσαν την νοσηλεία, ο Μέγας Βασίλειος, πραγματεύεται στο
βιβλίο: «Περί του πώς δει προσφέρεσθαι τους μοναχούς τοις εν τω ξενοδοχείω άρρωστοις».
Η Βασιλειάδα διέθεται50 κλίνες χωρισμένες σε 5 τμήματα. Χειρουργική, 2
τιαθολογικές και από μία γυναικολογική και οφθαλμολογική. Οι γιατροί που τα στελέχωναν
ήταν 53 σε αριθμό με διάφορες ειδικότητες ενώ ήταν συγκροτημένοι σε ειδικό σώμα με
διευθυντή, επιμελητές και εσωτερικούς βοηθούς. Εττίσης διέθετε διαιτολόγους και
φαρμακοποιούς, ιατρικές βιβλιοθήκες καθώς και εξωτερικά ιατρεία με 16 ιατρούς.
Εκτός από την Βασιλειάδα γνωστός ήταν και ο ξενών της Μονής του
Παντοκράτορος, του Ρωμανού του Λεκαπώνα και άλλα. Σύμφωνα με τις ανάγκες που αυτά
εξυττηρετούσαν, διακρίνονται σε γενικά και ειδικά. Τα πρώτα είχαν διάφορα τμήματα όπως
παθολογικό, νευρολογικό, γυναικολογικό και άλλα. Τα δεύτερα είχαν ιδρυθεί για την
θεραπεία μίας συγκεκριμένης αρρώστιας και τέτοια ήταν τα λεπροκομεία, τα αντικαρκινικά,
τα ψυχιατρεία τα μαιευτήρια καθώς και τα αναρρωτήρια όπου αποθεραπεύονται οι
πάσχοντες από βαριές αρρώστιες και απαιτούσαν μακρόχρονη παρακολούθηση. Ειδικά ήταν
και τα νοσοκομεία για τα παιδιά κάτω των 14 χρονών . Ετήσης άξιο σημείωσης είναι το
γεγονός ότι σε περίπτωση πολεμικής τιεριόδου λειτουργούσαν και τα « πλωτά νοσοκομεία».
Το ευρύτερο σύστημα υγείας και πρόνοιας, συμπλήρωναν τα γηροκομεία, τα
βρεφοκομεία, και τα ορφανοτροφεία που στεγαζόταν σε πολύ κοντινά κτίρια

2.2

Μεσαίωνας- Μοναστηριακή ιατρική.

Την εποχή του μεσαίωνα, η ίδρυση των νοσοκομείων γίνεται κάτω από την αιγίδα
της Εκκλησίας. Τον 8° ως τον 12” αιώνα, τα μόνα ιδρύματα όπου νοσηλεύονταν οι ασθενείς
ήταν τα μοναστηριακά νοσοκομεία τα οποία ιδρύονταν από τα τάγματα των καθολικών
μοναχών.
Το έντονο όμως εκκλησιαστικό στοιχείο, συνδυασμένο με τον σκοταδισμό, την
πρόληψη και την αμάθεια, οδήγησαν στην αντίληψη ότι κάθε αρρώστια συνδεόταν και με ένα
όνομα αγίου. Ο Φραγκίσκος της Ασίζης για παράδειγμα, γιάτρευε τους λεπρούς. Και άλλες
επίσης λοιμώδεις ασθένειες που έπληξαν την Ευρώπη αυτή την περίοδο, είχαν την ίδια
αντιμετώπιση, ο Μαύρος θάνατος που εμφανίσθηκε το 1348-1350 και οδήγησε στο θάνατο το
1/3 των Ευρωπαίων και η φυματίωση.
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Η κοινωνία βρέθηκε απροετοίμαστη και όπως είναι φυσικό, σημειώθηκε στροφή
προς τη θεία Πρόνοια τιαρασυρόμενοι από την θρησκοληψία, τις προλήψεις και τις
τινευματικές νοοτροτιίες. Ωστόσο σημαντική είναι και η ύπαρξη της θετικής ιατρικής
δραστηριότητας.
Τα μέσα που διέθεταν οι ιατροί του Μεσαίωνα ήταν τιολύ τιεριορισμένα. Οι πηγές
των γνώσεων τους είναι μεγάλα έργα αρχαίων σε τκριλήψεις μεταγενέστερων, όπως το έργο
του Κέλσιου ( Ι”' μ.Χ. α ι.) «περί ιατρικής τέχνης» καθώς και η εγκυκλοπαίδεια των ιατρικών
γνώσεων της αρχαιότητας.'^
Με τέτοιο φτωχό ιατρικό εξοπλισμό και ανύπαρκτη λαϊκή ιατρική, τα μοναστήρια
να αναλάβουν το ρόλο της ιατρικής και της νοσηλείας των αρρώστων. Τα μοναστήρια
αποτελούσαν την κιβωτό που φύλαξε την γραπτή κληρονομιά των αρχαίων. Και ήταν φυσικό
να μετατραπούν σε Ασκληπιεία του Χριστιανικού όμως κόσμου. Η μόνη τους διαφορά
εντοτήζεται στα κίνητρα. Έτσι ενώ στα πρώτα τα πάντα προέρχονται από την τιείρα των
ιατρών-ιερέων, και από την επιρροή που ασκούσαν λόγω της θέσης τους. Στα μοναστήρια
όλα πήγαζαν από το πνεύμα της αγάττης προς το πλησίον, όπως δίδασκε ο Χριστιανισμός ,και
ενώ η πρακτική εμπειρία προερχόταν από την πράξη, την θεωρητική, είχε τις βάσεις της τον
Κέλσιο, τον Πλίνιο και τον Γαληνό. Πολύ αργότερα ο Ισίδωρος, αρχιεπίσκοπος της Σεβίλλης
(?“■αι. μ.Χ.), έγραψε την εγκυκλοπαίδεια. «Ετυμολογία» η οποία συνοψίζει τις γνώσεις του
ανθρώπου για την φύση και τον εαυτό του.

2.3. Επογύ Ανανέννησπε.

Στην εποχή της Αναγέννησης, η οργάνωση των νοσοκομείων διαφοροποιείται. Οι
φορείς που τη χρηματοδοτούσαν και ο τρόπος αντιμετώπισης του ανθρώπου όσο αφορά την
ιατρική, παρουσιάζουν μεγάλες αλλαγές.
Στην περίοδο αυτή, πολλές συντεχνίες, αλλά και ιδιώτες, ιδρύουν άσυλα και
φτωχοκομεία ενώ σταδιακά η διαχείριση των νοσοκομείων, μεταβαίνει στην δημοτική αρχή,
χωρίς αυτό να αποκλείει τον έλεγχό της και από την Εκκλησία της οποίας η παρουσία
εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα.
Από τον 17° αιώνα τα νοσοκομεία δεν περιθάλπουν μόνο, αλλά αποτελούν χώρο
διδασκαλίας της ιατρικής επιστήμης. Εγκαινιάζονται οι σπουδές ανατομίας, και ανοίγει ένας
νέος δρόμος για την ετπστι'-ιμη της ιατρικής αφού οι προκαταλήψεις έχουν δώσει τη θέση τους
στη μελέτη για τα αίηα που προκάλεσαν τον θάνατο σε άμεση σύνδεση με τα συμπτώματα
του αρρώστου και τις ανατομικές βλάβες που ο οργανισμός του παρουσίαζε
Μπορεί λοιπόν η πρόοδος στο χώρο της ιατρικής με τη συντήρηση να συνυπήρχαν,
ωστόσο, ο άνθρωπος αποτελεί το επίκεντρο του ετηστήμονα με αποτέλεσμα, την πρόοδο της
ιατρικής επιστήμης.
2.4 Σύγγρονπ εποτή
Κατά το τέλος του 19°° αιώνα σημειώνονται ουσιαστικές μεταβολές στα
θεραπευτήρια. Χαρακτηριστικό της νοσοκομειακής αρχιτεκτονικής ήταν ο τύπος
«περιπτέρων» με κύρια νοσηλευτική μονάδα το Nightingale ή ανοιχτό θάλαμο. Ο τελευταίος
χαρακτηρίζεται από μία παράταξη διπλής σειράς 30 συνολικών κλινών, πλάτους 9 μέτρα,
μήκους 36,6 μέτρα και ύψους 5 μέτρα. Η ετηκοινωνία μεταξύ των περιπτέρων γινόταν με την
βοήθεια διαδρόμων και άλλων βοηθητικών χώρων .
Ωστόσο οι παροχές υγείας είναι ακόμα περιορισμένες, ενώ κυριαρχεί η αντίληψη ότι
η διαμονή του αρρώστου στο δικό του χώρο θα ήταν περισσότερο επιτυχής και αυτό γιατί οι
” Ιατρικές σχολές :Σχολή Σαλέρνο (1100), η Πραβική Σχολή, η Σχολή της Μπολόνιας, η Ιατρική Σχολή τι
Παρισιού.

λοιμώξεις, μέσα στους χώρους των νοσοκομείων, βρισκόταν σε μεγάλη έξαρση. Μέχρι
λοιπόν τη δεκαετία του ’30, ο τομέας της υγείας ήταν σχετικά αποτελεσματικός και οι
ιατρικές παρεμβάσεις ελάχιστες. Όλες οι βελτιώσεις που παρατηρούνταν αντίθετα,
οφείλονται κυρίως στην εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα ατομικής υγιεινής.
Οι πραγματικές εξελίξεις σημειώνονται στη δεκαετία του '50. Γεγονός που
οφειλόταν στη ταχεία εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας. Αλλάζει έτσι η μορφή των
νοσοκομείων αφού, και από φιλανθρωπικά ιδρύματα μετατρέπονται σε χώρους όπου οι ιατροί
μπορούσαν να προσφέρουν κατ' εξοχήν νοσοκομειακές φροντίδες υγείας. Φυσικό
επακόλουθο λοιπόν η εγκατάλειψη των νοσοκομειακών περιπτέρων και η αντικατάστασή
τους από τα πολυώροφα (en bloc) νοσοκομεία που ελαχιστοποιούν τα προβλήματα
αποστάσεων και επικοινωνίας μεταξύ των διάφορων τμημάτων τους.
Την περίοδο αυτή παρατηρείται έντονη δραστηριότητα σε ότι αφορά την έρευνα
γύρω από το σχεδιασμό των νοσοκομείων. Η έρευνα ετηκεντρώνεται στο συσχετισμό του
σχεδίου του με του εύρος των λειτουργιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που
φιλοδοξούν να προσφέρουν. Η αρχή έγινε στις Η.Π.Α. στις Σκανδιναβικές χώρες καθώς και
στη Βρετανία, όπου για πρώτη φορά συνεργάστηκαν άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (
αρχιτέκτονες, μηχανικοί, ιστορικοί, ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί) για να μελετήσουν το
περιβάλλον και την ανάγκη-ζήτηση για νοσηλευτικές υπηρεσίες μίας συγκεκριμένης
περιοχής.
Έτσι τα σύγχρονα νοσοκομεία, είναι εφοδιασμένα με σύγχρονες τεχνικές
εγκαταστάσεις και η ύπαρξη της κοινωνικής ασφάλισης τα έκανε προσιτά σε όλους, ενώ τα
έξοδα νοσηλείας τους ρυθμίζονται με νόμο. Παράλληλα διαθέτουν επιμέρους κλινικές
( παθολογικές, χειρουργικές, γυναικολογικές κ.α. ) εξωτερικά ιατρεία όπου εξετάζονται οι
εξωτερικοί άρρωστοι.
Με την 24ωρη λειτουργίας τους, μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε επείγον
περιστατικό ενώ παράλληλα λειτουργούν και τμήματα ερευνών και εκπαίδευσης ιατρών και
νοσοκόμων
Στην Ελλάδα, το πρώτο νοσοκομείο που ιδρύθηκε ήταν το « Ελπίς» (1839) και
ακολούθησαν το Μαιευτήριο το 1841, το Οφθαλμιατρείο το 1843, η Αστυκλινική το 1856, το
«Βρεφοκομείο» το 1859 και ο «Ευαγγελισμός» το 1881.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η νοσοκομειακή τιερίθαλψη της Ελλάδας, σε άμεση σχέση με τους νόμους τιου την
καθόριζαν, μπορεί να διακριθεί σε τέσσερις τιεριόδους.

3.1 Πρώτη περίοδος (1832-1909).

Η πρώτη περίοδος ξεκινά από τη σύσταση του Ελληνικού χράτους και τελειώνει το
1909. Κατά τη διάρκεια της γίνεται λόγος για την ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου. Το
νοσοκομείο βρίσκεται υπό την αιγίδα των δήμων ή των κοινοτήτων ενώ συχνά είναι και
αποτελέσματα φιλανθρωπιών. Είναι λοιπόν φυσικό τα ιδρύματα εκείνα να έχουν μικρή
δυναμικότητα και χαμηλό επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών.
Με τη συγκεκριμένη κατάσταση οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν τη
βασική αιτία θνησιμότητας στα νοσοκομεία και άρρωστοι κινδυνεύουν περισσότερο στα
νοσοκομεία παρά από την ασθένεια για την οποία νοσηλεύθηκαν. Έτσι, τα ιδρύματα στη
συγκεκριμένη περίοδο, υττήρξαν καταφύγιο των απόρων και μόνο, αφού οι εύποροι και η
αστική τάξη αποφεύγουν να δεχθούν τις υπηρεσίες τους .

3.2

Δεύτερη πεοίοδοοΠ909-19521.

Το κράτος παρεμβαίνει ενεργά στον ευαίσθητο υγειονομικό χώρο με την ίδρυση
κρατικών και ειδικών νοσοκομείων κατά την περίοδο 1909-1952.Οι πόλεμοι, η ύπαρξη των
προσφύγων αλλά και άλλες ιδιάζουσες συνθήκες που χαρακτήριζαν την συγκεκριμένη εποχή,
οδήγησαν στη λύση των στρατιωτικών και προσφυγικών νοσοκομείων. Ήταν η πρώτη φάση
για την ίδρυση ενός δικτύου υγείας που αργότερα θα διευρυνθεί καλύτιτοντας εξελικτικά όλο
και περισσότερες ανάγκες. Φυσικά έπρεπε να γίνουν πολλές προσπάθειες ακόμη ώστε να
ετητευχθούν αποτελέσματα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία μπορούσαν να
ανταγωνισθούν τότε μόνο τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας «Ευαγγελισμός», «Ερυθρός
Σταυρός» και «Πολιτικόν».
Οι νόμοι που ψηφίστηκαν την περίοδο αυτή αποτελούσαν σταθμό στην ιστορία του
υγειονομικού τομέα γιατί περιλαμβάνουν την ίδρυση του Υπουργείου Υγιεινής και
Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο Νόμος 28882/22 (27.8.22) θεσπίζει κράτος που παρέχει στους
πολίτες του υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας ενώ συνεχίζεται με τον Ν 6298/34 "περί
κοινωνικών ασφαλίσεων» (24-9/10.10.1934) και τον Α.Ν. 965/1937 «περί οργανώσεως των
δημοσίων νοσηλευτικών και υγειονομικών ιδρυμάτων». Ο τελευταίος αποτέλεσε και το
θεμέλιο λίθο στην οργάνωση της νοσοκομειακής περίθαλψης στη χώρα.
Παράλληλα ψηφίζονται Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι. Οι τελευταίοι περιλαμβάνουν
διάφορες διατάξεις που αφορούν νοσηλευηκά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 4 του
νόμου της 18/27-10-1925 γίνεται λόγος «Περί ιδρυμάτων ύγιεινής και ιατρικής εν γένευ>.Το
διάταγμα αυτό ρυθμίζει τους όρους χορήγησης αδειών για την ίδρυση και εγκατάσταση των
ιδρυμάτων καθώς και για την παύση της λειτουργίας τους όταν αυτά δεν εκπληρώνουν τον
προορισμό τους. Φυσικά τα άρθρα δεν περιορίζονται μόνο σ' αυτές τις ρυθμίσεις. Αντίθετα
περιλαμβάνουν ποινές όσων πολιτών δεν ακολουθούν τις διατάξεις προκαλώντας βλάβες

στον ανθρώτηνο οργανισμό ( από την αλόγιστη χρήση προϊόντων που προέρχονται από τα
ιδρύματα).
3,3

Τρίτη Περίοδος Π953-1982)

Κατά την τρίτη περίοδο,1953-1982,η νοσοκομειακή περίθαλψη εμφανίζεται αρκετά
οργανωμένη. Με το νομοθετικό διάταγμα 2592/1953 “Περί οργανώσεως τηςς ιατρικής
αντιλήψεως” αποκεντρώνονται οι υγειονομικές αρμοδιότητες με ορθολογική και
ετηστημονική γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών. Γίνεται προσπάθεια λοιπόν να δωθεί
έμφαση στον κοινωφελή χαρακτήρα των νοσοκομείων.
Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 23 παρ. 52 τιμωρούνται με φυλάκιση από 10 ημέρες
έως 6 μήνες οι διευθυντές των νοσοκομειακών ή κάθε άλλο αρμόδιο πρόσωπο που αρνείται,
παραμελλεί ή παρεμποδίζει την δωρεάν νοσηλεία των ασθενών που προσέρχονται σ'
αυτά.Σύμφωνα έτσι με την απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, τα
προαναφερθέντα πρόσωπα, απολύονται από την θέση που κατέχουν, τουλάχιστο για ένα
τρίμηνο.
Παράλληλα ρυθμίζεται και το τιμολόγιο των νοσηλείων που παρέχουν τα ιδρύματα
καθώς και η αντιμετώπιση των παραβατών. Το πλαίσιο καθορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 13 του
νόμου 3796/1957 «Περί διαβαθμίσεως και εντάξεως προσωπικού και άλων διατάξεων».
3.4

Τέταρτη πεοίοδοε Π982-έωε σήαεοα)

Η τελευταία περίοδος που ξεκινά από το 1983 και φτάνει έως σήμερα, είναι και η
σημαντικότερη. Λόγω των ανακατατάξεων, σε όλους τους τομείς με τις προσπάθειες
εφαρμογής του Ε.Σ.Υ. κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Το κράτος λοιπόν παρεμβαίνει σε όλα τα ετήπεδα δραστηριότητας των νοσηλευτικών
μονάδων όπως δηλαδή η οργάνωση, η διοίκηση και η λειτουργία τους. Οι προσπάθειες για τη
συνεχή εξέλιξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Αντίθετα
ενισχύονται με νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες είναι επηρεασμένες από τις πολιτικές
αντιλήψεις που επικρατούν και τις κυβερνητικές επιλογές για την υγεία.
Στόχος είναι η προαγωγή του συστήματος υγείας. Οι λειτουργίες των νοσηλευτικών
ιδρυμάτων δημοσιοποιούνται τιλήρως με την ένταξή τους στο δημόσιο σύμφωνα με τον νόμο
για το «Εθνικό Σύστημα Υγείας» μαζί με τον νόμο 1578/85 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και
ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».
Πιο συγκεκριμένα, με τους παραπάνω νόμους, θεστήζονται οι συντελεστές που
καθορίζουν τον αριθμό των θέσεων προσωπικού συνολικά αλλά και κατά υπηρεσία ανάλογα
με την δύναμη του αριθμού των κρεβατιών τους. Επίσης καθορίζονται:
1. η νομική τους μορφή ως Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
2. η επωνυμία τους ως Νομαρχιακών Γενικών Νοσοκομείων με την επωνυμία
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
1 Η έδρα της κεντρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου είναι η πόλη στην οποία βρίσκεται το
■ voσoκoμείo'‘''^
Σε άλλο άρθρο ορίζεται ο σκοπός του νοσοκομείου που δεν είναι άλλος από την
παοονή των ιατρικών υττηοεσιών, την ανάπτυδι. την ποοανωνή τηο ιατοικήζ ipevvac και τέλοζ
την Γ.ωαηιιηνιί εκπαιδευτικών ποονοαααάτων via την ετπαόοφωσν των λειτουονών τονο
Παράλληλα γίνεται λόγος για τις πηγές εσόδων του ιδρύματος όπως είναι οι
επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό, από τα νοσήλια, τις δωρεές και από
τις προσόδους τυχόν περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να έχει.
Συνήθως η πρωτεύουσα ή συγκεκριμένη περιοχή του νομού
'Ά ρ θ ρ ο 2 /Ν. 1397/83

Τέλος καθορίζεται η δύναμη του νοσοκομείου(αριθμός κρεβατιών) τιου οι κτιριακές
εγκαταστάσεις του ετητρέπουν να έχει. Σύμφωνα π.χ. με την εφημερίδα της Κυβερνήσεως το
νοσοκομείο της Καβάλας έχει συνολική δύναμη τιεντακοσίων (500) κρεβατιών.

3.4.1.Η κατάσταση σήοεοα.
Το ενιαίο πλαίσιο που αφορά την οργάνωση των νοσοκομείων (Π,Δ. 87/1986)
καθώς και οι σχετικοί νόμοι, αποτέλεσαν σημαντικές προσπάθειες. Η έναρξη της οριοθέτησης
των αρμοδιοτήτων και των ρόλων των εκάστοτε Διοικήσεων και Διευθύνσεων ωστόσο δεν
ολοκληρώθηκε. Η σύγχυση εξακολουθεί να επικρατεί. Έτσι ενώ θεσπίζεται και εφαρμόζεται
το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των νοσοκομείων η έλλειψη εσωτερικών Κανονισμών, οι οποίοι
θα ρύθμιζαν ουσιαστικά τα τυχόν προβλήματα και θα έδιναν λύσεις στις διαφωνίες μεταξύ
εργαζομένων, ταλανίζουν τα Νοσοκομεία παρά το γεγονός ότι ο γόμος-πλαίσιο παρέπεμπε σε
αυτούς. Με τον νόμο 2190/1992 καταργείται το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των νοσοκομείων
για να ψηφισθεί νεότερος νόμος ο οποίος καταργεί τις σχετικές διατάξεις και επαναφέρει την
προηγούμενη κατάσταση.
Τα παραπάνω γεγονότα όμως, δεν αποτελούν τροχοτιέδη στην ψήφιση νόμων που
ρυθμίζουν ολοένα πολυπλοκότερες ανάγκες της κοινωνίας για την καλύτερη περίθαλψη και
βελτίωση του συστήματος υγείας. Έτσι εξηγείτε και η ψήφιση του νόμου1997 ο οποίος
πρόβλεπε μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα ώστε να λυθούν προβλήματα και να καλυφθούν
οι ελλείψεις του παρελθόντος. Θετικές θεωρούνται οι διατάξεις που αφορούν τα Δίκτυα
Πρωτοβάθμιας φροντίδας, τον οικογενειακό γιατρό τις υπηρεσίες σχολικής υγείας και την
αλλαγή του συστήματος διαχείρισης.
Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο λεγόμενος Χάρτης Δικαιωμάτων του Ασθενή ο
οποίος ήδη συντάσσεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία με το
Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης. Στόχος του είναι να ελαττώσει τον αριθμό των ράντσων που
ολοένα αυξάνεται στα σύνχρονα νοσοκομεία, να περιορίσει τις αυθαιρεσίες των γιατρών που
κοστίζουν ακόμη καν την ζωή των ασθενών και να προασπίζει έτσι τα δικαιώματα των
νοσηλευομένων. Θέτει με λίγα λόγια την παροχή αξιοπρεπούς ιατρικής φροντίδας.
Σύμφωνα λοιπόν με σχετικό δημοσίευμα ο Χάρτης Δικαιωμάτων είναι ο εξής;
□ Ο ασθενής έχει δικαίωμα στην παροχή ιατρικής περίθαλψης με σεβασμό στην ανθρώπινη
αξιοπρέπεια.
□ Κάθε ασθενής που μπαίνει για νοσηλεία στο νοσοκομείο έχει δικαίωμα και πρέπει να
απαιτεί την αξιοπρετιή διαμονή του σε αυτό. Μπορεί να αρνηθεί την παραμονή του σε
ράντζο.
□ Πρέπει να του παρέχεται η οποιαδήποτε τεχνική και διοικητική εξυπηρέτηση, όταν τη
ζητήσει.
□ Διατηρεί το δικαίωμά του να διαχειρίζεται όπως εκείνος θέλει την υγεία του.
□ Μπορεί να αρνηθεί θεραπευτική πράξη που εκείνος θεωρεί ότι δεν είναι για το καλό του.
□ Όταν ο ασθενής είναι μειωμένης διανοητικής ικανότητας, πρέπει να υπάρχει πρόσωπο που
να λειτουργεί για λογαριασμό του.
□ Έχει το δικαίωμα να γνωρίζει την κατάσταση της υγείας του με την ακρίβεια των
πληροφοριών που αρμόζει στην ιατρική του περίπτωση.
Ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις και πληροφορίες στον
άρρωστο.
Με βάση λοιπόν αυτές τις πληροφορίες που θα έχει ο ίδιος, θα μπορεί να πάρει μια
απόφαση για την αλλαγή γιατρού ή νοσοκομείου.

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 1987, τεύχος δεύτερο,
αριθμός φύλλου 6.
'’ Έθνος της Κυριακής, 7 Φεβρουαρίου 1999, Αρ, φύλλου 853, σελ. 26.

□ Έχει δικαίωμα να τιληροφορείται ανά πάσα στιγμή τους κινδύνους που διατρέχει ο ίδιος
από πειραματικές θεραπευτικές πράξεις για τις οποίες πρέπει να συγκατίθεται.
Μπορεί ετήσης να ανακαλεί οποτεδήποτε, απόφαση που έχει ήδη πάρει για συμμετοχή σε
πειράματα
□ Πρέτιει να προστατεύεται η ιδιωτική του ζωή και να διασφαλίζεται τιλήρως το απόρρητο
του ιατρικού του φακέλου
□ Είναι απαραίτητο να γίνονται σεβαστές οι θρησκευτικές και ιδεολογικές του τιεποιθήσεις.
□ Ο ασθενής μπορεί να καταθέτει διαμαρτυρίες και ενστάσεις και λαμβάνει γνώση για την
τύχη τους.
□ Ο ασθενής δικαιούται αποζημίωση σε περίπτωση ετηβάρυνσης της υγείας του από το
νοσοκομείο το οποίο ευθύνεται για τις πράξεις του προσωτηκού του.
Η προαναφερθείσα Χάρτα βρίσκεται υπό την δικαιοδοσία της Επιτροπής Ελέγχου
Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών, η οποία αποτελείται από 18 μέλη κοινωνικών
και ιατρικών φορέων της χώρας, με πρόεδρο πρόσωπο που επιλέγει ο Υπουργός Υγείας. Ο
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία
δικαιωμάτων των ασθενών, αποφασίζει για την παραπομπή ή όχι των καταγγελιών, ενώ έργο
της επιτροπής είναι η εξακρίβωση τους καθώς και ο έλεγχος των νοσοκομείων για την
τήρηση των κανόνων της χάρτας.
Προσπάθειες για να προαχθεί επίσης το σύστημα υγείας, αποτελεί το γραφείο
ετηκοινωνίας με τον πολίτη που πρέπει να λειτουργεί σε κάθε νοσοκομείο. Μία ατιό τις
αρμοδιότητες του αποτελεί η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής προάστασης των δικαιωμάτων
του ασθενή.
Τέλος, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου εκπρόσωπος του νοσοκομείου
τιαρεμβαίνει για την κατάρτιση προγραμμάτων λειτουργίας των ιδρυμάτων καθώς και για να
αποσπάσει δεσμεύσεις από τους λειτουργούς τους σε όλους τους τομείς. Ενέργειες που
αποσκοπούν στην ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων στη σωστή αντιμετώπιση των ασθενών
αλλά και στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των εργαζομένων σε αυτά. Μόνο έτσι, το
σύστημα υγείας μπορεί να λειτουργεί ανενόχλητο χωρίς παρεμβάσεις κάθε είδους (π.χ.
κινητοποίηση των γιατρών κατά τον μήνα Φεβρουάριο 1999).

