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Audit) ζηα Ννζνθνκεία.»

Δηζαγσγή
1
Τελ ηειεπηαία δεθαεηία ν ηνκέαο ηεο πγείαο αλαπηύρζεθε κε ζηόρν ηελ
βειηίσζε ηόζν ησλ ππνδνκώλ αιιά θαη ηεο παξερόκελεο ηαηξηθήο θξνληίδαο
θαη ηνπ δόζεθαλ αξθεηά θνλδύιηα γηα απηό .
Σήκεξα όκσο κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζε εμέιημε θαη κε ηηο δαπάλεο γηα ηελ
πγεία ζε πςειά επίπεδα ζα πξέπεη ν θάζε πνιηηηθόο, ν θάζε κάλαηδεξ, ν θάζε
γηαηξόο λα αλαξσηεζεί πσο ζα κπνξέζνπκε λα ζπλερίζνπκε λα βειηηώλνπκε
ηελ πνηόηεηα ησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ θαη παξάιιεια λα κεηώζνπκε ηηο
δαπάλεο πγείαο.
Υπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ πεξηθνπέο ζηηο δαπάλεο. Από
απηνύο πνπ αθνξνύλ ζε δηαθνπή ιεηηνπξγηώλ ή θαηάξγεζε δνκώλ κέρξη
απηνύο πνπ αθνξνύλ ζε αιιαγή ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.
Αιιά κεηαμύ απηώλ ησλ πξνηάζεσλ νη νπνίεο δελ είλαη ειθπζηηθέο νύηε άκεζα
εθηθηέο θαη γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη θνηλσληθή ζπλαίλεζε, ππάξρνπλ ιύζεηο
κε κεγαιύηεξεο δπλαηόηεηεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ην
ζύζηεκα πξέπεη λα αληηδξάζεη.

Οη ιύζεηο απηέο είλαη δηαζέζηκεο ζε απηνύο πνπ εξγάδνληαη ζην ζύζηεκα
πγείαο θαη πξνέξρνληαη από ρώξνπο εθηόο ηνπ ηνκέα πγείαο αιιά
ρξεζηκνπνηνύληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν θαη πξνζαξκόδνληαη ώζηε λα
βειηηώζνπλ ηελ ηαηξηθή θξνληίδα θαη λα ηελ θάλνπλ πην απνδνηηθή.
Βαζίδνληαη ζε απιέο αξρέο θνηλήο ινγηθήο, έρνπλ επίθεληξν ηνλ πειάηεαζζελή, δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηηο δηαδηθαζίεο ηα ζπζηήκαηα θαη ηελ
ζεκαζία ησλ κεηξήζεσλ θαη ηειηθά αλαγλσξίδνπλ θαη επηβξαβεύνπλ ηελ
εκπεηξνγλνκσζύλε ησλ ιεηηνπξγώλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.
Γλσξίδνπκε όηη απηή ε πξνζέγγηζε εκπιέθεη πξνζσπηθό θαη ππάξρεη αξθεηή
ηεθκεξίσζε όηη κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά. Μπνξεί όκσο ε βειηίσζε ηεο
απνδνηηθόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ θιηληθώλ πξαθηηθώλ λα
βνεζήζεη ζηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θόζηνπο?
Πσο γηα παξάδεηγκα ζα κεησζεί 10% ε δαπάλε ηνπ ΔΣΥ? Με πεξηθνπέο
ππεξεζηώλ ή κεηώζεηο πξνζσπηθνύ? Με πεξηθνπή άιισλ δαπαλώλ? Μπνξεί λα
εμνηθνλνκεζνύλ πόξνη από βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ζε απιέο θαζεκεξηλέο
ππεξεζίεο πγείαο αιιά θαη ζε πνιύπινθεο ηαηξηθέο επεκβάζεηο?
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Έλαο ζηνπο δέθα αζζελείο πνπ εηζάγεηαη ζε λνζνθνκείν έξρεηαη αληηκέησπνο
κε θαθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνύλ ζηελ λνζειεία ηνπ θαη έλαο κεγάινο αξηζκόο
από απηνύο ρξεηάδεηαη επηπιένλ ζεξαπεία. Τέηνηεο πεξηπηώζεηο αθνξνύλ γηα
παξάδεηγκα ζε ελδνλνζνθνκεηαθέο ινηκώμεηο, ρεηξνπξγηθέο επηπινθέο από
ηαηξηθά ιάζε, αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θιπ
Η θαθή ρξήζε ε ππεξθαηαλάισζε ππεξεζηώλ, θαη ζεξαπεηώλ ζπκβάιεη ζηελ
θησρή πνηόηεηα θαη απμάλεη ηηο δαπάλεο ρσξίο ιόγν. Γαπάλεο πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα απνθεπρζνύλ. Η ρξήζε αλαπνηειεζκαηηθώλ ζεξαπεηώλ
ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ θησρή πνηόηεηα.
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Πάλησο, αλεμάξηεηα από ηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ, είλαη γεγνλόο όηη ε
ππεξθαηαλάισζε ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ έρεη