3.5. Ευρωπαϊκή Νοαοθεσία.
Γίνεται λοιπόν κατανοητό το φαινόμενο της συνεχούς ψήφισης νόμων που αφορούν
το νοσηλευτικό σύστημα της χώρας. Ο κλάδος της Υγείας γενικότερα έχει κύρια σημασία
γεγονός που καθιστά περίπλοκες και πολυσύνθετες τις απαιτήσεις των πολιτών από αυτόν.
Για το λόγο αυτό εκτός από την Ελληνική νομοθεσία υπάρχει και ισχύει και η Ευρωπαϊκή που
αντιμετωπίζει το σοβαρό θέμα της υγείας, και της νοσηλείας σε κοινοτικό επίπεδο.
Η νομοθεσία αυτή, την οποία υποχρεωτικά πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι εταίροι,
αποτελείται από κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις και συστάσεις. Ανάλογα με το είδος τους
λοιπόν, καθορίζεται και το επίπεδο δέσμευσης στο οποίο αποβλέπουν.
Πιο συγκεκριμένα, και όσο αφορά το προσωτηκό των ιδρυμάτων ισχύουν οι
παρακάτω οδηγίες:
1) 77/452 Ε.Ο.Κ η οποία αναφέρεται στην αναγνώριση των διπλωμάτων και
γενικότερα των τίτλων νοσοκόμων και υτιευθύνων γενικής περίθαλψης. Με αυτή την οδηγία
διευκολύνεται η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών τους στα πλαίσια των βασικών αρχών της
ελεύθερης μετακίνησης, εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών που προβλέπεται από τις
Συνθήκες.
2) 77/453 Ε.Ο.Κ. που συντονίζει όλες εκείνες τις διατάξεις που αφορούν τις
δραστηριότητες των νοσοκόμων υπευθύνων γενικής περίθαλψης.

3) 77/454 Ε.Ο.Κ. Η συγκεκριμένη οδηγία έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί
αναφέρεται στη σύσταση συμβουλευτικής ετητροπής υτιεύθυνης για την εκπαίδευση του
προσωτακού των νοσοκομείων.
Στα άρθρα της γίνεται σαφής λόγος για την αποστολή, τη σύνθεση, την
αναπλήρωση των μελών της, την διάρκεια της θητείας τους και την εκλογή του προέδρου και
αντιπροέδρου της.
4) Με σχετικές οδηγίες επίσης καταρτίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (77/453
Ε.Ο.Κ.), η αναγνώριση των πτυχίων (81/1057Χ καθώς και η αντιστοιχία των σημερινών
τίτλων σε όλα τα κράτη μέλη της κοινότητας(89/595/Ε.Ο.Κ.).
5) Η οδηγία 89/594/ Ε.Ο.Κ. η οποία τροποποιεί αρκετές προηγούμενες,
νομιμοποιεί τα κεκτημένα όλων των επαγγελμάτων της υγείας όπως είναι οι ιατροί, οι
νοσηλευτές, οι οδοντίατροι, κτηνίατροι και άλλοι.
Ταυτόχρονα υπάρχου και οι συστάσεις της ετητροπής των υπουργών των κρατώνμελών. Μία τέτοια, για παράδειγμα, η Β 8315, προτείνει την εξειδίκευση σε ότι αφορά την
εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού. Έτσι υπάρχουν οι ειδικότητες για κάθε μία από
τις οποίες υπάρχει και αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών το οποίο είναι απαραίτητο να
ακολουθήσουν όλα τα κράτη-μέλη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συστάσεις που αφορούν προβλήματα που
αντιμετωτήζει η Ευρωπαϊκή κοινότητα αλλά και η ανθρωπότητα γενικότερα όπως π.χ. ο
καρκίνος. Η γνώση της έκτασής του καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη ειδικευμένων
νοσηλευτών για την ασθένεια με την συμμετοχή τους σε προγράμματα δράσεως εναντίον
της. Μέσα στις αρμοδιότητες της ετητροττής παράλληλα, είναι και η πρόταση για την
«Ευρώτη] κατά του καρκίνου». Ενέργεια που θα προωθήσει την κινητικότητα μεταξύ των
κρατών-μελών ώστε να γίνεται η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων που θα βοηθήσουν στην
πρόληψή του (σύσταση 89/601/Ε.Ο.Κ).
Η σύμβαση 149/77 είναι διεθνής. Αφορά την απασχόληση, τους όρους εργασίας
αλλά και της ζωής των εργαζομένων. Γίνεται λόγος δηλαδή για τα καίρια ζητήματα που
συχνά απασχολούν τα ιδρύματα. Στην Ελλάδα το κείμενο της σύμβασης έγινε ολόκληρο
αποδεκτό με τον νόμο 1672/1986 και αυτό γιατί συμπληρώνει την νομοθεσία σχετικά με το
νοσηλευτικό προσωτηκό. Καθορίζεται έτσι η εκπαίδευσή του η εξάσκηση του επαγγέλματος,
η κοινωνική ασφάλεια κ.τ.λ.
Όπως προαναφέρθηκε, το νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ο.Κ. περιλαμβάνει πολλές
ακόμη ρυθμίσεις, με τις οποίες αντιμετωπίζονται προβλήματα στον χώρο της υγείας. Γίνεται
έτσι μια συλογικότερη και τηο ετησταμένη προσπάθεια για να οργανωθεί με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, αυτό που ονομάζεται ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ, έστω και αν οι
ενέργειες προέρχονται από ένα τηο διευρυμένο σύνολο οργάνων. Ωστόσο θα πρέτιει να
σημειωθεί όη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η αντιμετώπιση των προβλημάτων της
υγείας γίνεται εντελώς αποσπασματικά και οι σχετικές ϊδιατάξεις όπως και οι τρόποι
αντιμετώπισης εντάσσονται στην κατηγορία των γκρίζων ζωνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
παρά τα μέτρα για την εξασφάλιση υγιεινών χώρων, την σωστή διατροφή, την ασφαλή
εργασία, την εξάλειψη κινδύνων για ατυχήματα, το τιεριοδικό έλεγχο για την σωματική και
ψυχική υγεία των εργαζομένων και άλλα. Τον ίδιο σκοπό έχει και η άλλη δέσμη των
προληπτικών μέτρων για το νοσηλευτικό προσωπικό όπως για παράδειγμα η χρήση
προστατευηκών ενδυμάτων, η μειωμένη διάρκεια εργασίας, οι συχνότερες παύσεις από τους
επαγγελμαηκούς κινδύνους, μεγαλύτερη ετήσια άδεια (σύσταση 157/1977).
Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις με οποιαδήποτε μορφή, και όποιο τρόπο εφαρμογής
από τα κράτη-μέλη δεν προασπίζουν μόνο τα δικαιώματα των εργαζομένων ‘*στα
νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά καθορίζουν και τις υποχρεώσεις τους. Ταυτόχρονα αναθέτουν
στο κράτος ένα πλαίσιο σχεδίου του προγράμματος που θα παρέχει όλα τα κατάλληλα εφόδια,
κυρίως υπό την μορφή γνώσης, για να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις για τις οποίες
'* Το άρθρο 6 του νόμου 1672/1986 δίνει περισσότερα δικαιώματα σ ) νοσηλευτικό προσωπικό κάνοντας τε
ξεχωρίζει στο κοινωνικό σύνολο.

προορίζονται. Παράλληλχι, συνειδητοποιώντας το γεγονός ότι το κράτος πολλές φορές δεν
αποτελεί τον πλέον κατάλληλο εργοδότη και ότι είναι δυνατόν για ένα συγκεκριμένο σκοπό
να υπάρχουν πολυάριθμες διεθνείς συμβάσεις, έγιναν προσπάθειες να θεσπιστούν κανόνες
που ως ετή των πλείστον θα είναι αποδεκτοί από το ίδιο το προσωτηκό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4®
Είδη νοσοκομείων
Η νοσοκομειακή τιερίθαλψη, σύμφωνα με τον τρόπο που αυτή τιαρέχεται στους
πολίτες μπορεί να διακρίνει τα νοσοκομεία σε: Γενικά και Ειδικά, οξείας νοσηλείας και
χρόνιων παθήσεων ανάλογα με τον φορέα, τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα, το μέγεθος και
την γεωγραφική εμβέλειά τους.

4.1. Γενικά και Ειδικά νοσοκοαεία.

Ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών που προσφέρουν τα νοσοκομεία μπορούν να
διακριθούν σε Γενικά και Ειδικά (όπως άλλωστε και οι κλινικές) .Οι διαφορές τους
οφείλονται στο γεγονός ότι τα πρώτα διαθέτουν πολλά τμήματα νοσηλείας. Είναι δηλαδή σε
θέση να αντιμετωπίσουν όλα σχεδόν τα περιστατικά και να νοσηλεύσουν ασθενείς με
ποικίλες ασθένειες χάρη σης πολλές ιατρικές ειδικότητες που περιλαμβάνουν. Στόχος τους
είναι λοιπόν, να παρέχουν νοσηλεία, σχεδόν σε κάθε τιερίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος.
Αυτός είναι και ο λόγος που τα Γενικά νοσοκομεία εξυττηρετούν ανάγκες κατοίκων
περισσότερων από μία υγειονομικών περιφερειών καλύπτοντας έτσι μία ευρύτερη τιεριοχή,
μεγαλύτερη από εκείνη της έδρας τους.
Τα Ειδικά νοσοκομεία από την άλλη, διαθέτουν τμήματα νοσηλείας που
αντιμετωτήζουν μία συγκεκριμένη ασθένεια. Οι ιατρικές ειδικότητες είναι περιορισμένες και
ετηκεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου σκοπού, όπως
είναι το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, τα Αντικαρκινικά Νοσοκομεία, τα Μαιευτήρια κ.λ.π. Είναι
δυνατόν, το ειδικό νοσοκομείο, να διαθέτει και τμήματα άλλων ειδικοτήτων τα οποία όμως
υπάρχουν για να υποστηρίζουν εκείνα της κύριας νοσηλείας.
Ο α ρ ι^ '
Ι^^οικότητίΐ^. ^ -‘NoffoKOiiuu
ίί<.\οσοκομι ΙΟΙ
13.952
1.411
25.915
176 31.273
Γενικά
24
1.056
142
229
26
Συνδυασμένα
4
1.385
721
1.195
20
Αντικαρκινικά
113
2
213
151
Δερματολογικά
41
2
2
6
Καρδιολογικά
100
66
63
1
Μεταδοτικών
ασθενειών.
2.549
910
60
438
848
Γυναικολογικά
744
48
10.761
3.253
13
Νευρολογικά
8
1.093
396
Ορθοπεδικά
8
205
51
1
86
Οφθαλμολογικά
401
106
8
66
Παθολογικά
785
4
1.056
6
1.173
Παιδικών νόσων
2
397
707
828
Φυματίωσης
352
94
257
9
1
Χειρουργικά
15
2
27
10
155
Ω.Ρ.Α.
18.492
34.314
368 52.144
1.916
Σύνολο
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

4.2. Οξείας νοσηλείαο-Χοόνιων παθήσεων.

Η διάκριση για τις κατηγορίες των νοσοκομείων που χαρακτηρίζονται ως Οξείας
νοσηλείας, και ως Χρόνιων παθήσεων , όπως είναι αυτονόητο, στηρίζεται στη διάρκεια
νοσηλείας. Έτσι, όταν αυτή διαρκεί λιγότερο από ένα μήνα, τότε γίνεται λόγος για τον πρώτο
τύπο του ιδρύματος. Σε τιερίπτωση όμως που η νοσηλεία είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια από το
προαναφερθέν διάστημα, (πάνω από μήνα) τότε η αναφορά γίνεται στα νοσοκομεία Χρόνιων
παθήσεων. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα ψυχιατρικά και τα γηριατρικά.

Μέση διάρκεια χρόνου νοσηλείας
1983
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

8
8
8
8
8
7
7
7

- ,
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4.3.Διάκριση σύαωωνα ιιε το (ροοέα.
Ανάλογα με την νομική τους μορφή, τα νοσοκομεία έχουν την παρακάτω διάκριση:
>
>
>
>
>
>

Κρατικά
Ημικρατικά
Νοσοκομεία Ασφαλιστικών Οργανισμών
Δημοτικά
Κοινωφελή
Ιδιωτικά

Έτσι σύμφωνα με τον φορέα που λαμβάνει την πρωτοβουλία και τα ιδρύει, τα
στελεχώνει, τα χρηματοδοτεί, καθώς και στο σύνολο των πολιτών στο οποίο αναφέρονται και
μπορούν να εξυπηρετήσουν, διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες.
4.4 Διάκριση σύαιρωνα ιιε τον εκπαιδευτικό γαρακτήρα.
Μια άλλη διάκριση των νοσοκομείων, γίνεται με γνώμονα τον εκπαιδευτικό τους
ρόλο.
Έτσι υπάρχουν τα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία τα οποία έχουν ως κύριο στόχο τους
να παρέχουν εκπαίδευση και γι' αυτό τον λόγο ανήκουν στην κατηγορία της Τριτοβάθμιας
Περίθαλψης διαθέτοντας δηλαδή υψηλού ετηπέδου εξειδίκευση τόσο στις υπηρεσίες που
προσφέρουν όσο και στα μέσα που διαθέτουν ως εξοπλισμό..
Στην άλλη κατηγορία ανήκουν τα ιδρύματα που ο παραπάνω στόχος (της
εκπαίδευσης) άλλες φορές δεν είναι κύριος και άλλες δεν υπάρχει καθόλου. Στην πρώτη
περίπτωση από τις γίνεται λόγος για τα νοσοκομεία με περιορισμένο εκπαιδευτικό ρόλο και
στην δεύτερη σ' εκείνα που δεν επιτελούν εκπαιδευτικό έργο.

4.5 Μικρά-Μεσαία-ΜεΎάλα.
Στη συγκεκριμένη διάκριση γίνεται λόγος για την δυναμικότητα των νοσοκομείων.
Τον αριθμό των κλινών τους δηλαδή και το πλήθος των ασθενών που μπορούν να
εξυπηρετήσουν.
Σύμφωνα λοιπόν με το συγκεκριμένο δεδομένο, τα νοσηλευτικά ιδρύματα
χαρακτηρίζονται:
• Μικρά. Όταν διαθέτουν μέχρι 250 κλίνες.
• Μεσαία. Όταν οι κλίνες τους ανέρχονται σε 450-500
• Μεγάλα. Όταν ο αριθμός των κλινών τους είναι μεγαλύτερος από 500.
Ό τύπος αυτός της διάκρισης δίνει σημαντικά στοιχεία που βοηθούν ώστε να βγουν
σημαντικά συμπεράσματα για τα ποσοστά κάλυψης των αναγκών των πολιτών σε κρεβάτια.
Σύμφωνα έτσι με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναλογία των κλινών σε
συνάρτηση με το ποσοστό του πληθυσμού είναι 7,5 κρεβάτια ανά· 1,Q00 κατοίκους.
Ποσοστό που δεν ισχύει για την χώρα μας σύμφωνα με τα δεδομένα του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Σημειώνεται έτσι ότι στην Ελλάδα, το 1993 τα Γενικά
Νοσοκομεία είχαν κατά μέσο όρο 70,3% πληρότητα. Όι 13 Υγειονομικές Περιφέρειες στις
οποίες διαιρείται η χώρα, παρουσιάζουν περίπου την ίδια εικόνα, με ποσοστά άλλες φορές
λιγότερο και άλλες περισσότερο ενθαρρυντικά. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι
υγειονομικές περιφέρειες των Ιόνιων νήσων (51%) και της Δυτικής Ελλάδας, ενώ στη
δεύτερη εκείνες της Θεσσαλίας (71%), και της Κρήτης (76%).
Πιο συγκεκριμένα:

Ανατ. Μακεδονία-Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ηπείρου
Θεσσαλίας
Ιονίων νήσων
Δυτικής Ελλάδας
Στερεάς Ελλάδας
Αττικής
Πελοποννήσου
Βορείου Αιγαίου
Νοτίου Αιγαίου
Κρήτης_________________

1.418
5.297
600
1.035
980
5.420
1.508
755
11.705
1.193
502
519
1.659

65%
70%
59%
72%
77%
51%
52%
60%
76%
57%
64%
55%
76%

Τα παραπάνω στοιχεία δόθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας το 1995 και
σύμφωνα με αυτά, η κατάσταση στον Ελλαδικό χώρο δεν έχει διαφοροποιηθεί. Ωστόσο, στην
πόλη της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την δημοσίευμα εφημερίδας'® τα πράγματα διαφέρουν.

Ό αριθμός κλινών ανά νοσηλευτήριο είναι:

” Εφημερίδα Εξουσία, Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 1999, Αρ. φύλλου 695

Κέντρα Υγείας (9)
Γενικά νοσοκομεία (7)
Γενικές ιδιωτικές Κλινικές
Ειδικά νοσοκομεία
Ειδικές κλινικές
Ψυχιατρικά νοσοκομεία
Ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές
Σύνολο

3.250
1.300
650
420
650
600
6.870

Στοιχεία που δίνουν μία αναλογία η οποία δεν είναι καθόλου άσχημη για την πόλη
της Θεσσαλονίκης. Χωρίς να έχει υπολογιστεί το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» η αναλογία
είναι 5,7 κρεβάτια ανά 1000 κατοίκους. Ποσοστό δηλαδή κατά 10% καλύτερο από το γενικό
σύνολο της χώρας όπου η αναλογία είναι5.1 κρεβάτια για 1000 κατοίκους.
Στο ίδιο δημοσίευμα όμως, αναφέρεται πως το ποσοστό, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο
και στην υπόλουιη Ελλάδα, γίνεται ευνοϊκότερο χάρη στα ειδικά και ψυχιατρικά νοσοκομεία.
Συμτιεριλαμβάνονται δηλαδή οι κλίνες και εκείνων των ιδρυμάτων που αναφέρονται όμως σε
πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις ασθενών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του
νοσοκομείου των Λοιμωδών Νόσων που λειτουργεί στην τιόλη και το οποίο καλείται να
αντιμετωπίσει ελάχιστες σοβαρές περιπτώσεις αφού, έχουν μειωθεί τα κρούσματα των
ασθενειών αυτών. Βελτιώνεται έτσι η αναλογία χωρίς ουσιαστικά να ανακουφίζεται η
κατάσταση, ενώ υπάρχουν και ιδρύματα που παρουσιάζουν ποσοστό πληρότητας 40%.
Κατάσταση απελπιστική αν συνδυαστεί και με το πρόβλημα των εφημεριών που
παρουσιάστηκε και πρόσφατα απασχόλησε την ετηκαιρότητα.

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

'•“'7:ιατρό
326
300
311
303
295
276
266
259

: - Τ/.κλίνη 'ί
188
193
194
195
197
200
201
199
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4.6 Τοπικά-Νοααογιακά-Περκρερειακά
Η διάκριση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε Τοπικά-Νομαρχιακά-Περιφερειακά,
γίνεται με γνώμονά την γεωγραφική τους εμβέλεια και το ποσοστό του πληθυσμού που
προορίζεται να εξυτιηρετήσουν.
Στην πρώτη κατηγορία λοιπόν ανήκούν εκείνα που η ευθύνη τους περιορίζεται στους
50.000 κατοίκους. Έχει δηλαδή σχετικά μικρή γεωγραφική εμβέλεια.
Τα Νομαρχιακά που ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία, εξυπηρετούν έως 200.000
κατοίκους. Προσφέρουν δηλαδή τις υπηρεσίες τους στο σύνολο του νομού, αφού λειτουργεί
ένα σε κάθε νομό και προσπαθεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες τους διαθέτοντας ιατρικά
τμήματα, τουλάχιστον στις βασικές ειδικότητες.
Τα Περιφερειακά τέλος, λειτουργούν στην έδρα κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας.
Διευρύνεται έτσι το πλήθος των ασθενών που προορίζονται να περιθάλψουν και για τον λόγο

αυτό διαθέτουν τμήματα όλων ή των τιερισσότερων ιατρικών ειδικοτήτων. Παράλληλα
τιαρέχουν ιατρική εκπαίδευση σε όλες ή τις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες και συμβάλουν
στην προαγωγή της ιατρικής έρευνας. Θεωρούνται λοιπόν Μονάδες Τριτοβάθμιας
Περίθαλψης (σχ.1) αφού είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο το είδος των υπηρεσιών υγείας που
παρέχονται στο κοινωνικό σύνολο.

|Ή ΡΩ ΤΟΒΑΘί^Ί
• Διαγνωστικήθεραπευτική (εξωτερικά
Ιατρεία).
• Ετιείγουσα (Τμήματα
Επειγόντων).
• Προληπτική Ιατρική.
• Κοινωνική Ιατρική.

ΑΕΎΤΕΡΘΒΑΘΜΙΑ,
• Νοσηλεία
• Εργαστηριακός
Έλεγχος για κάλυψη
απαιτήσεων νοσηλείας.
• Γενικές ετιεμβάσεις
(καθετηριασμοί,
γαστροσκοπήσεις,
εγχειρήσεις).

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
• Εξειδικευμένη
νοσηλεία.
• Υψηλές γνώσεις
εξειδίκευσης.
• Υψηλά
εξειδικευ μένος
εξοπλισμός.
• Υψηλό κόστος
δημιουργίας, λειτουργίας,
συντήρησης.
• Υποστήριξη άλλων
ιατρικών ειδικοτήτων.
• Αφορά λίγους, όμως
καλύπτει μεγάλες
πληθυσμιακές ανάγκες.

Σχήμα 1 Περιεχόμενο Νοσοκομειακής Περίθαλψης.
4.6.1.Διαφορέε
Νοσοκοαείων.

δραστηριοτήτων__ μεταξύ__ των__ Νομαρχιακών__ και__ Περιφερειακών

Για να γίνει περισσότερο σαφής ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητος ο
διαχωρισμός μεταξύ νομαρχιακών και περιφερειακών νοσοκομείων, αλλά και για να λυθούν
οι τυχόν απορίες, γίνεται λόγος για τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν στις δραστηριότητές
τους.
>
Στην Ιατρική δραστηριότητα. Το νομαρχιακό νοσοκομείο, προσφέρει πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια περίθαλψη, ενώ το περιφερειακό και τριτοβάθμια περίθαλψη.^
Στην Νοσηλευτική δραστηριότητα το πρώτο προσανατολίζεται στους βασικούς τομείς της
όπως παθολογική, χειρουργική, και εργαστηριακή, ενώ το δεύτερο διευρύνεται και στις
εξειδικευμένες ειδικότητες. Παράλληλα γίνονται σημαντικές πρόοδοι στην τεχνολογία όπως η
Αγγειοχειρουργική, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Τεχνητός Νεφρός κ.α.
>
Στις Εκπαιδευτικές δραστηριότητες τα νομαρχιακά νοσοκομεία τις επικεντρώνουν
στην προπτυχιακή νοσηλευτική, μερικώς στην ιατρική, ενώ η συνεχιζόμενη είναι
περιορισμένη.
Τα περιφερειακά αποτελούν εκπαιδευτικά κέντρα για να προσφέρουν νοσηλευτική και
ιατρική προπτυχιακή εκπαίδευση, πλήρη ιατρική-νοσηλευτική σε εξειδικευμένα τμήματα.
“ Είναι δηλαδή περισσότερο εξειδικευμένο και ικανό για έρευνα και εκπαίδευση εκτός από νοσηλεία κ<
θεραπεία.

τιαρέχει σιτνεχιζόμενη εκτιαίδευση και 'τέλος προσφέρει εκπαίδευση λοιπών κλάδων
προσωπικού Υγείας.
>
Στην Έρευνα, τα πρώτα δραστηριοποιούνται τιεριορισμένα ενώ στα δεύτερα γίνεται
μεγάλη ερευνητική προσπάθεια
και οι έρευνες είναι βασική λειτουργία και
εφαρμόσιμες.(Ερευνητικό Κέντρο).
>
Στις Ξενοδοχειακές δραστηριότητες η υποδομή τους είναι γενική ενώ στα
τιεριφερειακά οι υποδομές είναι εξειδικευμένες, κατάλληλες για την παροχή τριτοβάθμιας
περίθαλψης.
>
Στο θέμα της Διοίκησης στα νομαρχιακά τιεριορίζεται μόνον στα όρια της
διαχείρισης ενώ στα περιφερειακά η διαχείριση είναι αλληλένδετη με την διοίκηση.
Οι οικονομικές δραστηριότητες προγραμματίζονται για να καλύψουν τις ανάγκες των
νομαρχιακών νοσοκομείων ενώ στα περιφερειακά είναι περισσότερο εξειδικευμένες και
προσεγμένες γιατί:
ν' Αναπτύσσονται μέθοδοι σύγχρονου management
ν' Προγραμματίζονται για να καλύψουν ανάγκες ολόκληρης της περιφέρειας (Εδώ γίνεται
λόγος για συγκροτήματα νοσοκομείων)
Υποστηρίζουν την εξειδικευμένη υποδομή ώστε να παρέχουν την τριτοβάθμια περίθαλψη.
4.6.2. Η σηαερινή κατάσταση Νοααργιακών-Περιφερεικών νοσοκοαείων.
ΐ.
Σύμφωνα με την δημοσίευση^' σωστά εξοπλισμένα περιφερειακά νοσοκομεία,
λειτουργούν 12-13 σε αριθμό στην χώρα μας και συγκεκριμένα στην περιφέρεια. Στο
Λεκανοπέδιο της Αττικής όμως δημιουργήθηκαν ή καθιερώθηκαν άλλα 13 για την «ισότιμη
και υψηλού επιπέδου περίθαλψη» (14 με το νοσοκομείο της Ελευσίνας). Γεγονός που
συμβάλει στον νοσηλευτικό υπερσυγκεντρωτισμό.
Δεν είναι όμως μόνο αυτό το μελανό σημείο της καθημερινότητας αφού υπάρχουν
καταγγελίες ότι πάνω από το μισό των προσλήψεων στα νοσοκομεία γίνεται με
συνδικαλιστική παρέμβαση, σ' ένα επάγγελμα- λειτούργημα (του ιατρού) όπου είναι
απαραίτητο να γίνεται τουλάχιστον προσεγμένη ετηλογή.
Ωστόσο το υπερσυγκεντρωτικό «τέρας» που χαρακτηρίζει το νοσηλευτικό κόσμο
κάνει τη μελανή εμφάνισή του σ' ένα ακόμη σημείο. Στην αντιμετώπιση των οξέων
περιστατικών στα νησιά του Αιγαίου που ενώ μπορεί να ετητευχθεί με την αγορά και χρήση
ελικοπτέρου παντός καιρού, δεν υλοποιείται. Αντίθετα διαιωνίζεται και γιγαντώνεται αφού
παρεμποδίζεται από την γραφειοκρατία και κωλυσιεργία που προκαλεί ο
υπερσυγκεντρωτισμός. Αξίζει βέβαια να σημειώσουμε ότι η συνεργασία ενόπλων δυνάμεων
και νοσοκομείων η οποία αποτελεί συνηθισμένη κατάσταση στην Ευρώπη σχεδόν ελλείπει
αφού απουσιάζει το στοιχείο της αμοιβαίας, κατόπιν συμφωνίας, κάλυψης,
ϋ.
Στο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο επίσης, έγινε λόγος για τα προβλήματα των
νοσοκομείων, ιδιαίτερα της επαρχίας ενώ παράλληλα ειπώθηκάν και προτάσεις που θα τα
συμπεριλάβουν στα όρια της προοδευτικής θεραπείας.
Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές της προαναφερθείσας θεραπείας, είναι απαραίτητο να
διακριθούν και ν' αναπτυχθούν τρεις βασικές ζώνες που θα καλύπτούν την πρόληψη- την
ενημέρωση- την βασική θεραπεία και αποθεραπεία.
1) Όσο αφορά τώρα τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα νοσοκομεία της επαρχίας,
ως τιηγή τους εντοπίζεται το γεγονός ότι αποτελούν «μονοδιάστατο» οργανισμό. Δρουν
δηλαδή αυτοτελώς, χωρίς ν' αναπτύσσουν συνεργασία και διασυνδέσεις που θα μπορούσαν
και θα έπρεπε να έχουν τόσο με ανωτέρου βαθμού κεντρικά νοσοκομεία όσο και με
κατωτέρου βαθμού κοινοτικές μονάδες.
2) Αποτέλεσμα επίσης της αυτοτέλειας που παρουσιάζουν αλλά και του μικρού τους
μεγέθους, τα επαρχιακά νοσοκομεία αδυνατούν να καλύψουν ης αυξημένες ανάγκες της
καθημερινότητας αφού δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.
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3)
Ο ρόλος ενός επαρχιακού νοσοκομείου, περιορίζεται μόνο στον τομέα της ιατρικής,
στα στενά πλαίσια της ρουτίνας. Με αυτό τον τρόπο έτσι δεν προσφέρει το κοινωνικό έργο
που θα μπορούσε και που είναι απαραίτητο για τα επαρχιακά κέντρα.
Προτάσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων που ειπώθηκάν στο
συγκεκριμένο συμπόσιο, αποτελεί η κτιριακή επέμβαση^. Με τη δική της βοήθεια, τα
επαρχιακά νοσοκομεία μπορούν να μετατραπούν από «μονόλοβο» σε «τρίλοβο» συγκρότημα
με τρεις ξεχωριστές περιοχές δραστηριοτήτων;
Ιο. Της πρόληψης των ασθενειών και της πληροφόρησης του κοινωνικού συνόλου.
2ο. Της βασικής θεραπείας με όσο το δυνατόν ανεβασμένη στάθμη εξοπλισμού και
ειδικευμένου προσωπικού.
3ο. Της αποθεραπείας και προσαρμογής του αρρώστου σε κανονικές συνθήκες ζωής,
συνεχώς εξελισσόμενες.
Για να ετητευχθεί όμως το παραπάνω πλάνο, απαραίτητη είναι η επέμβαση στη δομή του
ιδρύματος όσο και στην ανάπτυξη των σχέσεων του με το σύνολο των εγκαταστάσεων υγείας
της χώρας.
ΠΙ. Μια επίσης διδακτορική διατριβή του κ. Νίκου Πολύζου του Πανεπιστημίου Αθηνών,
ασχολήθηκε με το μέγεθος των νοσοκομείων της χώρας, τις ανάγκες και τα προβλήματα που
παρουσιάζονται σ' αυτά.
Μελέτησε λοιπόν όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, αφού πρώτα τα διέκρινε
σε κατηγορίες σύμφωνα με το μέγεθός τους και τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν.
Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε ήταν ότι για να χαρακτηριστεί κάποιο
νοσοκομείο ως επαρχιακό, πρέπει να διαθέτει περίπου 250 κλίνες (μικρά σε μέγεθος) ενώ τα
μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας να έχουν περισσότερες από 400 κλίνες.
Σημειώνει όμως και ένα περιορισμό στον αριθμό, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να
ξεπερνούν τις 600 ή 800 κλίνες α9ανάλογα με την περίπτωση και πληθυσμιακές ανάγκες).
Και αυτό γιατί είναι δύσκολη έως ανύπαρκτη η ύπαρξη της οργάνωσης όπως παρατηρείται
σήμερα στα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία. Τα συμπεράσματα συνεχίζουν με την
διαπίστωση όη το 35% των ιδρυμάτων παρουσιάζουν πληρότητα κλινών 50% στις βασικές
ειδικότητες. Το 5,6% των νοσοκομείων αγγίζουν το αντίθετο άκρο των ράντζων αφού η
πληρότητά τους ξεπερνά τα 100%. Αποτέλεσμα, ο φόρτος εργασίας των εξωτερικών ιατρείων
και η ετητακτική ανάγκη για δημιουργία περισσότερων μονάδων εντατικής θεραπείας,
τεχνητού νεφρού, μονάδων ημερήσιας νοσηλείας και άλλες. Γεγονός που απορρέει από το ότι
τα Ελληνικά νοσοκομεία διαθέτουν 24 κλίνες ανά ειδικότητα και 80-100κλίνες ανά τμήμα^.

“ εφικτή γιατί σήμερα φορέας των αναγκών υγείας είναι το κράτος με τις διακλαδώσεις του και η επικερδής
ιδιωτική δραστηριότητα και όχι το ενσυνείδητο πατριωτικό κεφάλαιο, όπως παλαιότερα.
“ Εφημερίδα Εξπρές, ένθετο Υγεία, Απρλιος 1999
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Σύμφωνα με το εύρος των υττηρεσιών τιου
προσφέρουν:
Γενικά
Ειδικά
Σύμφωνα με την διάρκεια
νοσηλείας των αρρώστων:
Οξείας νοσηλείας
Χρόνιων παθήσεων
Σύμφωνα με την γέώγραφική
τους εμβέλεια και το μέγεθος του
πληθυσμού που εξυτιηρετούν:
Τοπικά
Νομαρχιακά
Περιφερειακά
Σύμφωνα με την νομική τους
μορφή:
Κρατικά
Δημοτικά
Κοινωφελή
Ασφαλιστικών οργανισμών.
Ιδιωτικών_____
Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό τους
χαρακτήρα:
• Πανεπιστημιακά
• Με περιορισμένο
εκπαιδευτικό ρόλο
• Δεν ετητελούν εκπαιδευτικό
έργο
Σχήμα 1 : Οι διάφοροι τύποι νοσοκομείων.

4 0 1 .0 Θεσ|ΐ0€ του Ανοοτικού Ιατρείου.
Τα αγροηκά ιατρεία καλύπτουν το Δημόσιο Φορέα Υγείας στον αγροτικό χώρο. Η
ίδρυσή τους, το 1955, αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για την αποκέντρωση των υπηρεσιών
υγείας. Η ύπαρξη ενός συστήματος αγροτικών ιατρείων, δημιουργεί ένα πλέγμα με σκοπό να
καλύψει τις υγειονομικές ανάγκες των κατοίκων της υπαίθρου, αναλαμβάνοντας καθένα από
αυτά την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου αριθμού πολιτών. Συνήθως ο αριθμός ανέρχεται γύρω
στις 3000 κατοίκους, ενώ εκείνα που χαρακτηρίζονται ως κοινοτικά πάνω από 3000. Η
στελέχωση τους γίνεται αντίστοιχα από έναν γιατρό μόνο ή από ένα γιατρό, μία μαία και μία
νοσοκόμα.
Το 1964 τα ιατρεία ονομάστηκαν σε Αγροτικά ιατρεία Α’ τάξεως και Β’ τάξεως και
με το χαρακτηρισμό που ακολούθησε, όπως δηλαδή ορεινά, ημιορεινά και πεδινά. Τα

κριτήρια ότιως δηλαδή ήταν φυσικό, υτιήρξαν το υψόμετρο όπου βρισκόταν η απόσταση τους
από την πρωτεύουσα του νομού, ο αριθμός των κατοίκων που εξυτιηρετούσαν κ.α. Όλος ο
σχεδιασμός με τον παραπάνω χαρακτηρισμό, ολοκληρώθηκε το 1968 όταν καθορίστηκε
τιλήρως το δίκτυο των αγροτικών ιατρείων στη χώρα, και τότε αποφασίστηκε να προσφέρουν
τις υττηρεσίες τους σ' αυτά οι νέοι ιατροί υποχρεωτικά.
4.6.3.1. Ο ρόλος των Ανοοτικών Ιατρείων.
Τα Αγροτικά Ιατρεία είναι δυνατόν να παραλληλιστούν με τα εξωτερικά ιατρεία
που λειτουργούν στα νοσοκομεία. Παρέχουν στην Αγροτική Κοινότητα τις υπηρεσίες που
προσφέρουν και τα προαναφερθέντα στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Οι προληπτικές και
συμβουλευτικές υπηρεσίες τους, καθώς και κάποιες περιορισμένες διαγνωστικές,
θεραπευτικές και φαρμακευτικές υπηρεσίες, προστιαθούν να καλύψουν τις ανάγκες του
τιληθυσμού τους.
Το έργο τους επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη διαφώτιση των κατοίκων της τιεριοχής
για θέματα υγιεινής και συμβουλών τους, για την προστασία της μητρότητας, της βρεφικής
και παιδικής ηλικίας, καταπολέμησης νοσημάτων με εμβολιασμούς, την εφαρμογή μέτρων
καθαριότητας στην ύδρευση και την αποχέτευση και άλλες δραστηριότητες που υπόσχονται
να προσφέρουν τα Αγροτικά Ιατρεία.
Το προσωπικό τέλος των ιατρείων, πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες του όλες τις
ώρες της ημέρας. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν κατά διαστήματα και στους
οικισμούς της περιφέρειας του ιατρείου που υπηρετούν και όπου καλούνται για ετιείγουσες
τιεριπτώσεις. Περιστατικά όπως και οι χρόνιες παθήσεις, υπαγορεύουν το χρέος στον
αγροτικό ιατρό να προσφέρει τις υττηρεσίες του με την «κατ' οίκον» θεραπεία.
4.7. Εναλλακτικέε αορωέε Υνειονοαικήο Περίθαλιμτιε .
Οι εναλλακτικές μορφές περίθαλψης είναι δύο κυρίως:
I. Το Νοσοκομείο Ημέρας και
Π. Η Νοσηλεία στο σπίτι
Που έχουν σαν σκοπό να καλύψουν ορισαένεε ανάγκες υγείας του πληθυσμού
που τα σύγχρονα νοσηλευτικά ιδρύματα δεν μπορούν να τις εξυττηρετήσουν με τις
παραδοσιακές μορφές περίθαλψης που προσφέρουν.
I. Το Νοσοκομείο Ημέρας.
Είναι μία εναλλακτική μορφή περίθαλψης η οποία πρωτοεμφανίστηκε στο χώρο των
ψυχιατρικών παθήσεων. Αργότερα όμως, στη δεκαετία του '60, διαδόθηκε σε όλες τις χώρες
μια που αναγνωρίστηκε ο θετικός του ρόλος στις υπηρεσίες που ήδη πρόσφερε αλλά και τις
δυνατότητες που παρουσίαζε ώστε να εφαρμοστεί και στους άλλους ιατρικούς τομείς.
Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο προγραμματισμός τόσο των εξετάσεων που πρέπει
να γίνουν, όσο και η θεραπευτική αγωγή που πρέπει ν' ακολουθηθεί. Ετητυγχάνεται έτσι η
σωστή λειτουργία του και η εξοικονόμηση χρόνου περιορίζοντας τις δραστηριότητές του στα
πλαίσια της ημέρας. Είναι φανερό λοιπόν ότι ενώ στα άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα γίνεται
λόγος για ημέρες, εδώ το ίδιο διάστημα αντικαθίσταται με λίγες ώρες για εξετ;ασεις και
θεραπευτικές επεμβάσεις.
Το νοσοκομείο ημέρας βρίσκεται σε άμεση λειτουργική διασύνδεση με το κυρίως
νοσοκομείο γιατί αναπτύσσεται σε ιδιαίτερο ανεξάρτητο χώρο, εντός ή εκτός του
νοσοκομείου και χρησιμοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή του. Οι κλίνες που διαθέτει είναι
ανάλογες με τις υπηρεσίες που καλείται να προσφέρει, ενώ συνήθως κάθε θάλαμός του
διαθέτει 6 κρεβάτια. Με αυτή τη δυναμικότητα πιστεύεται ότι μπορεί να εξασφαλίσει την
επιδιωκόμενη απόδοση που είναι:

1) Εξετάσεις που δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μέσα σε μία ημέρα στα
Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου.
2) Θεραπείες που πρέπει να γίνουν με συγκεκριμένο πρόγραμμα όπως είναι οι
χημειοθεραπείες.
3) Θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις μικρής διάρκειας, οι οποίες όμως δεν μπορούν να
πραγματοποιηθούν στα Εξωτερικά Ιατρεία. Άλλωστε η σύγχρονη βιοιατρική βοηθά ώστε
να γίνονται επεμβάσεις χωρίς να είναι υποχρεωτική η εισαγωγή του αρρώστου.
II. Η Νοσηλεία στο Σπίτι.
Είναι μία μορφή νοσηλείας που δίνει λύση σ' εκείνες τις περιπτώσεις όπου το φιλικό
και γνώριμο περιβάλλον του σπιτιού συμβάλει θετικά και θεραπευτικά στη σωματική και
ψυχική υγεία του αρρώστου. Φυσικά η παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείου είναι
απαραίτητη για τις σοβαρές περιπτώσεις που χρήζουν συνεχή ιατρική παρακολούθηση.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου η έλλειψη φιλικού ή συγγενικού τιεριβάλλοντος
ωθούν, ασθενείς να επιζητούν την παραμονή-εισαγωγή τους στο ίδρυμα.
Οι τρεις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν ν' αποτελόσουν κριτήριο για την
αντιμετώτηση του τιεριστατικού στο νοσοκομείο ή όχι. Δυστυχώς όμως η απόφαση
λαμβάνεται από τον άνθρωπο-ιατρό που ετπλέγει σύμφωνά με τις κλινικές ενδείξεις αλλά και
τις διαγνωστικές του ικανότητες. Δεν είναι έτσι σπάνιο το φαινόμενο της «άσκοπης»
εισαγωγής των αρρώστων στο νοσοκομείο, οι οποίοι όμως θα μπορούσαν ν' αντιμετωπισθούν
στο οικείο τους περιβάλλον.
Σε μία τέτοια περίτιτωση, εκτός από τα ευεργετικά αποτελέσματα στη ψυχολογία του
αρρώστου, η νοσηλεία στο στήτι παρουσιάζει και ως πλεονέκτημα την άοιστη παροχή
υτιηρεσιών με το μικρότερο δυνατό κόστος. Αλλωστε, η συμμετοχή των φίλων ή των μελών
της οικογένειας στην φροντίδα και θεραπεία του ασθενή έχει θετικά αποτελέσματα για τον
ίδιο αλλά και στο στενό του περιβάλλον .
• Για τον άρρωστο.
1. Καλή ψυχολογία αφού δεν γνωρίζει το «αφιλόξενο» περιβάλλον του νοσοκομείου. Αντ'
αυτού παραμένει κοντά στους δικούς του ανθρώπους και στην γνώριμη και ζεστή
ατμόσφαιρα του στητιού του.
2. Λιγότερα έξοδα. Ο άρρωστος θα είχε υποστεί μικρότερη απώλεια εισοδήματος κατά τη
νοσηλεία του στο νοσοκομείο, η οποία θα επιδεινωνόταν αν παρατεινόταν, όπως γίνεται
συνήθως επειδή οι διάφορες ιατρικές παρεμβάσεις κοστίζουν. Παράλληλα εξοικονομεί
χρήματα από την στιγμή που δεν χρειάζεται να μεταφερθεί ούτε ο ίδιος αλλά ούτε η
οικογένειά του, η οποία επίσης θα είχε απώλεια εισοδήματος στην αντίθετη περίπτωση.
3. Τέλος προστατεύεται και από την περίπτωση να προσβληθεί από ενδονοσοκομειακή
λοίμωξη.
• Για το νοση).ευτικό ίδρυμα.
Τα πλεονεκτήματα εδώ επικεντρώνονται στα έξοδα είτε αυτά είναι οικονοαικά τα
οποία αμβλύνονται αφού μειώνεται το λειτουργικό κόστος και το κόστος υποδομής, είτε είναι
λειτουργικά αφού περιορίζεται η χρησιμοποίηση του ιδρύματος.
• Για το κοινωνικό σύνολο.
1 Οικονομικά το κοινωνικό σύνολο επωφελείται αφού δεν προβαίνει σε άσκοπα έξοδα
περιθάλποντας ασθενείς που θα μπορούσαν να νοσηλευτούν στο σπίτι, και
επιβαρύνοντας το προσωπικό του ιδρύματος με άσκοπες εξετάσεις. Ενέργειες
χρονοβόρες και οικονομικά ασύμφορες αφού δεν είναι απαραίτητες. Άλλωστε το
κοινωνικό σύνολο επιβαρύνεται επίσης όταν μειώνεται η παραγωγικότητα του ίδιου του
αρρώστου και της οικογένειάς του.
2 Υγειονομικά επωφελείται αφού αυξάνεται ο αριθμός των διαθέσιμων κρεβατιών ενώ
παράλληλα μειώνεται η λίστα αναμονής καθώς και τα επιδόματα που παραχωρεί το

κράτος για την ασθένεια και νοσηλεία του πολίτη και που ετηβαρύνουν το κοινωνικό
σύνολο.
Δυστυχώς όμως οι εναλλακτικές μορφές νοσηλείας, δεν οργανώθηκαν συστηματικά
στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας.
Στις χώρες αυτές όπου τα συμπεράσματα προέρχονται από την πράξη, οι εναλλακτικές
μορφές νοσηλείας, «ετηβάλλεται» να λειτουργήσουν αφού
αποτελούν
την
αποτελεσματικότερη επιλογή. Εξασφαλίζουν δηλαδή την κατάλληλη Φροντίδα Υγείας, σε
συνάρτηση με την ποιότητα ζωής που προσφέρει στον ασθενή και την μείωση των
οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων. Γεγονός που κάνει άμιεση την ανάγκη για το
Ελληνικό κράτος της συστηματικής λειτουργίας τύπου νοσηλείας μία που με την χρήση του
αποδεσμεύει κρεβάτια «οξείας» νοσηλείας, που είναι απαραίτητα για την σημερινή
κατάσταση της χώρας^^..
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Νοσοκομείο ημέρας
• Διενέργεια εξετάσεων που
δεν μπορούν να γίνουν στα
εξωτερικά ιατρεία.
• Θεραπείες με συγκεκριμένο
θεραπευτικό πρόγραμμα π.χ.
χημειοθεραπεία.
• Θεραπείες-χειρουργικές
επεμβάσεις που δεν μπορούν να
γίνουν στα εξωτερικά ιατρεία.

φ ε ς Μ ρϊθ α λ Ι

^

Νοση>-εία στο σπίτι
• Χρόνιες παθήσεις
• Ασθενείς με οξεία νόσο ή
ατύχημα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°
Η Ιατρική Υττηρεσία
^4 Γενικά
Σύμφωνα με τις νσχύουσες νομοθετικές διατάξεις, κάθε νοσοκομείο
απαρτίζεται από τρεις υπηρεσίες” :
1. Την Ιατρική
2. Την Νοσηλευτική
3. Την Διοικητική
Οι παραπάνω υπηρεσίες είναι ιεραρχικά ισόπμες με ανεξάρτητη συγκρότηση
και διάρθρωση, και υπάγονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στα νοσοκομεία όμως που το μέγεθός τους χαρακτηρίζεται ως μεγάλο, αφού
διαθέτουν περισσότερες από 500 κλίνες, ο πρόεδρος έχει αυξημένες αρμοδιότητες.
Ασκεί με λίγα λόγια τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή και αυτό γιατί προΐσταται όλων
των υττηρεσιών του νοσοκομείου, των κέντρων υγείας και των τιεριφερειακών
ιατρείων που υπάγονται σε αυτό, και φέρει την ευθύνη οργάνωσης, συντονισμού και
ελέγχου των υπηρεσιών. Εττίσης με ευθύνη του καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και
παρακολουθείται η εκτέλεσή του, καθώς και η κατάρτιση του σχεδίου για τη
εκπόνηση του προγράμματος προμηθειών.
Τα διευρυμένα λοιπόν καθήκοντα, επιβάλουν την ύπαρξη νομοθεσίας που
διευκρινίζει τα προσόντα τους. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι η επιλογή των προέδρων
θα γίνεται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Όπως αναφέρεται, οι υποψήφιοι
πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ με αξιόλογη διοικητική εμτιειρία και μπορεί να
την έχουν αποκτήσει σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου ή
ιδιωτικού τομέα. Η θητεία του προέδρου προβλέτιεται να έχει διάρκεια 5 ετών ενώ
μπορεί να λήξει νωρίτερα όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος με απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού και έπειτα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Με την ύπαρξη έτσι συγκεκριμένων κριτηρίων διευκολύνεται η προσπάθεια
επιλογής προέδρων μεταξύ ικανών και μόνο υποψηφίων. Στον ίδιο λόγο αποσκοπεί
και η δημοσίευση της προκήρυξης στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ώστε οι τελικές
επιλογές ν' ανταποκρίνονται στην επιδίωξη να διαθέτουν τα συγκεκριμένα στελέχη,
υψηλό επίπεδο επιστημονικής και διευθυντικής κατάρτισης.”
5.1.1. Διοικητικό Συαβούλιο.
Μία άλλη αρμοδιότητα του προέδρου του νοσοκομείου που δεν υστερεί σε
σημασία από όλες uς άλλες που έχουν προαναφερθεί, είναι το γεγονός ότι προΐσταται
του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου για το οποίο αναλυτικά αναφέρονται
τα ακόλουθα;
I) Συγκρότηση
• Τα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων είναι εττταμελή και αποτελούνται από:
^ Τέσσερα (4) άτομα τα οποία διορίζονται από το Υπουργό Υγείας ή τον Γενικό
Γραμματέα της περιφέρειας για τα Νοσοκομεία, μέχρι 20 κρεβάτια και
διαθέτουν επιστημονική κατάρηση και ανάλογη εμπειρία .

” Νόμος 1397/83. άρθρο 10, παράγραφος 2.
“ Εφημερίδα "Το Βήμα", Κυριακή 7 Μαρτίου 1999, αριθμός φύλλου 12523, σελίδα 54.

Ένα (1) άτομο το οττοίο εκλέγεται από τους ιατρούς του νοσοκομείου και του
υπόλοιπου επιστημονικού προσωπικού ως εκπρόσωπός τους στο διοικητικό
συμβούλιο.
Ένα (1) άτομο το οποίο εκπροσωπεί το υπόλοιπο προσωτηκό του νοσοκομείου
το οποίο και το εκλέγει ως εκπρόσωπο του για το συγκεκριμένο διοικητικό
όργανο.
ν' Έναν (1) εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης της ττεριοχής στην οποία
υπάγεται το νοσοκομείο, και τον οποίο ορίζει η Τοπική Ένωση Δήμων και
Κοινοτήτων.
• Για κάθε μέλος από τα παραπάνω ορίζεται και ανατιληρωτής.
• Η θητεία των μελών είναι διετής (2 χρόνια)
• Η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου γίνεται μετά από απόφαση του
Υπουργού Υγείας ή τον Γενικό Γραμματέα της περιφέρειας για τα μικρά
Νοσοκομεία.
II) Αρμοδιότητες
• Το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου έχει ως πρώτη και σημαντικότατη
αρμοδιότητα την διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ιδρύματος ,
ευθύνη που ορίζεται από τις νομικές διατάξεις.
• Αναλαμβάνει με τις αποφάσεις του να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων και
σκοπών που έχει θέσει το νοσοκομείο.
• Με τις εισηγήσεις του στον Υπουργό Υγείας, ενημερώνει για τις τυχόν
διαμορφώσεις του Οργανισμού του ιδρύματος καθώς και για τις αλλαγές θέσεων
του προσωπικού του.
• Με γνώμονα πάντα την ισχύουσα νομοθεσία αποφασίζει για την πρόσληψη ή όχι
νέου προσωπικού καθώς και τις υπηρεσιακές αρμοδιότητες που αυτό θα
αναλάβει.
• Ασκεί πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του νοσοκομείου όταν αυτό θεωρείται
απαραίτητο και εφαρμόζει τις πειθαρχικές ποινές, σύμφωνα πάντα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
• Αναθέτει σε υπαλλήλους ή σε μέλος του, την διεξαγωγή ελέγχου για θέματα που
αφορούν το ίδρυμα αν το θεωρεί αναγκαίο.
• Με βάσει τις εισηγήσεις εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τις τροποποιήσεις του,
καθώς και τον απολογισμό της χρήσης του έτους.
•
Είναι υπεύθυνο να καταθέσει τον απολογισμό του νοσοκομείου σε διάστημα 3
μηνών, και ο οποίος θα δημοσιευτεί σε ημερήσια εφημερίδα του νομού ή της
Υγειονομικής Περιφέρειας.
• Αποφασίζει την προμήθεια εξοπλισμού σύμφωνα με τις ανάγκες όπως αυτό τις
έχει ιεραρχήσει και ταυτόχρονα αποφασίζει για την εκτέλεση διαφόρων έργων .
• Συγκροτεί τις Επιτροπές που εποπτεύουν στους διαγωνισμούς και αξιολογεί τις
προσφορές που προτείνονται και κατοχυρώνει τους διαγωνισμούς.
■*
Εγκρίνει την σκοπιμότητα ή όχι της προμήθειας εξοπλισμού και υλικών, καθώς
και η εκτέλεση των διαφόρων εργασιών η αξία των οποίων απαιτεί συμβάσεις
κατόπιν διαγωνισμού ή και για αυτές που επιτρέπεται η εκτέλεση τους χωρίς
διαγωνισμό.
•

Διαχειρίζεται τις δωρεές και τα κληροδοτήματα υπέρ του νοσοκομείου και ενεργεί
ώστε να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατά την εκποίησής τους.

•

Εγκρίνει την ετήσια έκθεση των ενεργειών και του έργου που έχει διεξάγει το
ίδρυμα.

•

Μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον Γενικό διευθυντή, μια που ελέγχει και
το έργο του.

III)
Λειτουργία.
• Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο φορές τον μήνα και έκτακτα
όταν η περίσταση το εταβάλει μετά από πρόσκληση των μελών του από τον
πρόεδρο. Για να συνεδριάσει όμως πρέπει η ημερήσια διάταξη να κοινοποιηθεί σε
όλα τα μέλη του, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την συνεδρίαση.
• Για το εν λόγο όργανο απαρτία θεωρείται ότι υπάρχει, εφόσον τα παρόντα μέλη
είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των οποίων όμως δεν πρέπει να είναι ο
πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του συμβουλίου.
• Ο γενικός διευθυντής είναι αυτός που κάνει την εισήγηση των θεμάτων ενώ όταν
αυτός δεν υπάρχει το έργο αυτό το αναλαμβάνει ο προϊστάμενος της Διοικητικής
υπηρεσίας.
• Τα θέματα που συζητιούνται είναι αυτά και μόνο που περιλαμβάνονται στην
ημερήσια διάταξη. Αλλα θέματα θα συζητηθούν μόνο αν κριθούν επείγοντα και
συμφωνήσουν όλοι ομόφωνα.
• Η απόφαση λαμβάνεται με την μέθοδο της τιλειοψηφίας.
• Η τήρηση πρακηκών είναι απαραίτητη ενώ μέσα σε αυτά καταγράφονται και οι
γνώμες των μειοψηφούντων.
• Χρέη γραμματέα τηρούντα από υπάλληλο του νοσοκομείου ο οποίος ορίζεται από
το διοικητικό συμβούλιο καθώς και ο αναπληρωτής του.
• Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνουν μέρος μόνο εκείνοι που
έχουν κληθεί εγγράφως.
• Το διοικητικό συμβούλιο μετά την λήξη της θητείας του (δύο έτη) εξακολουθεί να
ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι να ορισθεί καινούργιο (εντός τριών μηνών).”

5.2. Αοαστηοιότητες Ιατρικής Υπηρεσίας.
Οι αρμοδιότητες της ιατρικής υπηρεσίας των νοσοκομείων είναι « η
προώθηση και προαγωγή της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης».έχει σαν
στόχο να προγραμματίσει και να ελέγξει την παροχή υπηρεσιών υγείας που
προσφέρει για την προστασία και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Δραστηριοποιείται αρχικά στην παροχή ιατρικής περίθαλψης. Οι υπηρεσίες
της δηλαδή ως προς τους ασθενείς δεν επιδέχονται περιορισμούς, αφού σ’ ένα
νοσηλευτικό ίδρυμα βρίσκουν ανάλογη αντιμετώτηση όλων των ειδών οι περιπτώσεις.
Τα περιστατικά που χαρακτηρίζονται ως επείγοντα αναλαμβάνονται και
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο μ' εκείνα που πρέπει να συμπερίληφθούν σε μία
από ης τρεις βαθμίδες της ιατρικής περίθαλψης.(Πρωταβάθμια-ΔευτεροβάθμιαΤριτοβάθμια).
Παράλληλα ανάλογη έμφαση δίνεται και στην εκπαίδευση του ιατρικού
προσωπικού. Γίνεται έτσι προσπάθεια για την συνεχή επιμόρφωση για να
ενημερώνονται οι ιατροί και να παρακολουθούν τις εξελίξεις του επαγγέλματός τους
και ακόμη να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις γνωστές αλλά
και άγνωστες (εξελιγμένες) μορφές των νόσων. Άλλωστε δεν είναι σπάνια η
πραγματοποίηση πολύπλοκων επεμβάσεων σχεδόν καθημερινά, στα νοσηλευτικά
' "Οργάνωση και διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων", Δρ. Ιωακείμ Σιγάλας, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

ιδρύματα σε όλη την χώρα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το νοσοκομείο
Παπανικολάου στην Θεσσαλονίκη όπου, στην μονάδα μεταμόσχευσης Μυελού των
οστών, πραγματοποιούνται επεμβάσεις που ανεβάζουν το γενικό σύνολό τους κατά
50%. Με την ολοκληρωμένη χρήση της, η μονάδα, θα έχει την δυνατότητα να
αναλαμβάνει την διεκπεραίωση 80 επεμβάσεων το χρόνο καλύτττοντας έτσι τις
ανάγκες μεταμοσχεύσεων της Β. Ελλάδος^*. Επίσης, το ίδιο ίδρυμα, πρωτοπορεί στην
προσπάθεια καταπολέμησης της σκλήρυνσης κατά πλάκας εφαρμόζοντας μία νέα
τεχνική, την μεταμόσχευση κυττάρων(50 περιπτώσεις ανά τον κόσμο οι 25 από τις
οποίες αντιμετωτήστηκαν στο Παπανικολάου.”
Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η ετημόρφωση των γιατρών είναι εττιτακτική
ανάγκη για την ανημετώπιση των σύγχρονων και ολοένα πολυπλοκότερων
περιπτώσεων. Υπάρχει λοιπόν διαρκής ενημέρωση του ιατρικού προσωπικού, ενώ
παρέχεται η δυνατότητα προπτυχιακής πρακτικής υποστηρίζοντας τον θεσμό. Έτσι, οι
εκπαιδευόμενοι αποκτούν τις απαραίτητες εμπειρίες και την άμεση επαφή τους με το
περιβάλλον του νοσοκομείου και προετοιμάζονται με τον τρόπο αυτό για τι
μελλοντική τους εργασία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Τέλος, η ιατρική υπηρεσία επικεντρώνει τις ενέργειες της στην έρευνα. Στις
προσπάθειες δηλαδή να ανακαλυφθούν νέοι μέθοδοι θεραπείας, να μελετηθούν τα
αποτελέσματά τους και να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα που θα οδηγήσουν
στην εφαρμογή των πειραματικών διαδικασιών ή να προάγουν την προσπάθεια της
ιατρικής επιστήμης να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες.
5.3. ΟοΎάνωση της Ιατρικής Υπηρεσίας.
Η ιατρική υπηρεσία κάθε νοσοκομείου διαρθρώνεται σε τομείς οι οποίοι,
σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 139/1983 είναι:
1. Παθολογικός
2. Χειρουργικός
3. Εργαστηριακός
4. Ψυχιατρικός
5. Κοινωνικής Ιατρικής
Οι παραπάνω τομείς περιλαμβάνουν αριθμό κρεβατιών ανάλογο με την
συνολική δύναμη του νοσοκομείου.
Αν λοιπόν το ίδρυμα είναι Γενικό, η δύναμη του κάθε τομέα είναι η
ακόλουθη:
ΐ) Παθολογικός : μέχρι το 60% της συνολικής δύναμης,
ϋ) Χειρουργικός : μέχρι το 60% της συνολικής δύναμης.
ίϋ)Ψυχιατρικός : μέχρι το 10% της συνολικής δύναμης.

Όσο αφορά τα Ειδικά νοσηλευτικά ιδρύματα, ο τομέας της κύριας
ειδικότητας συγκεντρώνει το 65 έως το 90% της συνολικής δύναμής του αν
λειτουργεί και άλλος τομέας.
Τέλος, στα νοσοκομεία, λειτουργούν και τα λεγάμενα διατομεακά τμήματα
τα οποία περιλαμβάνουν τα εξωτερικά ιατρεία καθώς και εκείνα της ημερήσιας
νοσηλείας,
Οι τομείς, με την σειρά τους, διαρθρώνονται σε τμήματα τα οποία σε κάθε

I.

Υτην Παθολογικό.

« Εφημερίδα "Εξουσία", Σαββάτο 13 Φεβρουαρίου 1999, Αριθμός puU ov 703.
29 Εφημερίδα "Εξουσία", Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 1999, Αριθμός φύλλου 702.

Παθολογικό
Καρδιολογικό
Παιδιατρικό
Νεογνολογικό
Αιματολογικό
Γαστρεντερολογικό
Δερματολογικό
Πνευ μονολογικό
ix)
Ενδοκρινολογικό
Νευρολογικό
X)
xi)
Ρευματολογικό
xii)
Φυσικής Ιατρικής - Φυσιολογίας
xiii)
Ανοσολογίας
xiv)
Ογκολογίας
xv)
Αοιμωδών Νόσων
xvi)
Νεφρολογικό
xvii) Αποσυμπίεσης
xviii) Αλλεργιολογικό
xix) Ακηνοθερατιευτικό
Παράδειγμα εφαρμογής στο νοσοκομείο Καβάλας:
i)
Δύο παθολογικά
η)
Ένα καρδιολογικό
Ένα παιδιατρικό
iii)
Ένα νευρολογικό
iv)
Ένα
γαστρεντερολογικό
y)
Ένα δερματολογικό - αφροδισιολογικό
Vi)
Δύο πνευμονολογικά
vii)
Ένα νεφρολογικό Ένα φυσικής αγωγής.
viii)
Σύνολο κρεβατιών 235.
Οι μονάδες που μπορούν να λειτουργούν στο συγκεκριμένο τομέα της
Παθολογικής Ιατρικής είναι:
Π. Μονάδεε
ϊ. Εφαρμογών
ϋ. Αιμοδοτική

i)
ii)
iii)
iv)
V)
Vi)
vii)
viii)

iii. Τεχνητού Νεφρού

iv. Χρόνιας Φορητής Περιτοναϊκής Διύλισης
Αναπνευστικής Ανεπάρκειας

V.

vi. Νευροφυσιολογίας

νϋ. Ειδικής Θεραπείας Νεογνών
viii. Νεογέννητων
ix. Χημειοθεραπείας
X. Αντιφυματική

xi. Μεσογειακής Αναιμίας
χϋ. Εντατικής Θεραπείας νεογνών
xiii. Εντατικής Θεραπείας παίδων.
Παράδειγμα εφαρμογής στο νοσοκομείο Καβάλας:
i. τεχνητού νεφρού
U. ειδικής θεραπείας νεογνών - νεογέννητων
Hi. μεσογειακής αναιμίας

m. ΧειρουοΎικόα Tnu/gc ΓΤατίααταΊ
i)
Γενικής Χειρουργικής
ii)
Ορθοπεδικό
iii)
Ουρολογικό
iv)
Οφθαλμολογικό
ν)
Ωτοναρινολαρυγκολογικό
vi)
Γυναικολογικό - Μαιευτικό
νϋ)
Νευροχειρουργικό
viii) Θωρακοχειρουργικό
ίχ)
Πλαστικής χειρουργικής
χ)
Αναισθησιολογικό
χϊ)
Οδοντιατρικό
xii)
Γναθοχειρουργικό
xiii) Αθλητικών κακώσεων
xiv) Καρδιοχειρουργικής
χν)
Αγγειοχειρουργικής
xvi) Ορθοδοντικής
Παράδειγμα εφαρμογής στο νοσοκομείο Καβάλας:
I. Δύο γενικής χειρουργικής
U. Ένα ορθοπεδικό
Hi. Ένα ουρολογικό
iv. Ένα οφθα).μολογικό
V. ένα ωτοναρινολαρυγκολογικό
vi. Ένα γυναικολογικό - μαιευτικό
νϋ. Νευροχειρουργικό
viii. Ένα θωαρακοχειρουργικό
ix. Έν ααναισθησιολογικό
X. Ένα οδοντιατρικό
Σύνολο κρεβατιών 245.
Οι μονάδες που μπορούν να λειτουργούν στον χειρουργικό τομέα είναι;
IV)
Μονάδεε
ί. Εντατικής θεραπείας
ϋ. Ανάνηψης
ϋΐ. Εγκαυμάτων
Παράδειγμα στο νοσοκομείο Καβάλας:
ί. Εγκαυμάτων
V) Ψυγιατοικόε Τοαέαε (Ταήαατα).
ί. Ψυχιατρικό
ϋ. Παιδοψυχιατρικό
ϋί. Ατόμων εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες και αλκοόλ
ΐν. Αποκατάστασης και κοινωνικής ψυχιατρικής

. Παράδειγμα εφαρμογής του ψυχιατρικού τομέα του νοσοκομείου Καβάλας:
ί. Ένα Ψυχιατρικό
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VI)
Ερναστηοιακόε Τοαέαε (Ταήαατα)
ί.

Μικροβιολογικό

ϋ. Βιοχημικό
ϋί. Αιματολογικό
ίν. Αιμοδοσίας
V. Πυρηνικής Ιατρικής

- -

vi. Ακτινοδιαγνωστικό
vii. Παθολογοανατομικό
viii. Κυτταρολογικό
ix. Ανοσολογικό
X. Ιστοσυμβατότητας
xi. Ιατρικής Φυσικής
χϋ. Γενετικής
Παράδειγμα εφαρμογής στο νοσοκομείο Καβάλας:
ί. Ένα μικροβιολογικό
U. Ένα ακτινοδιαγνωστικό
in. Ένα παθολογικό
ίν. Ένα κυτταρολογικό
V. Ένα αιματολογικό
vi. Ένα αιμοδοσίας
νϋ. Ένα φαρμακευτικό
viii. Ένα βιοχημικό
ix. Ένα πυρηνικής ιατρικής
Οι μονάδες που μπορούν να λειτουργούν στον εργαστηριακό τομέα είναι:
νΠ) Μονάδεε
ΐ. Τοξικολογική
ϋ. Μεσογειακής Αναιμίας
νΠΙ) Τοαέαε Κοινωνικύε Ιατρικήε
ί. Επιδημιολογίας -Βιοστατιστικής
ϋ. Ιατρικής της εργασίας
ίϋ. Κοινωνικής εργασίας
ϊν. Κοινωνικής και εργαστηριακής επανένταξης
V. Ιατρικής της κοινότητας και της οικογένειας
νΐ. Προστασίας του περιβάλλοντος
νϋ. Κοινωνικής Προστασίας
IX)
Λιατοαεακά Ταύαατα
ί. Ημερήσιας νοσηλείας
ϋ. Επειγόντων Περιστατικών
Στους διάφορους τομείς των νοσοκομείων λειτουργούν και εξωτερικά
ιατρεία καθώς και μονάδες εντατικής θεραπείας οι οποίες εντάσσονται σε
οποιονδήποτε τομέα εξυπηρετώντας όλους τους αρρώστους.
Στα νοσοκομεία μικρής δύναμης, εκτός από τα τμήματα με εξειδικευμένες
λειτουργίες, μπορούν να δραστηριοποιούνται και μικτά όπως: Μικτό Μικροβιολογικό
-Βιοχημικό τμήμα και άλλα.
‘ί.λ.Ι. Κατώτατο όοιο οογανωσηο της ιατρικής υπηρεσίας.
Ο νόμος, εκτός από τους τομείς, τα τμήματα και τις μονάδες από τις οποίες
μπορεί να απαρτίζεται η ιατρική υπηρεσία, καθορίζει και το κατώτατο όριο
οργάνωσής του, ώστε να λειτουργήσει το νοσηλευτικό ίδρυμα.
Έτσι:
1.
Στα γενικά νομαρχιακά νοσοκομεία πρέπει να λειτουργούν :στο παθολογικό
τομέα τα τμήματα:
ί.
Παθολογικό,
ϋ.
Καρδιολογικό

iii.
Παιδιατρικό
Στον χειρουργικό τομέα τα τμήματα;
ΐ.
Χειρουργικό,
ϋ.
Μαιευτικό- γυναικολογικό.
ϋί.
Αναισθησιολογικό.
Στον εργαστηριακό τομέα τα τμήματα:
ΐ.
Μικροβιολογικό,
ϋ.
Ακτινοδιαγνωσπκό.
ίίί.
Αιματολογικό.
2. Στα γενικά περιφερειακά νοσοκομεία τα τμήματα ή οι μονάδες που λειτουργούν,
πρέπει να καλύπτουν όλες τις ειδικότητες της ιατρικής
3. Στα ειδικά νοσοκομεία τα τμήματα και οι μονάδες υπάρχουν, λειτουργούν για να
εξυπηρετήσουν τα περιστατικά που αφορούν την κύρια ειδικότητα του ιδρύματος.
Ωστόσο για να επιτυγχάνεται αυτό με μεγαλύτερη ευκολία, στις περισσότερες των
περυιτώσεων, δραστηριοποιούνται και τμήματα όπως;
Παθολογικό,
Μικροβιολογικό και Ακτινοδιαγνωστικό τα οποία εξυπηρετούν τους αρρώστους
των κυρίων τμημάτων.
Τα παραπάνω όμως, υπάγονται στους κύριους τομείς γι' αυτό και ύπαρξη
τους δεν θεωρείται απαραίτητη όταν οι ανάλογες ανάγκες καλύπτονται από το
πλησιέστερο Γενικό νοσοκομείο, (παρ. 5, άρθρο 8, Ν/1397/83).
Επίσης, τμήμα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, αποτελούν τα Εξωτερικά
Ιατρεία, η λειτουργία των οποίων καθορίζεται από την παράγραφο 5, του άρθρου 11
του νόμου 1397/1983.
• Τα ε£ωτεοικά ιατρεία διαγωοίϋονται σε τακτικά και σε ιατρεία εφημερίας. Το
προσωπικό τους μπορεί να αποτελείται από ιατρούς που ανήκουν σε αντίστοιχους
τομείς του νοσοκομείου ή να λειτουργούν σε θέσεις που δημιουργούνται για το
συγκεκριμένο σκοπό. Έτσι, τα αυτοτελή αυτά τμήματα, έχουν και ξεχωριστούς
χώρους νοσηλείας από εκείνους του κυρίως ιδρύματος και όπως είναι φυσικό
διαθέτουν και δικά τους κρεβάτια.
• Το ωαοαακευτικό ταύαα λειτουργεί σε κάθε νοσοκομείο και υπάγεται στην
ιατρική υπηρεσία. Οι ευθύνες του είναι πολλές αφού στόχος του είναι να
προγραμματίζει τις προμήθειες των φαρμάκων ώστε να μη σημειωθούν ελλείψεις.
Ταυτόχρονα να τα φυλάξει, να τα ταξινομήσει, να επιβλέπει την παρασκευή
ιδιοσκευασμάτων, να ελέγχει ώστε να χορηγούνται, να διανέμονται και να
διακινούνται σωστά. Ακόμη στην ευθύνη του εμπίπτει ο έλεγχος του
συνταγολογίου, να εκτελείται η εκάστοτε συνταγή που θα ζητήσει το ιατρικό
τμήμα και τέλος, ελέγχει τις συνταγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Σχήμα: Οργάνωση Ιατρικής Υπηρεσίας

5.4. Στελέγωση της ιατρικής υπτιοεσίαα.
Η στελέχωση της ιατρικής υτιηρεσίας ολοκληρώνεται έχοντας ως κύριους
λειτουργούς, όπως άλλωστε είναι φυσικό, ιατρούς που κατέχουν θέσεις κλάδου
ιατρών του Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με τον Ν. 1397/83 (άρθρο 25) και κατανέμονται στα
εκάστοτε νοσοκομεία.
Στο δυναμικό της ιατρικής υτσιρεσίας συμτιεριλαμβάνονται και οι ειδικοί
ιατροί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Για την ολοκλήρωσή της προβλέπεται ακόμη η συμμετοχή και άλλων
ετηστημόνων που οι υπηρεσίες τους είναι παρεμφερείς μ' εκείνες των ιατρών. Οι
συμβαλλόμενοι κλάδοι έτσι μπορεί να είναι:
□ Των Φαρμακοποιών.
□ Των Χημικών.
□ Των Φυσικών.
□ Των Βιολόγων.
□ Των Ψυχολόγων και
□ Των Βοηθών Φαρμακείου.
Συγκεκριμένα και χρησιμοποιώντας πάντα σαν παράδειγμα το νοσοκομείο
Καβάλας, οι θέσεις που δημιουργήθηκαν για τους προαναφερθέντες
κλάδους είναι:
♦ Επτά (7) θέσεις για τον κλάδο των φαρμακοποιών.
♦ Τρεις (3) θέσεις για τον κλάδο των ψυχολόγων.
♦ Τρεις (3) θέσεις για τους χημικούς- βιοχημικούς.
♦ Μία (1) θέση για τον κλάδο των βιολόγων
♦ Τρεις (3) θέσεις για τον κλάδο των φυσικών και
♦ Τέσσερις (4) θέσεις για τον κλάδο των βοηθών φαρμακείου.’®

“ Οργανισμός του νοσοκομείου Καβάλας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°
Η Νοσηλευτική Υττηρεσία
6.1. Apaamoi0TmF.c.
Οι δραστηριότητες της νοσηλευτικής υτιηρεσίας διακρίνονται σε:
> Νοσηλευτικές.
> Διοικητικές.
> Εκπαιδευτικές.
1.
Πιο αναλυτικά, οι νοσηλευτικέο δοαστποιότητεο περιλαμβάνουν την
παροχή της νοσηλευτικής φροντίδας, σύμφωνα με τα διδάγματα και το πλαίσιο
κατευθύνσεων που δίδεται από τον εκάστοτε ιατρό. Παράλληλα! μέσα στο φάσμα
τους περιλαμβάνεται και η προσπάθεια για την δημιουργία κατάλληλου και υγιούς
περιβάλλοντος, ικανού να παρέχει συνθήκες διαβίωσης ικανοποιητικές για την
ψυχική ισορροπία των ασθενών.
Ως νοσηλευτικά καθήκοντα λοιπόν, θεωρούνται αυτά που έχουν άμεση
σχέση με την άνεση του αρρώστου και την ανακούφισή του από την ασθένειά του.
Επίσης στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται: ο προγραμματισμός
παρακλινικών, εργαστηριακών εξετάσεων, η εφαρμογή νέων διαγνωστικών μεθόδων,
με την χρησιμοποίηση του φαρμακευτικού υλικού που διατίθεται καθώς και η παροχή
αγωγής υγείας που θα βοηθήσει στη θεραπεία του ασθενή. Κύρια μέριμνα λοιπόν
είναι η φροντίδα των αρρώστων η οποία γίνεται καλύτερη όταν τα καθήκοντα είναι
προκαθορισμένα και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του προσωπικού του
τμήματος αλλά και των άλλων υπηρεσιών είναι οι ενδεδειγμένες.
Στον ίδιο σκοπό βοηθά και η διάκριση της νοσηλευτικής επιστήμης σε:
Επείγουσα, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, έχοντας ως
κριτήριο το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και σε:
Αυτή που παρέχεται στα εξωτερικά ιατρεία, στο νοσοκομείο, στο σπίτι, έχοντας
ως κριτήριο τον τόπο.
Ο παραπάνω διαχωρισμός δίνει την απαιτούμενη έμφαση, τόσο για την
πολυπλοκότητα όσο και την ανάγκη για προσαρμοσμένες σε κάθε περίπτωση
εκπαιδευτικές γνώσεις.
2.
Οι διοικητικέο δοαστηοιόττιτεο στη συνέχεια, αποσκοπούν στην οργάνωση
των νοσηλευτικών τομέων, τμημάτων, μονάδων, η οποία επιτυγχάνεται όταν τα
άτομα που τα απαρτίζουν είναι επαρκή και διοικούνται σωστά. Παράλληλα, και όσο
αφορά το έμψυχο υλικό, ευθύνη της συγκεκριμένης λειτουργίας αποτελεί την ύπαρξη
ενός ευέλικτου προγράμματος απασχόλησης των εργαζομένων ώστε να
εξυπηρετούνται τα έκτακτα περιστατικά, να αντιμετωπίζονται οι επείγουσες
περιπτώσεις και ταυτόχρονα να παρέχεται η κάλυψη για νοσηλευτική φροντίδα των
αρρώστων όλο το 24ωρο.για να γίνει κάτι τέτοιο όμως, πρέπει να γίνεται έλεγχος των
υπηρεσιών που προσφέρονται αλλά και η εκπαίδευση του προσωπικού να είναι
συνεχής και κατάλληλη. Γι' αυτό στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της νοσηλευτικής
υπηρεσίας, είναι η επίβλεψη καθώς και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ώστε να
δημιουργηθεί ένα σωστό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επίσης, απαραίτητη θεωρείται η
ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων τόσο με τις υπόλοιπες υττηρεσίες του
νοσοκομείου, όσο και με τους ασθενείς ή τους ετησκέπτες. Να σημειωθεί ότι ο
νοσηλευτής είναι ο συνδετικός κρίκος στις σχέσεις γιατρού-αρρώστου. Έτσι με το
πρώτο επιτυγχάνεται η συνεργασία και ο συντονισμός, ο οποίος ιδιαίτερα σε θέματα
υγείας είναι άκρως απαραίτητος, ενώ με το δεύτερο παρέχονται οι πληροφορίες τόσο

στους ίδιους τους αρρώστους όσο και στους συνοδούς τους, κάνοντας τηο εύκολη
έτσι τη διαμονή και δημιουργώντας σχέσεις ετηκοινωνίας.
Οι διοικητικές δραστηριότητες τιεριλαμβάνουν, εκτός από την οργάνωση του
έμψυχου υλικού, και του άψυχου. Γίνονται προστιάθειες έτσι, σύμφωνα με μελέτη
στοιχείων, να προβλεφθούν τα απαραίτητα υγειονομικά εφόδια και να
προγραμματιστεί η ημερομηνία παραλαβής τους όσο και το σχέδιο χορήγησηςκατανάλωσής τους, ώστε να υπάρχουν πάντοτε και να βρίσκονται στα ατιαραίτητα
εττίπεδα ποσοτήτων. Στο άψυχο υλικό συμτιεριλαμβάνονται από τα mo μεγάλα και
σημαντικά ως και τα mo μικρά αντικείμενα που όμως είναι ικανά, με την έλλειψή
τους να παρεμποδίσουν την ορθή λειτουργία μίας νοσηλευτικής μονάδας. Έτσι, εκτός
από τεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, στην συγκεκριμένη κατηγορία,
περιλαμβάνονται τα υλικά γραφικής ύλης, αποστείρωσης, υγιεινής καθώς και ο
ιματισμός του πpoσωmκoύ. Το σίγουρο πάντως είναι, πως τα παραπάνω αντικείμενα,
εκτός από την ύπαρξή τους, απαιτούν την χρήση, τη συντήρηση και την
αντικατάστασή τους που και αυτά εμτιίπτουν στις εύθηνες των δραστηριοτήτων για
τις οποίες γίνεται και η καθημερινή αναφορά.
3.
Οι εκπαιδευτικέε δοασττιοιότητεε της νοσηλευτικής λειτουργίας έχουν
πολλούς αποδέκτες. Αρχικά λοιπόν, ο νοσηλευτής, με τις καθημερινές του ενέργειες,
προσφέροντας την φροντίδα προς τον άρρωστο που την έχει ανάγκη, εmτελεί και την
διδαχή του ίδιου αλλά και των συγγενών που τον συνοδεύουν ώστε ν' αποκτήσουν
αυτοπεποίθηση και γνώσεις που θα ευνοήσουν την σωματική αλλά και ψυχική
κατάσταση του ασθενή.
Στην συνέχεια διδάσκει και τους σπουδαστές που φιλοξενούνται στο
νοσοκομείο για να ολοκληρώσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις τους. Πρέπει λοιπόν ν'
αποτελέσει σωστό παράδειγμα για τους εκπαιδευόμενους για να τους δώσει σωστές
οδηγίες συμπεριφοράς, να τους ενημερώνει για επαγγελματικά θέματα αλλά και να
τους βοηθήσει να ενταχθούν ομαλά στο νοσοκομειακό περιβάλλον γνωρίζοντας τις
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες που δημιουργεί. Φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις, δηλαδή
της σωστής αλλά και συνεχούς εκπαίδευσης έχει και ως προς τους ίδιους τους
εργαζόμενους οι οποίοι, με την εmμόpφωση σε διαρκή ενεργοποίηση, θα μπορούν να
γνωρίζουν τις προόδους στο επάγγελμά τους ώστε να αντιμετωπίζουν mo
αποτελεσματικά στις εκάστοτε περιπτώσεις.
Τέλος, το νοσηλευτικό πpoσωmκό προγραμματίζει την κλινική άσκηση των
σπουδαστών ώστε να περιλαμβάνει τόσο εμπειρίες από θέματα ρουτίνας όσο και από
εξειδικευμένα καθήκοντα. Ειδικά έτσι, το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών
καθηκόντων προς τους εκπαιδευόμενους περιλαμβάνει:
■ Τον προσανατολισμό στους χώρους εργασίας.
■ Την ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις αρχές που διέπουν το λειτούργημα του
νοση>^υτή.
■ Τις νοσηλευτικές πράξεις που είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν αφού
συμπεριλαμβάνονται στα καθήκοντά τους.
■ Με επίδειξη να τους παρουσιάζονται η υποδειγματική και ολοκληρωμένη
νοσηλευτική φροντίδα.
■ Την ενημέρωση για την πρόοδο που σημειώθηκε οδηγώντας σ' ένα νέο
θεραπευτικό σχήμα^
■ Την υπόδειξη περιπτώσεων κατά τις οποίες μπορούν να παρουσιαστούν σπάνια
συμπτώματα.
■ Την πληροφόρηση για τις κατευθύνσεις και τις νέες τάσεις της νοσηλευηκή
εmστήμης.

■ Την ενημέρωση ώστε να ετητευχθεί η ενεργός συμμετοχή του νοσηλευτή στον
προγραααατισαό καν συντονισαό των Υγειονομικών και Νοσηλευτικών
Υπηρεσιών της χώρας.
■ Την ενημέρωση για να κατατοτησθεί ο ασθενής σχετικά με την αγωγή που πρέπει
ν' ακολουθήσει κατά την έξοδό του από το νοσηλευτικό ίδρυμα.
■ Την προετοιμασία ώστε να διαθέτουν ττνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης και να
κατανοούν τα αισθήματα του φόβου, της δειλίας, του άγχους, της ανασφάλειας
ακόμη και της συναισθηματικής ευαισθησίας που είναι δυνατόν να νιώσουν
κάποιοι εκ των εργαζομένων, παρεμποδίζοντας έτσι την σωστή κρίση τους και
την ορθή παρέμβασή τους.^'
6.2. Οονάνωστι Νοσηλευτικήο Υπτιοεσίαε.
Η νοσηλευτική υπηρεσία, μέσω των δραστηριοτήτων της στο νοσηλευτικό
ίδρυμα, παίρνει τη μορφή της Διεύθυνσης η οποία απαρτίζεται από Τομείς και
Τμήματα.
Το εκάστοτε Τμήμα είναι υπεύθυνο και πρέπει να καλύπτει 30-40
νοσηλευτικές κλίνες, ενώ κάθε ειδική μονάδα, άσχετα με τα κρεβάτια που διαθέτει,
καλύπτεται από το αντίστοιχο τμήμα.
Οι τομείς συγκροτούνται από την συγκέντρωση 4 έως 8 τμημάτων, ενώ σε
περιπτώσεις όπου ο αριθμός τους ανέρχεται στα 4,δεν λειτουργούν τομείς. Στην
περίπτωση που τα τμήματα είναι 4-6 χωρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να
δημιουργηθούν 2 τομείς αναλαμβάνοντας ο ένας να καλύπτει τις ανάγκες των
μονάδων εσωτερικής νοσηλείας και ο άλλος τις αντίστοιχες πρωτοβάθμιας
περίθαλψης.
Μία ακόμη διαδικασία που καθιστά ικανή τη συγκεκριμένη υπηρεσία να
ενεργοποιηθεί, είναι η συγκρότηση νοσηλευτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται
από:
1. Τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρο.
2. Έναν προϊστάμενο τμήματος από κάθε τομέα.
3. Έναν Διπλωματούχο τμήματος (νοσηλευτή) από κάθε τομέα.”
Η Νοσηλευτική επιτροτιή γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την
οργάνωση και λειτουργία της νοσηλευτικής υπηρεσίας και εισηγείται για το σχετικό
θέμα, με τον Πρόεδρό της στα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου.
Στα μικρά Νοσηλευτικά ιδρύματα, η ανάλογη Επιτροπή, αποτελείται από τον
Διευθυντή - Νοσηλευτή ως Πρόεδρο και μέλη τους Προ'ίσταμένους των τμημάτων.
6.2.1. Νοσπλευτική Ετητροπή
Ειδικό Τμήμα Εκπαίδευσης.
Οι ενασχολήσεις του συγκεκριμένου τμήματος είναι:
■ 1. Η κατάρτιση προγράμματος για κάθε νοσηλευτική ειδικότητα που μπορεί να
πραγματοποιείται μέσα στο ίδρυμα.
2. Τα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης τόσο στο χώρο του νοσοκομείου
όσο και εκτός αυτού.

Το πολλαπλά καθήκοντα και αρμοδιότητες είναι καταχωρημένα από το νομοθετικό διάταγμα
683/1948.
“ Ο Προϊστάμενος και ο Διπλωματούχος εκλέγονται μυστικά από το νοσηλευτικό προσωπικό κάθε
τμήματος.

3. Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων και άλλων εκδηλώσεων καθώς και η
παρακολούθησή τους.
4. Η έγκριση αδειών για εκπαιδευτικούς σκοπούς και
5. Εισηγήσεις για έγκριση υποτροφιών στους ενδιαφερομένους και με τα
απαραίτητα προσόντα
Ειδικό τμήμα έρευνας.
Το ειδικό τμήμα έρευνας είναι υπεύθυνο για:
1. Να μελετά τις προτάσεις της επιτροπής, να τις ερευνά και να εισηγείται ανάλογα
στο διοικητικό συμβούλιο.
2. Να μελετά τα διάφορα πορίσματα που αφορούν την νοσηλευτική υπηρεσία και να
φροντίζει για την προώθηση της εφαρμογής τους.
3. Να συντονίζει τις επιδιώξεις για να χρηματοδοτηθούν τα διάφορα ερευνητικά
προγράμματα που προάγουν το επίτιεδο των υπηρεσιών.
4. Να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να αναλαμβάνουν ερευνητικές δραστηριότητες
και να βοηθά στην προαγωγή των προγραμμάτων τους.
Νοσηλευτικής άσκησης.
Η Νοσηλευτική Επιτροπή σε ότι αφορά την νοσηλευτική άσκηση
ασχολείται:
1. Με την μελέτη νέων μεθόδων και τεχνικών που θα συμβάλλουν στην
αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
2. Καθορίζει τον αριθμό των εργαζομένων που θα στελεχώσουν την νοσηλευτική
υπηρεσία, και τον αριθμό του προσωπικού που προορίζεται για να ασχοληθεί με
τον τομέα της εκπαίδευσης.
3. Δίνει έμφαση για να προετοιμαστούν και τελικά να διεξαχθούν οι διαγνωστικές
εξετάσεις.
4. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον δίδεται στην μελέτη των πορισμάτων και στις
εισηγήσεις της επιτροπής ελέγχου οδηγώντας την έτσι σε συμτιεράσματα για το
πόσο σωστά ενεργεί και πράττει σε κάθε περίτιτωση.
5. Παράλληλα, προχωρεί σε προτάσεις ώστε να απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις
εύφημης μνείας, δελτίων ευχαριστιών, χρηματικά βραβεία και άλλα προς το
νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο διακρίθηκε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του.
6. Γνωμοδοτεί για περιπτώσεις που αφορούν μετακινήσεις ή αποσπάσεις του
νοσηλευτικού προσωπικού.
7. Διευθετεί κάθε πρόβλημα ή αδικία που δημιουργείται στο νοσηλευτικό
προσωπικό.
8. Ασκεί πειθαρχική δίωξη για κάθε μέλος του νοσηλευτικού προσωτιικού, όταν
αυτό κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με διατάξεις του τιειθαρχικού δικαίου
(611/77).
Επιστημονική Νοσηλευτική Επιτροπή
Αποτελεί συμβουλευτικό όργανο για την νοσηλευτική υπηρεσία. Γενικά έχει
πολλαπλά καθήκοντα και αυτό γιατί:
1.
Χαράσσει την πολιτική που θα ακολουθήσει ή νοσηλευτική υττηρεσία, με
στόχο να βελτιωθεί η παρεχόμενη φροντίδα στον ασθενή.
2.
Θέτει στόχους και ενεργεί δραστικά για την ύπαρξη ενός σχεδίου που θα
οδηγήσει στην επίτευξή τους.

3.
Αναλαμβάνει να βρει λύσεις στα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα
που μπορούν να παρουσιαστούν σ' ένα νοσοκομείο, και μέσω το προέδρου της
προτείνει ενδεχόμενες επιλογές.
4.
Μελετώντας τα πορίσματα των συμβουλευτικών ετητροπών αποφασίζει για
την υλοποίησή τους ή όχι.
5.
Ασχο>χίται τέλος και με τα προγράμματα εκπαίδευσης, θεωρητικής και
πρακτικής και εξετάζει το επίπεδο αποτελεσματικότητας τους και πολλές φορές
προτείνει αναθεωρήσεις ή βελτιώσεις.
Εκτός όμως από τις πολυσύνθετες υποχρεώσεις της Επιτροπής, τα πράγματα
περιπλέκονται ακόμη περισσότερο βάση του γεγονότος ότι λειτουργούν πολλές
υπηρεσίες σε κάθε νοσοκομείο. Είναι λοιπόν φυσικό να διέπονται από νομικές
ρυθμίσεις και να είναι απαραίτητο να συνεργάζεται με το Διοικητικό Συμβούλιο, την
Ετηστημονική Επιτροπή καθώς και με τις τρεις υπηρεσίες του -νασοκομείου. Σκοπό
έχουν να αναλαμβάνουν συγκεκριμένα θέματα ή να βρίσκουν λύσεις σε
εξειδικευμένα θέματα ή προβλήματα.
Οι επιτροπές που λειτουργούν σήμερα λοιπόν είναι;
Η Επιτροπή Χειρουργείου (ιδιαίτερα σημαντική αφού υπάρχει και ανάλογος
τομέας).
·/ Η Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων.
Η Επιτροπή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
Η Επιτροττή Χωροταξικού Σχεδιασμού.
Η Επιτροπή Φαρμάκων,
ν' Η ετητροπή Έρεύνας.
Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης και άλλες.
Για την καλύτερη κατανόηση της οργάνωσης ενός τομέα του νοσοκομείου
είναι απαραίτητη η χρήση παραδείγματος (σχηματικά).

Συγκεκριμένα του Χειρουργικού Τομέα^^

’ "Οργάνωση και διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων", Δρ. Ιωακείμ Σιγάλας, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Σχήμα ; Οργανόγραμμα Νοσηλευτικής Υττηρεσίας .

6·3.Στελέγω(τη voσηλευ■nlcήc υ7moεσ^αc■
Η νοσηλευπκή υττηρεσία στελεχώνεται από άτομα τα οποία προέρχονται από
τους παρακάτω κλάδους;
1. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικού Προσωπικού.
2. Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικού προσωπικού.
3. Κλάδος Εκπαίδευσης Μαιών.
4. Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επισκεπτριών Υγείας.
5. Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βρεφονηπιοκόμων.
6. Κλάδος Δημόσιας Εκπαίδευσης Νοσηλευτικού προσωπικού.
7. Κλάδος Δημόσιας Εκπαίδευσης Θαλάμων (βοηθών λοιμών).
8. Κλάδος Βοηθητικού Υγειονομικού προσωτηκού όπως είναι οι τραυματιοφορείς, οι
βοηθοί θαλάμων, οι νοσοκόμοι, οι νεκροτόμοι.
' 'jΔίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο επάγγελμα εκείνο, στο οποίο βασίζεται κατά
ένα μεγάλο ποσοστό η λειτουργία του νοσοκομείου αυτό δεν είναι άλλο από εκείνο
του νοσηλευτή. Αξίζει να σημειωθεί πως οι προαναφερθέντες κατατάσσονται σε τρεις
κατηγορίες οι οποίες, βασίζονται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, από το οποίο προήλθε το
νοσηλευτικό προσωπικό και άρα, τις γνώσεις και το επίπεδο των δεξιοτήτων που
σύμφωνα με αυτό, μπορεί να διαθέτει ο κάθε εργαζόμενος. Στον Ελλαδικό χώρο οι
νοσηλευτές ανήκουν στις τρεις κατηγορίες:
Δ.Ε. νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο κατέχει πτυχίο Μέσων Νοσηλευτικών
Σχολών.
Τ.Ε. νοσηλευτές, κάτοχοι πτυχίων Ανώτερων σχολών (Τ.Ε.Ι.).
Π.Ε. πτυχιούχοι νοσηλευτές Ανώτατων Σχολών.
Ο διαχωρισμός αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αφού από αυτόν εξαρτάται
άμεσα η εξέλιξη του νοσηλευτικού προσωτηκού είτε είναι βαθμολογική είτε είναι
μισθολογική,
βασιζόμενος
πάντα
στην
ισχύουσα
δημοσιοϋπαλληλική
νομοθεσία.(Π.Δ. 611/77, Ν 1505/84, Ν.1586/86,Ν1810.Ν1866/89).

6.3.1.

Καθύκοντα νοσηλευτών.

Παράλληλα και σύμφωνα πάντα με τον ανάλογο νόμο, ορίζονται και τα
καθήκοντα του νοσηλευτικού προσωπικού τα οποία επίσης διακρίνονται σε
κατηγορίες.
Οι τντΌχιοϋχοι του τμήματος νοσηλευτικής της σχολής Επαγγελμάτων Υγείας
και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και όσοι φέρουν τον
επαγγελματικό τίτλο «Νοσηλευτής -Νοσηλεύτρια» .( Άρθρο 5 παράγραφος του νόμου
1579/85) με βάση τις ειδικές ετπστημονικές γνώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των
τομέων της Νοσηλευτικής ασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους
επιστήμονες υγείας στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της δευτεροβάθμιας
και της τριτοβάθμιας περίθαλψης.
Τα καθήκοντα λοιπόν των νοσηλευτών χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
1. Καθήκοντα Γενικής Περίθαλψης.
2. Επείγουσες Νοσηλευτικές πράξεις με ευθύνη των νοσηλευτών.
3. Καθήκοντα εξαρτημένα (με εντολή του γιατρού)."
4. Καθήκοντα με τίτλο ειδικότητας, με ταχύρυθμη εκπαίδευση ή με εμπειρία.
” Οι βαθμοί για το νοσηλευτικό προσωπικό είναι τέσσερις : Τ' βαθμός, Β' βαθμός, Α' βαθμός κ(
βαθμός του Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου κώδικα δημοσίων υπαλλήλων.

1. Καθήκοντα Γενικής Περίθαλψης.
Τέτοια μπορεί να είναι;
□ Η λήψη και η καταγραφή του νοσηλευτικού ιστορικού του ασθενή.
□ Η τήρηση όλων των εγγράφων, ατομικών φακέλων, φύλλων νοσηλείας με την
χρήση των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
□ Η πληροφόρηση του αρρώστου και του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος
για θέματα που τον αφορούν άμεσα όπως;
■ Η λειτουργία των νοσηλευτών.
■ Η νομοθεσία των υπηρεσιών υγείας.
■ Η εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή.
□ Ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας, γραπτής ή προφορικής, με τα μέλη της
Υγειονομικής ομάδας στην οποία ανήκουν, όσο και με άλλους φορείς,
εξωτερικούς, όπως είναι οι διάφοροι οργανισμοί, οι υπηρεσίες^ κέντρα ερευνών ή
ιδρύματα.
□ Η εκπαίδευση των ασθενών για αυτοφροντίδα ώστε να βελτιώσει και να
διατηρήσει τη καλή του σωματική υγεία. Η διαδικασία αυτή ετηδέχεται και
συνέχεια η οποία λαμβάνει χώρα με την πληροφόρηση και της οικογένειάς του
ώστε να συνεχίσουν τη φροντίδα που χρειάζεται ο άρρωστος και μετά την έξοδό
του από το νοσηλευτικό ίδρυμα και άλλα.
2. Επείγουσες Νοσηλευτικές πράξεις με την ευθύνη των νοσηλευτών.
Στην συγκεκριμένη κατηγορία των καθηκόντων περιλαμβάνονται;
□ Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή μονάδες όπόυ
καλούνται ν' αντιμετωπιστούν επείγοντα τιεριστατικά.
□ Η εφαρμογή πρώτων βοηθειών όπως;
• Καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση με τους συνήθεις τρόπους.
■ Ενδοφλέβια χορήγηση.
■ Ακινητοποίηση κατάγματος κ.τ.λ.
3. Καθήκοντα εξαρτημένα (με εντολή γιατρού).

Τα καθήκοντα των νοσηλευτών που εξαρτώνται και προέρχονται από την εντολή που
δίνει το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου είναι;
□ Χορήγηση ενδοφλεβίως υγρών (ορός).
□ Συμμετοχή στις μικρές και μεγάλες επεμβάσεις (σε όλους τους τομείς των
χειρουργείων).
□ Συμμετοχή στις αλλαγές πολύπλοκων τραυμάτων.
□ Χορήγηση τοτηκής αναισθησίας.
□ Χορήγηση αίματος μετά από έλεγχο συμβατότητας και πολλά ακόμα.
4.

Καθήκοντα με τίτλο ειδικότητας ή ταχύρυθμης εκπαίδευσης ή με εμπειρία.

Στην τελευταία αυτή κατηγορία των νοσηλευτικών καθηκόντων, μεταξύ των άλλων,
συμπερΛαμβάνονται και τα παρακάτω;
□ Μέτρηση μέσης αρτηριακής πίεσης.
□ Μέτρηση πνευμονικής πίεσης.
□ Μέτρηση συμπυκνωμένου οξυγόνου σε θερμοκοιτίδα.
□ Τοποθέτηση- έξοδος νεογνού από θερμοκοιτίδα.
□ Χορήγηση οξυγόνου με όλα τα μηχανικά μέσα.

6.4.Μέθοδον Eovacriac.
Ετιειδή το επάγγελμα του νοσηλευτή είναι σημαντικό και για τους ασθενείς
όσο και για το ίδιο το νοσηλευτικό ίδρυμα, οι μέθοδοι που ακολουθούνται για την
επιτέλεση του καθήκοντός του επιδέχονται ιδιαίτερη επεξεργασία και γι' αυτούς τους
λόγους, έχουν και αυτές, κατηγοριοποιηθεί. Η προαναφερθείσα διαδικασία, βασίζεται
στους παράγοντες πού επηρεάζουν άμεσα το επάγγελμα του νοσηλευτή και τον
τρόπό- ετήπεδο που τιαρέχεται η φροντίδα τους.
1. Ο αριθμός των νοσηλευτών που υπηρετούν στον συγκεκριμένο ίδρυμα καθώς και
η ύπαρξη ή όχι άλλων κατηγοριών του ίδιου κλάδου.
2. Ο αριθμός των ασθενών.
3. Οι περιπτώσεις των περιστατικών πού θα αντιμετωτήσουν με κάθε ασθενή
μεμονωμένο.
4. Το επίπεδο οργάνωσης και λειτουργικής δομής που διαθέτει το εν λόγω
νοσοκομείο.
5. Η ύπαρξη ή όχι εξοπλισμού και σε ποιό επίπεδο διατίθεται και
6. Ο αριθμός των σπουδαστών που εκπαιδεύονται στο συγκεκριμένο χώρο.
Με βάση τους παραπάνω παράγοντες γίνεται και η διάκριση του τρόπου με τον
οποίο παραχωρείται η νοσηλευτική φροντίδα. Έτσι υπάρχει;
1. Η μέθοδος της Κατανομής.
Η συγκεκριμένη μέθοδος αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος
εργαζόμενος αναλαμβάνει, αποκλειστικά την φροντίδα ενός συγκεκριμένόυ αριθμού
ασθενών,(ένα, δύο ή και περισσότερους). Ασκεί δηλαδή την νοσηλευτική του
ιδιότητα σε όλο της το φάσμα, εκτελώντας ποικίλες πράξεις όπως: χορήγηση
φαρμάκων, εκτέλεση των διαφόρων τεστ και άλλα. Είναι όμως δυνατόν, στη
συγκεκριμένη περίπτωση, οι νοσηλευτές να ασκούν και καθήκοντα ρουτίνας. Σε μια
τέτοια περίπτωση η παραπάνω ενέργεια θεωρείται απαραίτητη να γίνει από την
στιγμή πού δεν υπάρχει άλλο προσωπικό, σε χαμηλότερο επίπεδο, με την
αρμοδιότητα να αναλαμβάνει τέτοια καθήκοντα. Έστω όμως και έτσι, η συγκεκριμένη
μέθοδος πλεονεκτεί αφού παρέχει στον εργαζόμενο ευκαιρίες για να αποκτήσει
εμπειρίες απ' όλο σχεδόν το φάσμα νοσηλευτικών ενεργειών που περιλαμβάνει το
επάγγελμα του, να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και ταυτόχρονα του δίνει την
δυνατότητα να σχεδιάζει την φροντίδα που θα παρέχει ο ίδιος στον ασθενή και να
σημειώνει τα αποτελέσματα των διαδικασιών. Με λίγα λόγια στο τιλάνο που είχε
σχεδιάσει.
2.

Μέθοδος Αναθέσεως καθηκόντων.
Η δεύτερη μέθοδος είναι εκείνη κατά την οποία διαθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις
και ικανότητες, για να τους ανατεθεί το καθήκον να εκτελούν συγκεκριμένες
ενέργειες για όλους τους ασθενείς. Και αυτό γιατί το ίδρυμα δεν διαθέτει προσωπικό
Ρ' επιπέδου, δηλαδή ανώτερης ή ανώτατης παιδείας.
Στην δεδομένη χρονική περίοδο λοιπόν είναι δυνατόν να παρέχονται
περισσότερες ανακουφιστικές, για τον άρρωστο, ενέργειες αφού οι δεξιοτεχνίες των
εργαζομένων αξιοποιούνται κατάλληλα και χωρίς ταυτόχρονα να διακόπτεται η
συγκεκριμένη διαδικασία. Αποτελεί λοιπόν θετικό στοιχείο το γεγονός ότι, τα
συγκεκριμένα άτομα επαναλαμβάνοντας ης ίδιες ενέργειες αποκτούν μεγαλύτερη
δεξιότητα και κατά συνέπεια αναβαθμίζουν το επίπεδο των προσφερόμενων
υττηρεσιών.

3.Η Μέθοδος της Ομαδικής Εργασίας
Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου σημειώνεται
μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού δυναμικού. Καθίσταται λοιπόν ως ανάγκη η εφαρμογή
της αφού έτσι αντιμετωπίζονται πιο γρήγορα αλλά και περισσότερα περιστατικά. Ένα
μέρος λοιπόν από τις ενέργειες που απαιτεί η φροντίδα του ασθενή δεν χρήζουν
ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες. Μπορούν δηλαδή. να γίνουν από άτομα με
χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης (γνώσεων) αλλά πάντα με την συνεχή εττίβλεψη και
καθοδήγηση από το αμέσως ανώτερο νοσηλευτικό επίπεδο.
Υπάρχει λοιπόν η συνεργασία μεταξύ των επιπέδων των νοσηλευτών,
Μέσου και Ανωτάτου, και εν συνεχεία διευρύνεται και με τους άλλους κλάδους
επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στο χώρο της υγείας. Στόχος της είναι να
παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών. Ιδιαίτερα εφαρμόζεται στις μονάδες
χειρουργείων, στις μονάδες χρόνιων παθήσεων, αιμοκάθαρσης, εντατικής
παρακολούθησης, μεσογειακής αναιμίας και σε διάφορα ερευνητικά κέντρα.
Έτσι λοιπόν, και ανεξάρτητα από τις άλλες μεθόδους, στόχο αποτελεί:
• Η παροχή καλύτερης δυνατής φροντίδας.
• Η ύπαρξη προγραμματισμού των καθηκόντων των νοσηλευτών που αφορούν την
οργάνωση και την διοίκηση του τμήματος στο οποίο ανήκουν.
• Η παροχή μιας προγραμματισμένης και συνεχώς εξελισσόμενης εκπαίδευσης
εμπειρίας στους ασκούμενους σπουδαστές.
• Να προκαλεί ενδιαφέρον στους νοσηλευτές γι' αυτό που κάνουν καθώς και
κίνητρα για να ετηδιώξουν την περαιτέρω επαγγελματική ανέλιξή τους.
• Να εξασφαλίσει στο ίδρυμα νοσηλευτικό προσωτηκό ικανό να τιεριέχει
αυτοδύναμη τριτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα και
• Να δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να εξειδικευτεί η νοσηλεία, να
είναι σε θέση να προσφέρει εξατομικευμένη φροντίδα σε κάθε ασθενή και να
αντιμετωπίσει δραστικά τους παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην ψυχική αλλά
και σωματικής υγείας των αρρώστων.^^
Τελειώνοντας πρέπει να σημειωθεί ότι ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας
της νοσηλευτικής υπηρεσίας, στην πλειονότητα των ελληνικών νοσοκομείων,
υπολείπεται του τρόπου διδασκαλίας.

“ "Νοσηλευτική Διοίκηση", Ελένη Καμπούρα- Νιφλή, Λάρισα 1991.

Κεφάλαιο 7°
Η διοικητική υττηρεσία
Η διοικητική υττηρεσία του νοσοκομείου, είναι η εστία της οργάνωσής του.
Καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα ενεργειών και γι' αυτό το λόγο, για τον καλύτερο
συντονισμό και προγραμματισμό της διακρίνεται σε τρεις υποδιευθύνσεις με πιο
εξειδικευμένα καθήκοντα;
1)
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
2)
Υποδιεύθυνση Διοικητικού και
3)
Υποδιεύθυνση Τεχνικού.
Με την συγκεκριμένη διάκριση, δημιουργείται η πρώτη βαθμίδα του
ιεραρχικού ετηπέδου της διοικητικής Υπηρεσίας.
Οι διοικητικές υπηρεσίες προετοιμάζουν και εφαρμόζουν τις αποφάσεις του
διοικητικού συμβουλίόυ με την συλλογή πληροφοριών, εισήγηση και εκτέλεση.

Σχήμα : Οργάνωση Διοικητικής Υπηρεσίας

7.1.

Η Διεύθυνση Διοικητικού.

Στην ευθύνη της διεύθυνσης του διοικητικού τμήματος ανήκει το δύσκολο
έργο της διεξαγωγής του ελέγχου. Η αρμοδιότητά της αυτή καλύπτει όλα τα επίπεδα
όπως: τις προμήθειες, τη διακίνηση υλικού, την ποιότητα εργασίας, τις μεταφορές, τις
αποθήκες, το προσωπικό, τη συντήρηση και άλλες λειτουργίες.
Ταυτόχρονα η λειτουργική ασφάλεια του ιδρύματος που αφορά τις
εγκαταστάσεις, το προσωπικό αλλά και την προμήθεια εξοπλισμού, ώστε να
διασφαλίζεται το υψηλό ετήπεδο παροχής υπηρεσιών.
Η σωστή λειτουργία της επικοινωνίας και η διατήρησή της ώστε όλοι να
συνεργάζονται και να επιδιώκουν το ίδιο στόχο είναι μία ακόμη επιδίωξή της. Για να
επιτύχει όμως όλα τα προηγούμενα βασική προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη

ικανότητας από μέρους της να διαπιστώνει τις αδυναμίες της λειτουργίας του
ιδρύματος και να λαμβάνει έγκαιρα σωστές αποφάσεις για την αντιμετώτησή τους.
Πιο συγκεκριμένα, για να αναλάβει δράση η διεύθυνση διοικητικού, πρέπει
πρώτα να ενημερωθεί. Το τελευταίο επιτυγχάνεται μέσω της ημερήσιας διαταγής.
Συνηθίζεται σε τακτή πρωινή ώρα λοιπόν, αναφορά. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων
παρουσιάζουν τα γεγονότα που συνέβησαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο στον
Διοικητικό Διευθυντή του νοσοκομείου. Έτσι δίνεται και η ευκαιρία στους
προϊστάμενους να συναντηθούν και από κοινού να αποφασίσουν για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό την διαδικασία της αναφοράς την
αναλαμβάνει να την επιδώσει η γραμματέας του τμήματος. Αφού λοιπόν
συγκεντρωθούν οι αναφορές ο Διευθυντής εκδίδει ανάλογες εντολές.
Με βάση τις εντολές αυτές συντάσσεται η "ημερήσια διαταγή" στην οποία
καταγράφονται όλες οι κινήσεις - ενέργειες που ενδεχομένως να έχουν συνέπειες για
την λειτουργία του ιδρύματος.
Πιο συγκεκριμένα στην ημερήσια διαταγή αναφέρονται:
1. Ο αριθμός των εργαζομένων και η σύνθεσή τους καθώς και πόσα άτομα λείπουν
με άδεια η αδικαιολόγητα.
2. Ποιοι εφημερεύουν και ποιοι είναι υπεύθυνοι τμήματος.
3. Μεταβολές που σημειώνονται στο προσωπικό είτε λόγω των προαγωγών είτε
λόγω τιμωριών, μετατάξεων ή μεταθέσεων.
4. Κίνηση υλικού- προμήθειες, την εξαγωγή του υλικού από την αποθήκη, τις τυχόν
καταστροφές και άλλα.
5. Διάφορα συμβάντα - γεγονότα που κρίνονται απαραίτητα.
6. Η κίνηση ασθενών. Ο αριθμός των εισαγωγών, των εξαγωγών, τα έκτακτα
περιστατικά και τους θανάτους.
7. Τέλος καταγράφονται οι εντολές του διευθυντή που κοινοποιούνται στους
ενδιαφερόμενους.
Η ημερήσια διαταγή κλείνει με την υπογραφή του διοικητικού διευθυντή και έχει
εικοσιτετράωρη ισχύ η οποία συνήθως αρχίζει στις 8 το πρωί.

7.2.

Η Υπηδιει'ιθυνστι Διοικητικού.

Αναλύοντας περισσότερο τη Διοικητική υττηρεσία, διατιιστώνουμε ότι: Οι
υποδιευθύνσεις αποτελούνται από χαμηλότερου επιπέδου μονάδες, τα τμήματα, τα
οποία έχουν ακόμη πιο συγκεκριμένα καθήκοντα.
Στην συγκεκριμένη υποδιεύθυνση Διοικητικού, λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:
1)
Τμήμα Γ ραμματείας
2)
Τμήμα Προσωπικού
3)
Τμήμα Κινήσεως Αρρώστων
4)
Τ μήμα Γ ραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων
5)
Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας
6)
Τμήμα Παραϊατρικών Επαγγελμάτων.

Οι αρμοδιότητες για κάθε ένα ξεχωριστά από τα παραπάνω τμήματα είναι οι εξής:

7.2.1. Ταήαα Γοαααατκι'ηΓ.
Μια από τις βασικές αρμοδιότητες του συγκεκριμένου τμήματος, είναι η
οργάνωση της γραμματειακής στήριξης σύμφωνα με τις διοικητικές αποφάσεις, όλων
των υττηρεσιών του νοσοκομείου.
Ο Προϊστάμενός της λοιπόν, που δεν είναι άλλος από τον Γραμματέα , είναι το κατ'
εξοχήν διοικητικό όργανο. Εκείνο δηλαδή που βοηθά τον διευθυντή κατά την άσκηση
της διοικητικής του δραστηριότητας.
7.2.2. Ο Διευθυντήε.
Είναι απαραίτητο ο Διευθυντής να γνωρίζει το αντικείμενο με το οποίο
ασχολείται ο υφιστάμενός του, ώστε να μπορεί να συνεργαστεί μαζί τους, και γενικώς
να διαθέτει διοικητικές γνώσεις.
Οι τελευταίες μπορεί να εμφανίζονται μέσο ενός τεχνολογικού συστήματος
που αφορά την οικονομική και λογιστική διαχείριση των ζητημάτων. Παράλληλα η
διεύθυνση καθορίζει το γενικό πλάνο για την πορεία καθώς και την διαδικασία που θα
ακολουθήσει το ίδρυμα για την λήψη αποφάσεων. Η υπευθυνότητα παράλληλα είναι
επίσης ένας παράγοντας που χαρακτηρίζει την διεύθυνση όπως και η ύπαρξη
κοινωνικής ανθρωπιστικής πλευράς κατά την οποία θα είναι δυνατή η συνεργασία
αλλά και η ύπαρξη διόδων επικοινωνίας με όλες τις Διοικητικές αλλά και την Ιατρική
και Νοσηλευτική Υπηρεσία του νοσοκομείου.
Επομένως τις δραστηριότητες της διεύθυνσης ο γραμματέας, πρέπει να τις
γνωρίζει καλά και ταυτόχρονα, να ετηδιώκει να τις ικανοποιεί χωρίς να δίνει ιδιαίτερη
βαρύτητα σε κάποια και να παραμελεί κάποια άλλη. Για να μη συμβεί κάτι τέτοιο, η
γραμματεία του νοσοκομείου, απαρτίζεται από διάφορα γραφεία, στα οποία, γίνονται
τηο συγκεκριμένες οι αρμοδιότητες και επιμερίζεται έτσι το γενικό Έργο της
γραμματείας που σε διαφορετική περίπτωση θα επιβαρύνει τον προϊστάμενό της και
μόνον αυτό. Ο γραμματέας ασχολείται επίσης με την βελτίωση της ετηκοινωνίας κατά
κύριο λόγο στο εσωτερικό του νοσοκομείου, και κατά δεύτερο, στο εξωτερικό. Έτσι
το έργο του γίνεται ακόμη πιο συγκεκριμένο, και άρα τηο εύκολο να αντεπεξέλθει
επιτυχώς σε αυτό.
Τα γραφεία της γραμματείας είναι:
1) Το Γραφείο Γραμματείας
2) Το Γραφείο Προσωτηκού
3) Το Γραφείο Κινήσεως Ασθενών
4) Το Γ ραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας
5) Το Γ ραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης.
•
Με μία περαιτέρω ανάλυση το Γ ραφείο Γραμματείας, έχει άμεση σχέση με τον
διοικητικό Διευθυντή, αφού υπάγεται κατ' ευθείαν σ' αυτόν. Αναλαμβάνει δηλαδή,
όλες εκείνες τις ενέργειες που θα τον βοηθήσουν να ετητελέσει το έργο του και να μη
χάνει πολύτιμο χρόνο με δευτερεύουσας σημασίας δραστηριότητες όπως είναι για
παράδειγμα η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, η εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής
επικοινωνίας και άλλες.
•
Το γραφείο του-προσωτηκού στη συνέχεια, έχει ιδιαίτερη σημασία αφού
πρωταρχικό ρόλο παίζει το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται. Είναι γνωστή η αξία
του Γραφείου προσωτηκού αφού από αυτή εξαρτάται η ποιότητα των υττηρεσιών που
προσφέρει το νοσηλευτικό ίδρυμα. Για το συγκεκριμένο λόγο, το γραφείο αυτό έχει
πολλές αρμοδιότητες που είναι: οι διορισμοί, οι προαγωγές- μετατάξεις-

απολύσεις- παραιτήσεις, ο προγραμμαησμός εκπαίδευσής του, η αμοιβή και τα
κίνητρά του, οι υγιεινές συνθήκες εργασίας, η ασφάλεια, η οικονομική βοήθεια
υπαλλήλων, η εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων υπαλλήλων, και τέλος η συνεργασία
εργοδοτών- υπαλλήλων- κοινότητας.
•
Το Γραφείο Κίνησης ασθενών,φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων, για της
εισαγωγή των αρρώστων, την έκδοση των εξιτηρίων καθώς και για την τήρηση του
καταλόγου αναμονής της εισαγωγής προς αποφυγή αδικιών και παρεξηγήσεων. Με
τήρηση βιβλίου δηλαδή που κρατάει, γνωρίζει τα κενά κρεβάτια που διαθέτει το
ίδρυμα και ενημερώνει έτσι τον ανάλογο αριθμό ασθενών για να εισαχθούν και να
δεχθούν τις απαραίτητες γι' αυτό νοσηλευτικές φροντίδες.
Παράλληλα για μία συγκεκριμένη μερίδα νοσηλευόμενων φροντίζει για τις ανάλογες
λογιστικές εκκρεμότητες υπολογίζοντας ταυτόχρονα τις δαπάνες που αυτή προκαλεί
και εκδίδει τα απαραίτητα δελτία παροχής υπηρεσιών. Για να αντεπεξέλθει στο ρόλο
αυτό, διατηρεί βιβλίο όπου εμπεριέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και τηρεί
λεπτομερειακά τα στατιστικά στοιχεία που προέρχονται από κάθε νοσηλευτική
κίνηση.
•
Το τέταρτο στη σειρά γραφείο, της κοινωνικής πρόνοιας ασχολείται με το να
παρέχει την συμπαράστασή του στα κοινωνικά προβλήματα που τυχόν
αντιμετωπίζουν οι νοσηλευόμενοι. Αναζητούν έτσι τα αίτια που προκαλούν τα
προβλήματα αυτά, το καθ' ένα ξεχωριστά και προσπαθεί να τα ανημετωπίσει μέσα
στο πλαίσιο που ορίζει η Κοινωνική πολιτική της Πολιτείας.
•
Τέλος το Γραφείο Πρωτοκόλλου έχει προκαθορισμένα καθήκοντα από το άρθρο
7 του Ν.Δ.3/15.4.1833 «περί το πρωτόκολλον των συνεδριάσεων του Υπουργικού
συμβουλίου θέλει συντάσεσθαι παρ' ενός των γραμματέων». Είναι η
αντιπροσώπευση της γραφειοκρατίας με λίγα λόγια που έχει ως στόχο τη διασφάλιση
της Διοικητικής Υπηρεσίας.^^
Ενώ με τη διεκπεραίωση γίνεται ο τελικός χειρισμός των εγγράφων
σύμφωνα με την διαδικασία που έχει καθιερωθεί. Μία από τις ενέργειές της είναι και
η δακτυλογράφηση.
7.2.3.

Ταήαα Γοαααατείαο Εξωτερικών Ιατρείων.

Το τμήμα γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, φέρει την ευθύνη και την
φροντίδα για την ύπαρξη γραμματειακής στήριξης των εξωτερικών ιατρείων που
λειτουργούν στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η
κατάλληλη υποδοχή τους καθώς και η διαδικασία εξυπηρέτησής τους. Αυτό το
ετητυγχάνει με την τιίρηση αρχείων και βιβλίων της κίνησης των εξωτερικών
ιατρείων, ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των αρρώστων σ' αυτά και παράλληλα
προγραμματίζει την ημερομηνία που θα αντεπεξέλθουν αφού συνεννοηθούν πρώτα
με τους ίδιους τους ασθενείς. Τέλος τους παρέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
αυτοί ζητούν και παράλληλα ενημερώνει το κοινό για τις ώρες και για τους τρόπους
λειτουργίας τους.

“ Τα γραφεία Κίνησης, Ασθενών, Κοινωνικής Υπηρεσίας και Προσωπικού σε ορισμένες περιπτώσεις
μπορούν να αποτελέσουν και τμήματα.
” Το Πρωτόκολλο μπορεί να διακρίνεται σε κοινό και σε εμπιστευτικό ενώ συντάσσεται και το
πρωτόκολλο απορρήτων έγγραφων.

T 2 A ..T m m Παοαϊατοικών Επαγγελαάτων.
To Τμήμα παραϊατρικών επαγγελμάτων, ασχολείται με το προσωτακό εκείνο
που δεν ανήκει στον τομέα των ιατρών ή των νοσηλευτών. Είναι οι εργαζόμενοι που
συνεργάζονται με τους προαναφερθέντες προσφέροντας τις διαφορετικές αλλά και
απαραίτητες γνώσεις τους. Τέτοιοι είναι οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, οι
τεχνολόγοι χειριστές, οι εργοθεραττευτές, οι φυσικοθεραπευτές, οι απολυμαντές, ον
οποίοι ασκούν το επάγγελμά τους σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας
του νοσοκομείου ο οποίος εξακολουθεί να είναι το ζητούμενο για την σωστή και
εύρυθμη
λειτουργίας
των
υπηρεσιών
του
ιδρύματος.

Σχήμα; Οργάνωση Υποδιεύθυνσης Διοικητικού

7.3. Η Υποδιεύθυνση Οικονοαικού.

Είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του νοσηλευτικού ιδρύματος.
Συμβάλλει δηλαδή στην προσπάθεια για την εξεύρεση πόρων, απαραίτητων για την
λειτουργία του, καθώς και της σωστής διαχείρησής τους. Γίνεται λέγος για συμβολή γιατί δεν
είναι το κατ' εξοχήν έργο της αυτό που προαναφέρθηκε, αλλά προσφέρει τκ υττηρεσίες της
και γι' αυτό.
Κύριο έργο της είναι η εξασφάλιση της περιουσίας του νοσοκομείου, η ευθύνη για
την παρακολούθηση των εσόδων, των εισπράξεών, των τιληρωμών, των παγίων, των
κυκλοφοριακών, των διαθεσίμων στοιχείων καθώς, και εκείνα του ίδιου και του ξένου
κεφαλαίου. Παράλληλα, πρέπει να διατηρεί στατιστικά στοιχεία για την περιουσία του
νοσοκομείου, να συντάσσει τον προϋπολογισμό του, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του,
τις καλές Δημόσιες Σχέσεις, την διασφάλιση καλής φήμης γι' αυτό,και άλλα.
Είναι ποικίλες οι αρμοδιότητές του λοιπόν. Για το λόγο αυτό διαχωρίζεται σε επιμέρους
τμήματα στα οποία γίνεται και κατάτμηση του έργου της. Έτσι υπάρχουν και λειτουργούν σ'
αυτή τα παρακάτω τμήματα:
1. Το τμήμα Διατροφής.
2. Το τμήμα Ετηστασίας.
3. Το τμήμα Οικονομικού.
4. Το τμήμα Πληροφορικής Οργάνωσης.
5. Το τμήμα Ιματισμού’*
τα οποία εταδέχονται και περαιτέρω ανάλυση η οποία δίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα: Οργάνωση Υποδιεύθυνση Οικονομικού

^*"Η Αποστολή και η λειτουργία των υπηρεσιών του νοσοκομείου ΙΙΙ", Ακ. Παπαΐκονόμου-Αποστολοπούλου.

1.Τμήμα Οικονομικού.

Η αρμοδιότητα του τμήματος αυτού είναι ευθύνη για την μελέτη των
οικονομικών αναγκών του νοσοκομείου και να εισηγείται έγκαιρα για την επεξεργασία των
διαφόρων προτάσεων στα αρμόδια όργανα.
I.
Το γραφείο Οικονομικού ασχολείται συγκεκριμένα με:
♦ Την οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα καθοδηγεί το
προσωπικό ώστε να ασκεί σωστά τα καθήκοντά του.
♦ Να καταρτίσει έγκαιρα τον προϋπολογισμό, ώστε να κατατεθεί εντός των προθεσμιών
που έχουν καθοριστεί και παράλληλα να ελέγχει την εκτέλεσή του καθώς και του
απολογισμού- ισολογισμού.
♦ Να διαθέτει βεβαιώσεις για κάθε είσπραξη ή έξοδο του νοσοκομείου και
παρακολουθώντας τις υποχρεώσεις να τις εκπληρώνει έγκαιρα.
♦ Να εποπτεύει για κάθε θέμα που αφορά την οικονομική υπηρεσία και να ελέγχει όλα τα
έγγραφα που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία του νοσοκομείου.
♦ Να μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια των αναγκαίων ειδών και να παρακολουθεί ώστε
να γίνεται κανονικά η παραλαβή τους, να διαφυλάσσονται, να συντηρούνται και να
χρησιμοποιούνται σωστά.
♦ Να μεριμνά ώστε να εκτελεσθούν έγκαιρα και σύμφωνα πάντοτε με τις εκάστοτε
διατάξεις, όλες οι απαραίτητες εργασίες και να φροντίζει ώστε να γίνουν όπως πρέπει.
♦ Να παρακολουθεί κάθε μεταβολή που σημειώνεται στα περιουσιακά στοιχεία του
νοσοκομείου και να διασφαλίσει κάθε τίτλο που αφορά την κτήση ακινήτων, διαθηκών,
κίνηση κεφαλαίου και άλλων αποδεικτικών στοιχείων.
♦ Να συγκεντρώσει και να μελετά τα στατιστικά στοιχεία ώστε να εξαχθούν τα απαραίτητα
συμπεράσματα.”
I.
Το Γραφείο Μισθοδοσίας, όπως είναι και αυτονόητο, ασχολείται με την καταβολή
του μισθού στους εργαζομένους. Τη διαβάθμιση του μισθολογίου, σύμφωνα πάντα με τα
χρόνια υττηρεσίας, την ειδικότητα και το επίπεδο γνώσεων που ο κάθε εργαζόμενος διαθέτει.
Με βάση έτσι και την ισχύουσα νομοθεσία, καταβάλλεται ο μισθός που αρμόζει στον καθ’
ένα και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλείται η οξύτητα στις μεταξύ τους σχέσεις και να
γίνεται η μισθοδοσία αιτία παραπόνων.
Π.
Το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού ασχολείται κατά κύριο λόγο στην παραλαβή των
υλικών. Το έργο του όμως δεν σταματά εκεί. Πρέπει να φροντίσει για τη σωστή φύλαξη, τη
συντήρηση, καθώς και τη σωστή διάθεσή τους. Πρέπει να ενημερώνει παράλληλα και τα
ανάλογα βιβλία που πρέπει να διατηρεί καταγράφοντας τις παραπάνω κινήσεις καθώς και
εκείνα (τα βιβλία) όπου γίνεται η απογραφή αυτών των υλικών. Έτσι προνοώντας τη συχνή
απογραφή τους μπορεί να εντοπίζει έγκαιρα τις ελλείψεις και να τις αναπληρώνει ώστε να μη
σημειώνεται το θλιβερό γεγονός να μην υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά σε μία στιγμή
ανάγκης.
ΠΙ.
Το Γραφείο Προμηθειών ασχολείται με την προκήρυξη, γραπτή ή προφορική,
διαγωνισμών τακτικών ή πρόχειρων και την κατάρτιση εγγράφων που να αποδεικνύουν την
ύπαρξη σύμβασης προμηθειών για περιορισμένο ή απεριόριστο χρονικό διάστημα. Φυσικά
για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να διατηρεί και όλα τα απαραίτητα έγγραφα (αποδείξεις) που
αφορούν τον τομέα των προμηθειών. Παράλληλα το εν λόγω γραφείο, μεριμνά για τη
συγκρότηση επιτροπής που ευθύνεται για το θέμα της προμήθειας, ενώ το ίδιο εποπτεύει κατά
πόσο τα εκτελούμενα έργα γίνονται σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων.
IV.
Το Γραφείο Διαχείρισης Χρηματικού, δεν είναι άλλο από το Ταμείο, το οποίο
λειτουργεί βοηθηηκά για το λογιστήριο αναλαμβάνοντας κάποιες αρμοδιότητες που τις
καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου.
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Σύμφωνα μ’ αυτές λοιπόν τις εισπράξεις και τις πληρωμές με βάση τα απαραίτητα έγγραφα.
Ταυτόχρονα πρέπει να τηρεί το Ημερολόγιο Ταμείου στο οποίο καταχωρεί τις εισπράξεις και
τις πληρωμές της ημέρας και μ’ αυτόν τον τρόπο τις ελέγχει, συντάσσοντας εν συνεχεία
καταστάσεις που αφορούν κρατήσεις τρίτων και μέσω των πρώτων, μεριμνά για να
αποδοθούν έγκαιρα στα εκάστοτε ταμεία.
VI.
Το Γραφείο Λογαριασμών Ασθενών αξιολογεί με λίγα λόγια τη δράση του
νοσοκομείου που έχει άμεση σχέση με τον αριθμό των αρρώστων που περιθάλπει καθώς και
τις υττηρεσίες που τους προσφέρονται. Επειδή όμως στους εσωτεοικούε ασθενείο τιαρέχονται
περισσότερες υττηρεσίες απ’ ότι στους ε£ωτερικούο. απαιτείται στενότερη παρακολούθηση.
Γι’ αυτό ελέγχεται:
1. Ο αριθμός των κλινών που χρησιμοποιείται.
2. Η πληρότητα των κλινών.
3. Τι τμήματα υπάρχουν και οι κλίνες που διαθέτουν.
4. Ποιες και πόσες ειδικότητες λειτουργούν.
5. Πόσα και ποια εργαστήρια υπάρχουν.
6. Ταξινόμηση πληρωμής των νοσηλίων.
7. Ταξινόμηση των ασθενών κατά φύλλο και ηλικία.
8. Ταξινόμηση κατά ασθένεια.
9. Ταξινόμηση σύμφωνα με την αγωγή που τους χρειάζεται.
10. Ταξινόμηση αιτίας εξαγωγών.
11. Ταξινόμηση ασθενών κατά τόπο προέλευσης.
12. Ταξινόμηση κατά οικογενειακή κατάσταση.
13. Ημερήσια απασχόληση κλινών.
14. Μέσος όρος ημερών νοσηλείας.
15. Γεννήσεις.
16. Θάνατοι.
17. Νεκροψίες.
Για τους εξωτερικούς ασθενείς τα στοιχεία που κρατούνται είναι:
1. Μέσος όρος ετησκέψεων.
2. Μέσος όρος πρώτων ετησκέψεων.
3. Ταξινόμηση ασθενών κατά τον σκοπό της επίσκεψης.
4. Ταξινόμηση κατά ηλικία, φύλλο, ασθένεια κ.α.
5. Αριθμός απόρων.
6. Πρώτες βοήθειες.
VI.
Το Γραφείο Ελέγχου Εσόδων - Εξόδων ασχολείται με την εξεύρεση πόρων και την
αξιοποίησή τους. Φυσικά το νοσοκομείο έχει ως βασικά έσοδα τα νοσήλια και εξέταστρα.
Μπορεί όμως να είναι και οι καρποί των επενδύσεων, τα ενοίκια, οι δωρεές και η κρατική
επιχορήγηση. Επειδή όμως τα δύο τελευταία δίνονται ιδιαίτερα για την ενίσχυση της
νοσηλείας των απόρων, τα νοσήλια αποτελούν το βασικό έσοδο του ιδρύματος. Σκοπός
λοιπόν του γραφείου είναι να εξισώνει το σύνολο των εισπράξεων του νοσοκομείου με εκείνο
των δαπανών για να μπορεί να θεωρείται και να είναι οικονομικά αυτάρκεις. “°
I.
Τμήμα Πληροφορικής Οργάνωσης.
Στόχος του τμήματος αυτού είναι η οργάνωση και η σωστή λειτουργία της μηχανογράφησης
στατιστικών στοιχείων, ώστε να παραχωρεί σωστές και απαραίτητες πληροφορίες στις
υπηρεσίες του νοσοκομείου, στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και κοινωνικών Ασφαλίσεων
και σε άλλους οργανισμούς που ενδέχεται να τα χρειαστούν ή να τα ζητήσουν για
ενημέρωση.
I.
Το Γραφείο Μηχανοργάνωσης καθημερινά εξοπλίζεται με τον τελειότερο εξοπλισμό
για όλες τις ειδικότητες με αποτέλεσμα να μειώνεται το ποσοστό λάθους καθώς και ο χρόνος
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προετοιμασίας των ανάλογων ενεργειών. Επειδή όμως σαν σχεδιασμός κοστίζει, όσο και η
συντήρησή του, τα μικρά νοσοκομεία, δεν μπορούν να διαθέτουν ανάλογο γραφείο. Για το
λόγο αυτό η μηχανογράφηση γίνεται είτε με συνεργασία των ιδρυμάτων, είτε με τους
τιαραδοσιακούς τρόπους της συνεννόησης μεταξύ των εργαζομένων, ώστε να υτιάρξει
συντονισμός για να προλαμβάνονται τα τυχόν προβλήματα.
II.
Το Γραφείο Ανάλυσης Στατιστικών Στοιχείων θεωρείται απαραίτητο ώστε να
εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα. Είναι γνωστό πως η στατιστική βοηθά στη
συγκέντρωση, ταξινόμηση, ανάλυση και στην ερμηνεία των μεγεθών. Έτσι, μέσω αυτής,
διευκολύνεται το έργο της διοίκησης που πρέπει να ελέγξει την επάρκεια σε υλικό και
ανθρώτηνο δυναμικό σύμφωνα με τις ανάγκες του ιδρύματος, και επομένως να λυθούν τα
προβλήματα. Επίσης βοηθά σε τιεριπτώσεις όπου πρέπει να γίνει κάποια πρόταση επέκτασης,
ανανέωσης ή αναδιοργάνωσης, αφού η στατιστική παρέχει πληροφορίες και από εξωτερικές
περιοχές. Τέλος τα στοιχεία που δίνει θεωρούνται χρήσιμα για την ένταξη του
προϋπολογισμού, τον έλεγχο της δραστηριότητας των διαφόρων υπηρεσιών καθώς και για να
γίνουν προβλέψεις και έρευνες για την πρόοδο της επιστήμης.
ΠΙ.
Το Γραφείο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Η συνεχής εκπαίδευση του
προσωπικού θεωρείται απαραίτητη γι' αυτό και υπάρχει το συγκεκριμένο γραφείο, μια που οι
πλ,ηροφορίες που πρέπει να μεταφερθούν στους εκπαιδευόμενους, συνεχώς μεταβάλλονται.
Έτσι για κάθε υπηρεσία πρέπει να υπάρχει σχετική διδασκαλία αφού οι ανάγκες είναι
διαφορετικές. Γι’ αυτό και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση των
νεοδιοριζόμενων αλλά και στην μετεκπαίδευση
των ήδη καλά πληροφορημένων
εργαζομένων αφού οι συνθήκες συνεχώς μεταβάλλονται. Όμως το έργο του δεν σταματά εδώ.
Όταν σημειωθεί κάποια προαγωγή ή μετάθεση πάλι θεωρείται απαραίτητη η διδασκαλία
καθώς και όταν αποκτάται νέος εξοπλισμός. Άρα οι εργασίες του είναι πολλές και γι' αυτό
πρέπει να προγραμματίζονται.
2. Το Τμήμα Διατροφής.
Το τμήμα διατροφής ασχολείται με την διαμόρφωση των διατροφικών σχημάτων που
εφαρμόζονται στους ασθενείς. Επίσης έχει την ευθύνη να πληροφορήσει αλλά και να
εκπαιδεύσει τους αρρώστους για το συγκεκριμένο θέμα, αφού έχουν ανάγκη από ειδική
διαιτητική αγωγή.
Σης δραστηριότητες του τμήματος αυτού, περιλαμβάνονται και εκείνες που
πραγματοποιούνται από όσους ασχολούνται με το θέμα των τροφίμων, την προμήθειά τους
αλλά και την κατανάλωσή τους.
Υπάρχουν λοιπόν ειδικά γραφεία Διαιτολογίου, Παρασκευής Συσσιτίου, Εστίασης και
Διαχείρισης Τροφίμων.
Όι αρμοδιότητες του τελευταίου είναι να υπολογιστούν οι απαραίτητες ποσότητες από το
εκάστοτε είδος τροφίμων. Ό έλεγχός του γίνεται μέσω της τήρησης των βιβλίων που αυτό
διατηρεί και ενημερώνει καθημερινά καθώς και μέσω των απογραφών. Για να διεκπεραιώσει
όμως το έργο του, συνεργάζεται και εξυπηρετείται από την αποθήκη τροφίμων ο υπεύθυνος
της οποίας είναι και ο αρμόδιος για την παραλαβή, διατήρηση και σωστή διαφύλαξή τους.
3. Το Τμήμα Επιστασίας.
Τι τμήμα αυτό ασχολείται με τα θέματα της καθαριότητας που αφορούν τους χώρους των
νοσοκομείων και είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγιεινής διαβίωσης τόσο των
σθενών όσο και των ίδιων των εργαζομένων. Θεωρείται παράλληλα και υπεύθυνο για την
διαφύλαξη των μέσων καθαριότητας ενώ ταυτόχρονα πρέπει να εποπτεύει τις γενικές
εργασίες και τις μεταφορές. Γι' αυτό διαθέτει και τις αρμόδιες μονάδες: της Φύλαξης, Τάξης,
Καθαριότητας, των Γενικών Καθηκόντων και των μεταφορών.
4. Το Τμήμα Ιματισμού.
Το τμήμα αυτό ασχολείται με τις στολές του προσωπικού. Τον αριθμό που πρέττει να έχουν,
τα διάφορα μεγέθη αλλά και την ποιότητά τους. Παράλληλα στις αρμοδιότητές τους

εντάσσεται και η φύλαξή τους, η διανομή στους εργαζόμενους και η διατήρησή της
καθαριότητάς τους.
Με τον ίδιο τρόπο ασχολείται και με τον ρουχισμό που παραχωρείται στους ασθενείς κατά
την διαμονή τους στο ίδρυμα και οι μονάδες που το αποτελούν είναι εκείνες: των τιλυντηρίων
και σιδερωτήριων, των ραφείων και της ιματιοθήκης.^'
7.4. Η Υποδιεύθυνση Τεγνικού.
Η υποδιεύθυνση τεχνικού απαρτίζεται από δύο τμήματα:
1. Το Τμήμα Τεχνικού.
2. Το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
7.4.1. Τμήαα Τεγνικού.
Πιο συγκεκριμένα το τμήμα τεχνικού, απαρτιζόμενο από διάφορα γραφεία και
συνεργεία, είναι υπεύθυνο για να προγραμματίσει και να βελτιώσει τις κτηριακές αλλά και
μηχανολογικές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Είναι δηλαδή υπεύθυνο για την προμήθεια
του απαραίτητου εξοπλισμού ώστε να εκτελεστούν τα έργα που προγραμματίστηκαν., για να
φτάσει όμως στο επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει, κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσής τους να
εποπτεύει ώστε να ολοκληρώνονται σύμφωνα και με τα κριτήρια ποιότητας που έχουν τεθεί.
Παράλληλα, είναι υπεύθυνο για όλο τον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό σχεδιασμό του
ιδρύματος. Φροντίζει δηλαδή για την καλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
παροχής αέριων, καθώς και εκείνων της παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία. Εκτός όμως
από τον μηχανολογικό έλεγχο είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και ομαλή λειτουργία των
μηχανημάτων που προάγουν την επιστήμη αλλά και των οχημάτων του νοσοκομείου.
Όλες αυτές οι αρμοδιότητες εκτελούνται μέσω των Γραφείων του που είναι
υπεύθυνα για ης Μηχανολογικές αλλά και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και γι’ αυτό
διαθέτουν τα ανάλογα συνεργεία.
7.4.2. Το Ταύαα Βιοϊατοικήο τεγνολογίας
Το τμήμα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας οργανώνει το σχέδιο προμήθειας των
απαραίτητων τεχνικών ιατρικών μέσων. Φροντίζει έτσι να λειτουργεί σωστά η ιατρική
υπηρεσία του νοσοκομείου αφού υπεύθυνα την εξοπλίζει με τον απαραίτητο εξοπλισμό τον
οποίο συντηρεί με τα συνεργεία που διαθέτει και είναι αρμόδια για την Επίβλεψη και
Συντήρηση του Επιστημονικού εξοπλισμού.

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 1987, τεύχος δεύτερο
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7.5 Ποοϋποθέσεκ Αποτελεσαατικότητας και Αποτελέσαατα -me Aπoυσίαc τηο Oρvάvωστ^c Aloilcnanc των Noσoκo^είωv.
Στα προηγούμενα υποκεφάλαια, έγινε η ανάλυση όλων των Υποδιευθύνσεων,
Μονάδων, Γραφείων και Συνεργείων από τα οποία απαρτίζονται οι Υπηρεσίες των
Νοσοκομείων. Επίσης σε αυτά και μέσα από τις αρμοδιότητες που κάθε ένα έχει, μελετήθηκε
ο τρόπος με τον οποίο μπορούν ν ’ αποδώσουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Αρκεί βέβαια
να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις:
Α) Οι στόχοι που αφορούν την υγεία να είναι διευκρινισμένοι ώστε να ξέρουν τι εταδιώκουν
χωρίς να σημειώνουν απόκλιση.
Β) Να επιδιώκουν συγκεκριμένες επιδόσεις βασισμένες σε πρότυπα.
C) Να είναι εύκολο να προσαρμοστούν όταν οι συνθήκες αλλάξουν.
D) Να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα.
Ε) Να παίρνουν γρήγορα αποφάσεις και να δραστηριοποιούνται άμεσα για την ανάληψη
ευθυνών.
F) Να ελέγχουν και να κρίνουν ανάλογα το παραχθέν προϊόν.
Αν αυτές τηρηθούν, τότε το νοσοκομείο μπορεί να λειτουργήσει σωστά και να
προσφέρει πολλές και υψηλές υπηρεσίες στην κοινωνία αλλά και στον πολίτη - ασθενή
μεμονωμένα.

Σε αντίθετη περίτπ:ω(7η όμως, όπου η οργάνωση υπολειτουργεί ή δεν λειτουργεί
καθόλου τα αποτελέσματα κρίνονται μάλλον ως αποθαρρυντικά αφού:
Α) Δεν εμφανίζονται πουθενά τα αποτελέσματα της διοίκησης.
Β) Σπαταλάτε ο πολύτιμος χρόνος που προσφέρουν οι εργαζόμενοι και αχρηστεύονται τα
απαραίτητα υλικά αγαθά.
C) Οι ασθενείς και όσοι είναι δέκτες των υπηρεσιών είναι δυσαρεστημένοι.
D) Εμφανίζονται φαινόμενα παραοικονομίας και
Ε) Η εξέλιξη του Συστήματος Υγείας παρεμποδίζεται και δεν αναπτύσσεται σωστά.·*^

" "Διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων", Δρ. Ιωακείμ Σιγάλας, νοσοκομείο Αχέπα.

Κεφάλαιο 8“
Ο Διεθνής ορισμός της υγείας και οι
προδιαγραφές ενός σύγχρονου συστήματος
Σύμφωνα με τον ορισμό“^ που δόθηκε για την υγεία, εξάγεται το συμτιέρασμα ότι
αυτή αφορά την σωματική αλλά και την ψυχική και κοινωνική ευεξία του ανθρώπου, σε
άμεση σχέση πάντα με το περιβάλλον του.
Έτσι, ως παράγωγο του ορισμού αυτού, θα έπρεπε το σύστημα υγείας να
χαρακτηρίζεται κατ’ εξοχήν από ανθρωπισμό, θα μπορούσε συγχρόνως και:
1. Να καλύπτει όλες τις ανάγκες του ανθρώπου, αντιμετωπίζοντας τις περιπτώσεις όπου
αυτός νοσεί, αλλά και καθημερινά προστατεύοντας, αυτόν αλλά και το σύνολο στο οποίο
ανήκει.
2. Οι υποδομές που διαθέτει να επιδέχονται συναγωνισμό.
3. Να επιδιώκει ιδιαίτερα τους κοινωνικούς στόχους και παράλληλα την οικονομική
βιωσιμότητα του.
4. Να διαμορφώνει αλλά και να ελέγχει τις υπηρεσίες που το ίδιο προσφέρει.
5. Να το διέπει η δεοντολογία.
6. Εσωτερικά στον κάθε κλάδο ξεχωριστά.
7. Στην συνεργασία μεταξύ των επαγγελμάτων υγείας και
8. Στον τρόπο παροχής των υτιηρεσιών στους πολίτες.
9. Να ελέγχει την ύπαρξη της δεοντολογίας ώστε να προστατεύεται η ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών στον πολίτη.
10. Οι υποδομές του, δηλαδή, ΕΚΑΒ, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές και νοσοκομεία,
πρέπει να συνεργάζονται και να αποτελούν αλυσίδα του όλου συστήματος. Η αλληλουχία
μεταξύ τους πρέπει να υποστηρίζεται συνεχώς και από τα πανετηστημιακά ιδρύματα.
11. Οι υπηρεσίες που παρέχει, από την κάθε υποδομή του, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα της
ποσοτικής και ποιοτικής τυποποίησης τους.
12. Να φροντίζει για τη συνεχή αναβάθμισή τους δημιουργώντας και τις προϋποθέσεις
υλοποίησης της.
13. Σε περίπτωση που συνεργάζεται με εξωυγειονομικούς παράγοντες να διαθέτει ένα πλάνο
όπου θα οριοθετείται το ποσοστό συμμετοχής τους.
14. Μαζί με τους άλλους κοινωνικούς και θεσμικούς φορείς, να μεριμνά για την αναβάθμιση
του τομέα της πρόνοιας.
15. Να έχει τη δυνατότητα, μέσω της τηλεϊατρικής να παρέχει τις υττηρεσίες του, σε υψηλό
επίπεδο και στις απομακρυσμένες περιοχές.
16. Να προωθεί και να υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα αξιοποιώντας την τεχνολογία,
ωφελώντας έτσι την υγειονομική εκπαίδευση και κατάρτιση των πολιτών.
17. Να συμμετέχει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας βοηθώντας
στρατηγικούς τομείς και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας συμβάλί^ιντας παράλληλα
και στην καλή εικόνα του κράτους προς το εξωτερικό.
18. Να διαμορφώνει κοινωνικές προτάσεις που να ωφελούν τους πολίτες, όπως π.χ. τρόπος
υγιεινής διατροφής κ.α.
19. Να βοηθά στην ανάπτυξη ή συμπλήρωση των ήδη υπαρχόντων υποδομών.
20. Να παράγει κοινωνική έρευνα σχετικά με την υγεία και την συστηματοποιημένη πρόληψη
προς όφελος της κοινωνίας.
21. Να συμμετέχει στις διεθνείς ανθρωπιστικές δράσεις βοήθειας υγείας.
22. Να προβλέπει τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε να εκσυγχρονίσει τους τομείς του
ωφελώντας τους πολίτες.
" Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

23.

Να φροντίζει ώστε να απορροφηθούν όλοι οι υγειονομικοί από την αγορά εργασίας και να
επιμένει στην συνεχή επιμόρφωση τους και στην διεξαγωγή ερευνών."
Με γνώμονα λοιπόν τους κανόνες αυτούς για το τιώς πρέπει να λειτουργεί το
υγειονομικό σύστημα και ποιουο σκοπούς πρέπει να επιδιώκει, μπορεί να γίνει η σύγκριση
και να βγουν συμπεράσματα σχετικά σε ποια σημεία υστερεί ή όχι το υγειονομικό σύστημα
της Ελλάδας, ετακεντρωμένοι ιδιαίτερα στη νοσοκομειακή υποδομή του.

" Εισήγηση των διαχειριστικών επιτροπών της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας για την Υγεία και της Κοινωνικής
Αλληλεγ^ης, εταφίες αστικές μη κερδοσκοπικές, Θεσσαλονίκη 1999.

Κεφάλαιο 9°
Οι αρνητικές πτυχές της Ελληνικής
πραγματικότητας στον υγειονομικό τομέα
Η ίδρυση του Υπουργείου Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας, αποτέλεσε βαθιά
τομή στις υγειονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν σε έναν
ενιαίο οργανισμό σχεδόν το σύνολο των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Διαμορφώθηκε έτσι
ένας φορέας που μπορούσε να παρέμβει, αν λειτουργούσε σωστά, σε όλο το φάσμα των
υγειονομικών αναγκών της χώρας Ν.2882/1922. Αργότερα, το 1951, συστάθηκε, μετά από
πολλές διεργασίες, το Ενιαίο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας βάση του Ν .1671/51.
Δυστυχώς όμως δεν λειτουργούσε ουσιαστικά καθώς και διοικητικά αφού αποδείχθηκε
αναποτελεσματικό. Οι μεγάλες ελλείνι/εκ του σε προσωπικό αλλά'και σε πόρους το εμπόδιζαν
να τιαρέμβει αποτελεσματικά στην οργάνωση της δημόσιας υγείας.^’
• Σήμερα όμως τα πράγματα δεν διαφοροποιούνται εντελώς αφού ακόμη και σήμερα, τα
νοσηλευτικά ιδρύματα παρουσιάζουν αδυνααίεε στην οικονοαικπ διαγείοιση και την
οργάνωσή τουε. Δεν είναι σε θέση λοιπόν να καταρτίσουν προϋπολογισμό στην αρχή του
χρόνου (ο λεγόμενος ανοιχτός). Ο λόγος είναι γιατί δεν υπάρχει η κατάλληλη εκείνη
υποδομή, καθώς και το αρμόδιο και πληροφορημένο προσωτηκό που θα ετητελέσει το
συγκεκριμένο έργο. Τα νοσοκομεία σήμερα καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους εκ των
υστέρων, στο τέλος δηλαδή του χρόνου, αφού δεν έχουν και τη δυνατότητα να πράξουν
διαφορετικά. Τώρα άρχισε να χρησιμοποιείται το διπλογραφικό σύστημα και να
εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι ώστε και με τον καθορισμό των νοσηλίων από το
Υπουργείο, να γίνονται οι πρώτες προσπάθειες για την αναδιοργάνωση του λογιστικού
συστήματος. Παράλληλα θα είναι δυνατόν να διαχειρίζεται σωστά τους πόρους που
διαθέτει ώστε να μειωθούν οι σπατάλες που σημειώνονται και είναι ιδιαίτερα μεγάλες στο
Ελληνικό σύστημα υγείας ενώ δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για κάτι τέτοιο."*
• Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει επίσης ο κλάδος της υγείας είναι η πελατειακή
φιλοσοφία που επικρατεί. Ο κλάδος της υγείας παραμένοντας άμεσα συνδεδεμένος με το
κράτος, εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους από εκείνους για τους οποίους ιδρύθηκε. Έτσι
παραμελείται η ικανοποίηση της κοινωνικής ζήτησης και δίνεται έμφαση στις πολιτικές
ανάγκες αυτών που το δημιούργησαν. Αποτέλεσμα της όλης κατάστασης λοιπόν ήταν, το
όλο σύστημα να υπολειτουργεί και να είναι πανάκριβο. Συγκεκριμένα μάλιστα στην
περίοδο 1960 - 1980, σημειώθηκαν ελάχιστες τεχνολογικές εξελίξεις, αντίθετα με τα
άλλα Ευρωπαϊκά κράτη. Το κράτος, στη συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, απλώς καλύτττει
τις καταναλωηκές δαπάνες στην κοινωνική ασφάλιση και νοσοκομειακή τιερίθαλψη,
αδιαφορώντας ταυτόχρονα για ετιενδύσεις σε υλικοτεχνακή υποδομή. Αποτέλεσμα αυτής
της στρατηγικής ήταν οι εύποροι να προσφεύγουν στα νοσοκομεία του εξωτερικού και
γενικά οι πολίτες να μην εμτηστεύονται τα κρατικά νοσοκομεία.
Γεγονός που επιβάλλεται να αλλάξει μια και η εποχή χαρακτηρίζεται και θα
εξακολουθήσει, από αυξημένες ανάγκες για νοσηλεία, καλές υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και
•ασφάλισης αφού οι κατηγορίες των μέσων και μεγάλων ηλικιών του πληθυσμού καθώς και
του μέσου όρου ζωής αυξάνονται."^
• Η παλαιότητα ή καλύτερα η ανομοιογένεια κτιριακών εγκαταστάσεων υγείας, είναι ένα
εττίσης πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Σήμερα, αυτά που
λειτουργούν κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες με βάση το χρόνο όπου
κατασκευάστηκαν:
"Αξιολόγηση των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας του Αγροτικού Πληθυσμού", Χρ. Ζηλίδης, Τράπεζα
Ελλάδας, Αθήνα 1988.
“ Οικονομικός Ταχυδρόμος, 24 Σεπτεμβρίου 1998.
Οικονομικός Ταχυδρόμος, 11 Δεκεμβρίου 1997, φύλο 50.

1. Παλιά, τΛινθόκτιστα κτίρια, που δεν δημιουργήθηκαν πάντα για το συγκεκριμένο σκοπό,
άλλα ανακαινισμένα και άλλα όχι.
2. Προπολεμικά κτίρια που μελετήθηκαν σαν νοσοκομεία, από τα οποία άλλα επεκτάθηκαν
και άλλα όχι.
3. Μεταπολεμικά κτίρια ή και σύγχρονα τα πιο πολλά.
4. Παλιά κτίρια που ανακαινίστηκαν και επεκτάθηκαν σε μεγάλο ή μικρό βαθμό με βάση μια
νεότερη και πλήρη μελέτη ή με τυχαίες διαδοχικές μεταρρυθμίσεις.
5. Η ανυπαρξία όμως ενός ενιαίου φορέα ελέγχου των νοσοκομείων και του συστήματος
προδιαγραφών αποτελεί σημαντικό λόγο για την ανομοιογένεια μεταξύ των διαφόρων
ειδών των νοσοκομείων. Βέβαια σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει ο χρόνος κατασκευής
καθώς και το γεγονός ότι πολλές φορές φιλοξενούν μεγαλύτερο αριθμό κλινών από τις
πραγματικές τους δυνατότητες.
6. Όποιοι και να είναι οι λόγοι όμως το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι σημειώνονται
ελλείψεις στην κτιριακή υποδομή των νοσοκομείων και αυτές που υπάρχουν
παρουσιάζουν συνεχώς προβλήματα ικανά πολλές φορές να εττηρεάσουν και τη
διατήρηση των κανόνων υγιεινής που ετηκρατούν σε αυτά.
Πρόσφατα επίσης, απασχόλησαν την επικαιρότητα αντιπαοαθέσεκ μεταξύ των
ιατρών και του Υπουργείου. Βασικός λόγος, σύμφωνα με τους πρώτους, είναι ότι το κράτος
δεν μεριμνά για τα προβλήματα του τομέα, αντιθέτως τα αντιμετωττίζει επιδερμικά και πάντα
βάση σκοπιμοτήτων. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο παραμένουν άλυτες πολλές
εκκρεμότητες, όπως τα κίνητρα για να υπάρξουν οι απαραίτητοι ιατροί, τα οποία είχαν
προαναγκελθεί πριν μία δεκαετία. Το ίδιο και άλλα μέτρα που δεν πραγματοποιήθηκαν όπως:
1. Πενταπλασιασμός των θέσεων ειδικευμένων γενικής ιατρικής, με αντίστοιχη μείωση του
αριθμού ειδικευμένων άλλων ειδικοτήτων.
2. Ταχύρυθμα προγράμματα που θα βοηθήσουν ιατρούς άλλων ειδικοτήτων να αποκτήσουν
την ειδικότητα γενικής ιατρικής.
3. Κίνητρα για κατάληψη θέσεων οικογενειακών ιατρών.
4. Η δευτεροβάθμια περίθαλψη να διαχωριστεί από την πρωτοβάθμια σε
διοικητικοοικονομικό επίπεδο και να υπαχθεί η δεύτερη στην αρμοδιότητα της
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης αποφορτίζοντας έτσι τα νοσοκομεία.
5. Να δημιουργηθεί τομέας γενικής ιατρικής στα ΑΕΙ που φροντίζουν για τη νέα γενιά των
ιατρών της χώρας.
Για να γίνει πιο κατανοητό το πρόβλημα παρατίθενται τα παρακάτω στοιχεία που
παρουσιάζουν οι Ευρωπαϊκές χώρες.
Στη Βρετανία από τους 65.000 οι 35.000 είναι γενικοί ιατροί.
Στην Αυστρία από τους 20.000 οι γενικοί είναι 10.000.
Στη Δανία από τους 15.000 οι γενικοί είναι 3.500 και άλλοι 2.500 που
βρίσκονται σε αναμονή (είναι κλειστό επάγγελμα).
Στην Ιταλία από τους 210.000 οι 72.000 είναι γενικοί ιατροί.
Στην Πορτογαλία από τους 24.000 ιατρούς οι 6.500 είναι γενικοί.
Στην Ελλάδα από τους 50.000 αόνο 850 είναι καλά εκπαιδευμένοι ως γενικοί
ιατροί και εκπαιδεύονται άλλοι 500.'*'
Μία άλλη “απόδειξη” για την κατάσταση που ετηκρατεί σήμερα στον τομέα της
υγείας, ήταν οι στάσεις εργασίας που πραγματοποίησαν οι ιατροί, στις αρχές του χρόνου
ταλαιπωρώντας τους ασθενείς. Η αποχή των νοσοκομειακών ιατρών από τα καθήκοντά τους,
προκάλεσε την ήδη επιβαρημένη κατάσταση, προκαλώντας όμως την επέμβαση των
εισαγγελέων και τις αντιδράσεις των πολιτών. Η απόφασή.τους βέβαια είχε κάποια_λογική
βάση, αφού δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικές δεσμεύσεις για την αναβάθμιση των νοσοκομείων.
Έτσι απείχαν από τα εξωτερικά ιατρεία, πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και

Εφημερίδα " Το Βήμα" ,Κυριακή 14 Φεβρουάριου 1999, Αριθμός φύλου 12520.

γενικά εξέφρασαν με οποιοδήποτε τρόπο θεώρησαν απαραίτητο την δυσαρέσκειά τους
απέναντι στην πολιτική του κράτους.·”
Ένα ακόμη θέμα για το οποίο έρχονται σε αντιπαράθεση η πολιτεία με τον κόσμο της
υγείας, είναι για το θέμα των κονδυλίων που προορίζονται για τα έ^οδα των εωτιιιεοιών. Είναι
γνωστό στον κάθε έναν πόσο σημαντικό είναι να εφημερεύει κάποιο νοσοκομείο. Για να γίνει
όμως κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχει και το απαραίτητο προσωπικό ώστε να ανταποκριθεί στις
ανάγκες. Δεν είναι λοιπόν σπάνιο το φαινόμενο, στα νοσοκομεία που εφημερεύουν στις
δεδομένες ημέρες, να διακομίζονται επείγοντα περιστατικά με αριθμό μεγαλύτερο απ’ ότι
είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν. Έτσι γίνεται ετηλογή ώστε να φροντίσουν μόνο τα
υπερεπείγοντα.
Γι’ αυτό το λόγο, το κράτος αύξησε τα κονδύλια για τις εφημερίες κατά 10% όμως
αυτό δεν είναι αρκετό αφού δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα των διοικήσεων των
νοσοκομείων. Αντίθετα είναι μειωμένα κατά 1%. Ο προϋπολογισμός λοιπόν για τις εφημερίες
των νοσοκομείων 1998- 1999 είναι:
Νοσοκομείο
Ευαγγελισμός
Γ. Γεννηματάς
Κοργιαλένιο
Δρομοκαίτειο
ΠαιδοψυχιατρικόΑτ.
ΕΙΑΑ
Οφθαλμιατρείο
Στηλιοπούλειο
Ιτιποκράτειο
ΚΑΤ
Νίκαιας
Λαϊκό
Σωτηρία
Παίδων Αγ. Σοφίας
Παίδ. Αγλ.Κυριακού
Αλεξάνδρα
Τζάνειο__________
Ασκληπιείο Βούλας
Αγιος Σάββας
Θριάσιο
Ψυγιατρικό Αττικής
Αμαλία Φλέμινγκ
Μεταξά
Δυτικής Αττικής
Ελπίς
■ Αγιοι Ανάργυροι
Πολυκλινική
Ανδρέας Συγγρός
Παίδων Πεντέλης
Έλενα Βενιζέλου
Παμμακάριστος
Πατησίων
Αγία Όλγα

Έγκριση 1999
2.540
2.060
1.100
80
92
53
60
60
1.257
1.170
1.563
1.401
1.241
1.355
1.032
1.006
1.311
1.070
544
594
360
525
578
292
511
313
311
207
331
532
140
193
700

Έγκριση 1998

Αίτημα 1998

2.400
1.836
1.008
72
84
12
45,6
48
1.068
1.056
1.500
1.140
1.128
1.332
906
960
1.188
960
480
540
312
456

2.496
2.100
1.044
72
84
75
66
75,6
1.140
1.176
1.572
1.152
1.162
1.464
1.099
1.080
1.332
1.080
432
576
403,2
504

264
444
300
270
180
288
■516
204
168
756

258
528
276
408
228
312
684
216
216
636

Εφημερίδα "Εξουσία", Σάββατο 13 Φεβρουάριου 1999, Αριθμός φύλου 703.

Σισμανόγλειο
Αγνός Δημήτριος
Θεαγένειο
Ψυχιατρικό Θεσ,
Άγιος Παύλος
Γ. Γεννηματάς

876
2.160

Γ. Παπανικολάου
Ειδικών Παθήσεων
Αφροδ.-Δερμ. νοσ.
Νοσ.θώρακ. Πάτρας
Άγιος Ανδρέας
Παίδων Καραμ/νειο
Χατζηκώστα
Πανεπ. Ηρακλείου
Πανεπ. Ιωαννίνων
Βενιζέλιο

(αφορούν 50 από τα 52 νοσοκομεία)^”
Ένα ακόμη ενδεικτικό στοιχείο της θλιβερής κατάστασης που επικρατεί στα
νοσοκομεία, είναι η άσχημη οικονομική κατάσταση που παρουσιάζουν αρκετά από αυτά . τα
χρέη τους λοιπόν ανέρχονται στα 160 δις. σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας
(31/12/98). Αιτία τους εκτός από την σπατάλη σε αναλώσιμα υλικά και φάρμακα είναι και οι
συσσωρευμένες απαιτήσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία (85 δις). Έτσι αν και το κράτος
ρύθμισε τις οφειλές των νοσοκομείων έως τις 30 Νοεμβρίου 1996, δεν έγιναν οι άμεσες
διαρθρωτικές αλλαγές και το φαινόμενο συνεχίστηκε μια που το ποσό των χρεών που
προαναφέρθηκε, αφορά διάστημα 26 μόνο μηνών.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία το 61% των δαπανών τους αφορούν τη
μισθοδοσία του προσωπικού, ενώ το άλλο 39% διατίθενται σε λειτουργικές δαπάνες. Ωστόσο,
σύμφωνα με μελέτες, θα ήταν δυνατόν, με σωστή διαχείριση να εξοικονομηθούν 25- 30%
των λειτουργικών εξόδων. Ενδεικτικά λοιπόν αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία της
οικονομικής κατάστασης που παρουσιάζουν μερικά νοσοκομεία.
Πίνακας : Οικονομική κατάσταση των νοσοκομείων (σε δις. δρχ.)*'
νασοκο,μεία
Ευαγγελισμός
Γεώργιος Γεννηματάς
ΚΑΤ
Αγίας Σοφίας
Τζάνειο
Αλεξάνδρα
Ιπποκράτειο
Αχέπα
Παπανικολάου

Χρέη σε δις
5.86
5
3.8
4.2
3.25
2
5.456
6.38

Εφημερίδα "Εξουσία", Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου1999, Αριθμός φύλου 702.
” Εφημερίδα "Εξουσία", Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 1998, Αριθμός φύλου698.

Πανεπ. Ηρακλείου
Άγιος Ανδρέας Πατρών
Χατζηκώστα Ιωαννίνων

Όσο και αν φαίνεται περίεργο, στα νοσοκομειακά ιδρύματα δεν τηρούνται οι
απαραίτητοι κανόνες υγιεινήε φαινόμενο απαράδεκτο μια που όλα τα περιστατικά
σημειώνονται σε μονάδες που χρίζουν ιδιαίτερης φροντίδας όπως είναι οι Μονάδες Εντατικής
Νοσηλείας και Θεραπείας. Οι εν λόγω νοσοκομειακές λοιμώξεις αφορούσαν στην
πλειονότητα τους μολύνσεις αίματος καθώς και ασθενείς που αφορούν το ανοσοποιητικό
σύστημα λόγω της γρήσης αηγανηαάτων. Όμως η μετάδοση ασθενειών οφείλεται και στην
απροσεξία του προσωτηκού αφού οι ίδιοι οι ιατροί μεταδίδουν μιιςρόβια λόγω της αμέλειας
τους να πλένουν συχνά τα χέρια τους σύμφωνα με μελέτη καθηγητή Μικροβιολογίας (Ν.
Λεγάκης). Αυτή και άλλες μελέτες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του 5““ Πανελλήνιο
Συνέδριο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Υγιεινής στο χώρο των Νοσοκομείων, αφορμή του
οποίου στάθηκαν τα διάφορα κρούσματα που σημειώθηκαν σε παιδιατρικά νοσοκομεία
όπου εξαιτίας τους απεβίωσαν νεογνά που νοσηλευόταν σε θερμοκοιτίδες.^^
Τέλος, η έλλειψη συστημάτων ελέγχου, ενισχύει την ύπαρξη ιατρών που έχουν ως
κύρια επιδίωέύ τουε το κέοδοε εις βάρος των ασθενών αλλά και του κράτους. Τους πρώτους
λοιπόν τους «αναγκάζουν» να κάνουν εξετάσεις που δεν είναι απαραίτητες και κοστίζουν
αρκετά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 85% των μαγνητικών τομογραφιών είχαν αρνητικό
αποτέλεσμα, γεγονός που δεν δικαιολογείται μια που το αρνητικό ποσοστό, θα έπρετιε να
ανέρχεται στο 30%. Συγχρόνως, τους παροτρύνουν να κάνουν παραϊατρικές εξετάσεις, για τις
οποίες πρέπει να πληρώσουν, ενώ παράλληλα ετπλέγουν να τους χορηγούν φάρμακα που
θεωρούνται από τα πιο ακριβά. Έτσι το δημόσιο δαπανά 45 δισ. το χρόνο για τη νοσηλεία
πολιτών στους οποίους χορηγήθηκαν ακατάλληλα φάρμακα. Και αυτές είναι μόνο κάποιες
από τις ατασθαλίες που παρουσιάζονται στον ιατρικό χώρο εταβαρύνοντας τον
προϋπολογισμό του κράτους και δυστυχώς πολλές φορές την υγεία των πολιτών του.”

” Εφημερίδα" Το Βήμα", Κυριακή 7 Μαρτίου 1999, Αριθμός φύλου 12523.
” Εφημερίδα " Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία", 7 Μαρτίου 1999, Αριθμός φύλουί 101.

Κεφάλαιο 10ο
Οι θετικές πλευρές της Ελληνικής πραγματικότητας
Οι θετικές πτυχές που παρουσιάζει η νοσοκομειακή περίθαλψη στην Ελλάδα,
αφορούν τον εντοτησμό σχεδίων δράσεως στο εξωτερικό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως πρότυπα για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων και αδυναμιών.
Φυσικά απαραίτητη κρίνετε η ύπαρξη προδιαγραφών για την υλοποίηση των πλάνων
αυτών. Όμως σημειώνονται σημαντικά, έστω και αργά, βήματα που οδηγούν προς την
υιοθέτησή τους.
• Ένα από αυτά είναι η ανάπτυξη και στην Ελλάδα του κλάδου της Βιοτεχνολογίας. Είναι
μια καινούργια σχετικά επιστήμη η οποία προκύτιτει μετά από έρευνες και κοπιαστικές
εργασίες μέσα στα εργαστήρια. Εκεί, παρασκευάζονται μαζιιςά ανθρώπινες ουσίες, οι
οποίες με την χορήγησή τους, σε ποσότητες χιλιοστού γραμμαρίου, είναι ικανές να
αντικαταστήσουν τα χημικά φάρμακα χωρίς να προκαλούν τιαρενέργειες, και να
αντιμετωτήζονται σοβαρές ασθένειες όπως το AIDS και σοβαρές μορφές καρκίνου. Οι
χρόνιες ασθένειες έτσι, βρίσκουν θεραπεία, με ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα, να
περιοριστούν σταδιακά οι αναπηρικές συντάξεις που παρέχει το κράτος, οι οποίες το
ετηβαρύνουν σημαντικά.
• Η διαχείρηση ποιότητας αποτελεί εττίσης μία μέθοδο περιορισμού κόστους που τόσο
απασχολεί το Ελληνικό Δημόσιο. Το κόστος λειτουργίας του υγειονομικού συστήματος,
είναι υψηλό με αποτέλεσμα να παρατηρείται έντονη κινητικότητα όλων των βιομηχανικά
ανεπτυγμένων χωρών, να βρουν μέθοδο ελαχιστοποίησής τους. Ανάμεσά τους βρίσκεται
και η Ελλάδα, η οποία αναγνωρίζει την επιτακτικότητα ύπαρξης ποιοτικού ελέγχου των
υπηρεσιών υγείας. Σ' αυτό, βασικό ρόλο παίζει η ύπαρξη της τεχνολογικής ανάπτυξης η
οποία, όχι μόνο βοηθά στην ποιοτική αλλά και στην ποσοτική προσφορά την
νοσοκομειακής περίθαλψης. Στις έρευνες που έγιναν, αναφέρονται και κάποιοι άλλοι
τρόποι με τους οποίους η ποιότητα δεν συνεπάγεται πάντα και υψηλό κόστος για την
υγεία. Μέθοδοι που αξίζουν να μελετηθούν από τους αρμόδιους είναι:
1.Η οικονομική συμμετοχή των ασθενών στην θεραπεία.
2. Μακροχρόνιες λίστες αναμονής για μη επείγουσες καταστάσεις.
3. Να καλύπτονται εξολοκλήρου μόνο οι επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές αγωγές.
4.0ι ιατρικές διαγνώσεις να ελέγχονται για την ακρίβειά τους από αρμόδια όργανα.
5.Να υπάρχουν μέτρα που θα λειτουργούν ως αντικίνητρα για εκείνους τους ιατρούς που
παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά παραγωγικότητας.^"
Είναι μία μέθοδος όπου παρακολουθούνται αλλά και διορθώνονται τα σφάλματα που
συμβαίνουν στην ίδια την διαδικασία η οποία εκτός από τον αυτοέλεγχο συμμετέχει στη
διατήρηση της ποιότητας στα επιθυμητά επίπεδα, αρκεί βέβαια να γίνεται ευρέως αποδεκτή.
• Η Χειρουργική Ημέρας αποτελεί μία διέξοδο αφού βοηθά ιδιαίτερα στην ελάφρυνση του
προϋπολογισμού των νοσοκομείων.
Θετικό είναι επίσης το γεγονός ότι η εφαρμογή του δεν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό των
νοσοκομείων. Το μόνο που απαιτείται είναι η εκπαίδευση του προσωπικού για την
εφαρμογή της μεθόδου αλλά και της πληροφόρησης του κοινού ιδιαίτερα στις μητέρες, τα
παιδιά και τους εργαζόμενους για τους οποίους ο χρόνος παίζει ιδιαίτερο ρόλο.
Ησυγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται σε μικρό χρονικό διάστημα και πολλές φορές δεν
απαιτεί την παραμονή του ασθενή στο ίδρυμα. Οι ασθενείς, οι ιατροί αλλά και το κράτος
είναι θεηκά τοποθετημένοι για το συγκεκριμένο θέμα αφού είναι οικονομικά πολύ
ωφέλιμη, ελευθερώνει μεγάλο αριθμό κλινών και εφαρμόζεται σε πολλές επεμβάσεις, στις
οποίες, μετά από την τοτηκή αναισθησία, γίνεται η επέμβαση και μετά το πέρας ενός

^

Οικονομικός Ταχυδρόμος, 11 Δεκεμβρίου 1997, Αριθμός φύλου 50.

δίωρου μπορεί ο ασθενής να φύγει. Εξοικονομούνται έτσι και κρατικά κονδύλια τα οποία
μπορούν να διατεθούν για άλλες ζωτικές ανάγκες.^*
Υπάρχουν όμως και πτυχές που είναι θετικές αλλά λειτουργούν ήδη στο τομέα της
ιατρικής και δεν ανήκουν στο προπαρασκευαστικό στάδιο. Μία από αυτές είναι η
συνεργασία του κρατικού υγειονομικού φορέα με επιχειρήσεις ιατρικής τεχνολογίας
υψηλών προδιαγραφών. Έγινε αντιλητιτή η ανάγκη να υπάρχουν οι «πομποί» που θα
τταρέχουν ιατρικά μέσα που θα τους χαρακτηρίζει η μεγάλη απόδοση και ο συναγωνισμός
τους με τα αντίστοιχα των προηγμένων ευρωτιαϊκών χωρών. Φυσικά δεν γίνεται λόγος για
ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών. Αντίθετα πρόκειται για μέσα ζωτικής σημασίας και γι'
αυτό, είναι απαραίτητο να διατίθενται στην αγορά τα καλύτερα, ώστε να μπορούν να τα
προμηθευτούν τα νοσηλευτικά ιδρύματα όπου αυτό είναι εφικτό και κρίνεται αναγκαίο.
Άλλωστε, αυτή η συνεργασία, εξασφαλίζει στο κράτος την διεξαγωγή ερευνών για όλες
τις τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώνονται ανά τον κόσμο στον τομέα της υγείας.
Μπορεί οι συγκεκριμένες μελέτες να γίνονται για την προάστηση των ετηχειρησιακών
συμφερόντων, ωστόσο η πολιτεία επωφελείται αφού μέσω αυτών προσαρμόζει με την
σειρά της, τις υττηρεσίες που προσφέρει σύμφωνα με τις ισχύουσες ανάγκες.^*
• Η ενίσχυση της προώθησης της τηλεϊατρικής επίσης αποτελεί μία ακόμη πρόοδο στον
τομέα της υγείας.
Με την χρήση έτσι σύγχρονων τεχνολογικών μέσων επιτυγχάνονται πολύττλοκοι
στόχοι. Αφού:
1. Δημιουργεί ένα ενιαίο ιατρικό, μηχανογραφημένο φάκελο υγείας για κάθε πολίτη (ενιαία
στρατηγική).
2. Συνεργασία του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υγείας.
3. Στήριξη του ιατρικού επαγγέλματος.
4. Δημιουργία θέσεων εργασίας.
5. Διαχείριση της υγείας των πολιτών από τους υπεύθυνους και μόνο.
6. Ύπαρξη- μετάδοση της επιστημονικής γνώσης σε κάθε γωνιά της χώρας.
7. Ύπαρξη ετοιμότητας για την επέμβαση στα επείγοντα περιστατικά.
8. Σωστή λειτουργία της αλυσίδας των υποδομών υγείας :ΕΚΑΒ, ιατρεία, διαγνωστικά
κέντρα, κλινική, νοσοκομεία.
9. Τυποποίηση των υπηρεσιών υγείας βάσει προδιαγραφών.
10. Μείωση του κόστους από περιττές δαπάνες όπως οι επαναλήψεις εξετάσεων και άλλα.
11. Διασφάλιση του κύρους και της δεοντολογίας των επαγγελμάτων υγείας.
Μέσω λοιπόν του internet και μέσω της μηχανογραφημένης ιατρικής κάρτας
υγείας, τα δεδομένα του ιατρικού ιστορικού του ασθενή, συγκεντρωμένα και έγκυρα,
μεταφέρονται οπουδήποτε κριθεί αναγκαίο εξασφαλίζοντας χρόνο και παραλείποντας
χρονοβόρες διαδικασίες που μπορεί να αποβούν μοιραίες.
Ήδη το σύστημα έχει εγκατασταθεί στο νομό της Κοζάνης,” (ως πιλότος), στο
νομό Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Αττικής και Πέλλας ενώ διεξάγονται μελέτες για την
εγκατάστασή του στο νομό της Δράμας, Πιερίας Χαλκιδικής και άλλους.
•

Ενδεικτικά αναφέρεται η ύπαρξη της τηλεϊατρικής μεθόδου στο:
ΑΧΕΠΑ :

A και Β Νευρολογική
Νευροχειρουργική
Καρδιολογική και
Μονάδα μεσογειακής αναιμίας

Παπανικολάου:

A Πνευμονολογική

“ Οικονομικός Ταχυδρόμος. 14 Νοεμβρίου 1996.
“ Οικονομικός Ταχυδρόμος, 11 Δεκεμβρίου 1197
” Εφημερίδα " Εξπρές", 22 Δεκεμβρίου 1999.

Ορθοπεδική
Μονάδα εντατικής θεραπείας
Νευροχειρουργικής
Θεαγένειο :
Ιπποκράτειο :

Μονάδα εντατικής θεραπείας
Μονάδα ενταπκής νεογνών

Αλλά και σε ιδιωτικές κλινικές όπως ; «Τατιάνα», Γενική κλινική και Αθανασιάδη.^®
• Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Υγεία, βοηθά στην εξέλιξη του συγκεκριμένου
τομέα. Και αυτό γιατί, ενισχύει τις προσπάθειες για περισσότερες και αποδοτικότερες
υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και περισσότερα έργα υποδομής. Έτσι 15 Νέα
νοσοκομεία προετοιμάζονται με προϋπολογισμό ύψους '200 δισ. δραχμών στην
Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Μεσολόγγι, Ρόδο, Χανιά, Καλαμ<ίτα, Σέρρες,
Πύργο, Τρίκαλα, Θήβα, Γρεβενά, Κέρκυρα, Λαμία, και το Χαλάνδρι.
18 νοσοκομεία επεκτείνονται με νέες πτέρυγες και σύγχρονο τεχνολογικό εξοτιλισμό,
συνολικού προϋπολογισμού 25,5 δισ. δραχμών στην :Φλώρινα, Πρέβεζα, Φιλιάτες, Πάτρα,
Κόρινθο, Σπάρτη, Τρίπολη, Σάμο, Λήμνο, Χίο, Κω, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Λάρισα, Σύρο,
Μυτιλήνη, Αθήνα, και Νίκαια Πειραιά.
Ταυτόχρονα τα νοσοκομεία, σε όλη την χώρα εξοπλίζονται με σύγχρονο ιατρικό
εξοπλισμό η αξία του οποίου ανέρχεται στο ύψος των 100 δισεκατομμυρίων δραχμών για
το χρονικό διάστημα 1994-1999.
Επίσης ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται το ΕΚΑΒ για έγκαιρη παροχή Επείγουσας Ιατρικής
Φροντίδας. Εξοπλίζονται λοιπόν για το σκοπό αυτό 12 Επιχειρησιακά κέντρα,
δημιουργείται δίκτυο ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας ενισχύεται με 60 κινητές
μονάδες επείγουσας ιατρικής και με 5 ασθενοφόρα και 2 αεροσκάφη εξυττηρετώντας τις
απόμακρες γεωγραφικά περιοχές.
Τέλος τίθενται οι βάσεις για 3 μεγαλόπνοα έργα που θα προστατεύουν απόλυτα την
υγεία την Ελλήνων.
1. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας το οποίο λύνει τις αυξημένες ανάγκες της χώρας για αίμα
αλλά και τα παράγωγά του, αποδεσμεύοντας την εισαγωγή του για τα παράγωγα, θα
παρέχει δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου, θα μειώσει το κόστος επεξεργασίας του, θα
υπάρξει μείωση της σπατάλης και εξοικονόμηση συναλλάγματος.
2. Το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας συγκεντρώνοντας όλες τις αυτόνομες έως σήμερα
δραστηριότητες, θα βοηθήσει στην ύπαρξη καλή και σταθερής ποιότητας νοσηλείας,
συντονίζοντας τις ερευνητικές προσπάθειες που γίνονται στην Ελλάδα, και
προσανατολισμένο στον τομέα της επιδημιολογίας.
3. Κεντρικά και Περιφερειακά Κέντρα Δημόσιας Υγείας. Σημαίνει την ύπαρξη δικτύου
εργαστηρίων τα οποία έγκαιρα θα απομονώνουν και θα αντιμετωττίζουν τις επιδημίες, θα
ελέγχουν υγειονομικά τα τρόφιμα, το νερό και τα ποτά, ποιοτικά τα εμβόλια και τους
ορούς, τον υγειονομικό έλεγχο των θαλάσσιων και χερσαίων υδάτων καθώς και των
επεξεργασμένων λυμάτων.
Τέλος φροντίζει να στελεχώσει τα νοσηλευτικά ιδρύματα με σωστά πληροφορημένο
προσωπικό, ικανό να αντιμετωττίσει κάθε είδους καταστάσεις.” Εργαζόμενοι που θα
αντιλαμβάνονται την σημασία του έργου που ετητελούν και η οποία (σημασία) θα λειτουργεί
ως κίνητρο για να δείξουν ενδιαφέρον και ζήλο'γι' αυτό που κάνουν.
•
Τέλος άρχισαν, και στην Ελλάδα, να υπάρχουν αλλά και να δραστηριοποιούνται
εταιρείες που ως αντικείμενό τους έχουν την Οργάνωση και Διοίκηση Νοσοκομείων. Μία !
“ Όμιλος Υγείας, Ενημερωτικός Φάκελος, Τμήματος ανάπτυξης και Δημοσίων Σχέσεων, Θεσσαλονίκη 1999.
” Β' Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Υγεία -Πρόνοια, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
, ενημερωτικό φυλλάδιο 1999.

από αυτές είναι η Hospital Affiliates International που έχει την έδρα της στην Αθήνα και
προσφέρει τις υπηρεσίες της τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο.
Είναι θυγατρική εταιρεία του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών* που περιλαμβάνει νοσοκομεία και
διαγνωστικά κέντρα στην Ελλάδα, τις Βαλκανικές χώρες και τη Ρωσία.
Συγκεκριμένος σκοπός της εταιρείας είναι η γενική οργάνωση των νοσοκομείων με τέτοιο
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Για το λόγο αυτό είναι
επανδρωμένη με έμπειρους και καταρτισμένους επαγγελματίες στο χώρο της υγειονομικής
διοίκησης και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με ειδικούς σε θέματα υγείας, καθώς και με
νοσοκομεία και οργανισμούς υγείας στην Ευρώπη, την Αμερική, τον Καναδά και την
Αυστραλία. Γεγονός που ενισχύει την υιοθέτηση προτύπων υψηλών προδιαγραφών βάσει των
οποίων η συγκεκριμένη εταιρεία καλείται να οργανώσει τα ήδη υπάρχοντα αλλά και τα νέα
νοσοκομεία, για την δημιουργία των οποίων δραστηριοποιείται συμμετέχοντας σε
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Εθνών.“
Συμπεράσματα:
Ο τομέας της υγείας είναι πολυσύνθετος γι' αυτό και περίπλοκος ως προς την
ανάλυση των υποδομών του, τις ανάγκες του, τους παράγοντες που τον επηρεάζουν και τέλος
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Είναι φυσικά κατανοητό πως δεν μπορεί αυτόματα ν' αλλάξει η κατάσταση που
ετηκρατεί. Για να φτάσει στα προσδοκώμενα επίπεδα θα πρέπει να αναμένεται η βελτίωση.
Σταδιακά δηλαδή πρέπει να αναμένεται η βελτίωση. Μόνο έτσι θα μπορέσει η πολιτεία να
διατηρήσει και να ικανοποιεί τους στόχους που έχει και να μην παρεκκλίνει από αυτούς. Η
προσπάθεια όμως είναι μεγάλη και δύσκολη. Γι' αυτό απαιτούνται δραστικά μέτρα και
απαιτείται η άμεση εφαρμογή τους ώστε να ελεγχθεί ο τομέας της υγείας από αρμόδιους
ικανούς να τον βελτιώσουν συμβάλλοντας με τις ενέργειές τους στην ποιοτική αναβάθμιση
την υπηρεσιών του. Οι προοπτικές υπάρχουν αρκεί να υπάρχει ο συντονισμός και ο
προγραμματισμός των κινήσεων και η έντονη θέληση για τον εκσυγχρονισμό του τομέα της
υγείας, μέσα από τα νοσοκομειακά ιδρύματα.

“ Διεύθυνση Internet, για τις εταιρίες management στον Ελληνικό χώρο της υγείας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ
—
—
—
—
—
—

Χάρη Πάτση Έγχρωμη Junior, Μονοτονική, Α' Χρυσό Μετάλλιο Παιδείας.
Η Ιστορία της ιατρικής. Ειδική Έκδοση Πάπυρος.
Ετηστήμη και Ζωή.
Υδρία, Ελληνική και Παγκόσμια.
Πάτιυρος Λαρούς Μπριτάνικα.
Δομή, εκδόσεις ΔΟΜΗ.

ΒΙΒΛΙΑ
— Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων, Δρ. Ιωακείμ Σιγάλας, Πανεπιστήμιο Μακεδονία,
Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1998.
— Νοσηλευτική Διοίκηση, Ελένη Καμπούρα- Νίφλη, διπλωματούχος της Α.Σ.Α.Ν. του
θεραπευτηρίου "Ο Ευαγγελισμός", Λάρισα 1991.
— Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο, Βόλος 1980, 24-25 Ιουνίου.
— Αποστολή και Λειτουργία των υπηρεσιών του νοσοκομείου ΙΠ, Αικατερίνη
Παπανικολάου- Αποστολοπούλου, Οργανωτική Έκδοση Διδασκαλικών Βιβλίων, Αθήνα
1995.
— Αξιολόγηση των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας του Αγροτικού πληθυσμού, Χρ.
Ζηλίδης, Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, Αθήνα 1998.
— Εισήγηση των Διαχειριστικών Επιτροπών της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας για τη Υγεία
και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εταιρίες αστικές μη κερδοσκοπικές (έντυπο), Όμιλος
Υγείας, 1999.
— Όμιλος Υγείας, ενημερωτικός φάκελος τμήματος Ανάπτυξης και Δημοσίων Σχέσεων.
— Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υγεία-Πρόνοια, Υπουργείο
Υγείας-Πρόνοιας, ενημερωηκό φυλλάδιο.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ.
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—
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—
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Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 7 Μαρτίου 1999, αρ. φύλλου 1101.
Έθνος της Κυριακής, 7 Φεβρουαρίου 1999, αρ. φύλλου 853.
Εξουσία, Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 1999, αρ. φύλλου 705.
Εξουσία, Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 1999, αρ. φύλλου 695.
Εξουσία, Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 1999, αρ. φύλλου 703.
Εξουσία, 12 Φεβρουαρίου 1999, αρ. φύλλου 702.
Εξουσία, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 1999, αρ. φύλλου 698.
Το Βήμα, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 1999, αρ. φύλλου 12520.
Το Βήμα, Κυριακή 7 Μαρτίου 1999, αρ. φύλλου 12523.
Το Βήμα, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 1999, αρ. φύλλου 12520.
Εξπρές, ένθετο ΥΓΕΙΑ, Απρίλιος 1999.
Εξπρές, 22 Δεκεμβρίου 1999.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αθήνα 9 Ιανουαρίου 1987,αρ. φύλλου 6.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αθήνα 27 Μαρτίου 1986,αρ. φύλλου 32.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
—
—
—
—
—

Οικονομικός Ταχυδρόμος, 24 Φεβρουάριου 1998, αρ. φύλλου 50.
Οικονομικός Ταχυδρόμος 30 Ιανουάριου 1997, αρ. φύλλου 5.
Οικονομικός Ταχυδρόμος, 24 Σεπτεμβρίου 1998.
Οικονομικός Ταχυδρόμος, 11 Δεκεμβρίου 1997 , αρ. φύλλου 50.
Οικονομικός Ταχυδρόμος, ΗΝοεμβρίου 1996.