πξνζιάβεη επηθίλδπλεο δηαζηάζεηο. Σε πνιιέο αλαπηπγκέλεο ρώξεο έρεη
εθηηκεζεί όηη πεξίπνπ ην 25% όισλ ησλ εηζαγσγώλ ζηα λνζνθνκεία, ην 20%
ησλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ(θαηζαξηθέο ηνκέο, νη πζηεξεθηνκέο, νη
ακπγδαιεθηνκέο, νη ρνινθπζηεθηνκέο, νη βνπβσλνθήιεο θαη νη
ζθσιεθνεηδεθηνκέο ) θαη ην 50% ηνπ ρξόλνπ λνζειείαο είλαη άζθνπα..
Άζθνπν ζεσξείηαη επίζεο ην 15% ησλ επηζθέςεσλ ζε γηαηξό θαη νη κηζέο
πεξίπνπ δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο. Σηηο ΗΠΑ, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990,
θξίζεθαλ σο άζθνπεο πεξίπνπ ην 22% ησλ ζηεθαληνγξαθηώλ θαη ην 17% ησλ
γαζηξνζθνπήζεσλ. Τα πνζνζηά απηά θπκαίλνληαη από ρώξα ζε ρώξα θαη από
πεξηνρή ζε πεξηνρή, αλάινγα κε ην ζύζηεκα πγείαο, ην ηαηξηθό δπλακηθό θαη
ην βηνηηθό επίπεδν ηνπ πιεζπζκνύ. Ιδηαίηεξα πςειά πνζνζηά εκθαλίδνληαη ζε
ρώξεο όπνπ ε ηαηξηθή ακνίβεηαη θαηά πξάμε (ν δείθηεο ρεηξνπξγηθώλ
επεκβάζεσλ είλαη δηπιάζηνο ζηηο ΗΠΑ απ’ ό,ηη ζηε Μ. Βξεηαλία), ζηηο ρώξεο
όπνπ αλζεί ε παξανηθνλνκία, όπνπ νη γηαηξνί είλαη πνιινί ή ειιηπώο
εθπαηδεπκέλνη, θαζώο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη ζεζκηθή αλεπάξθεηα
θαη άγλνηα εθ κέξνπο ησλ «θαηαλαισηώλ» ππεξεζηώλ πγείαο.
Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηεο ζπλέξγεηαο όισλ απηώλ ησλ παξαγόλησλ
είλαη ε Διιάδα, όπνπ, παξά ηηο αλεπάξθεηεο πνπ παξνπζηάδεη ην ζύζηεκα
πγείαο ζε πνιινύο ηνκείο, θαηαγξάθνληαη ηδηαίηεξα πςεινί δείθηεο
θαηαλάισζεο.
4.
Γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο ην
βαζηθόηεξν εξγαιείν απνηειεί ν θιηληθόο έιεγρνο (clinical audit). Δπίζεο
απνηειεί ζεκαληηθό ζπζηαηηθό ηεο θιηληθήο δηαθπβέξλεζεο (clinical
governance).
Ο όξνο θιηληθή δηαθπβέξλεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην πιαίζην
κέζα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κηα κνλάδα πγείαο ώζηε λα βειηηώλεη
ζπλερώο ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη λα εμαζθαιίδεη
πςειά πξόηππα θξνληίδαο.
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 Η θιηληθή δηαθπβέξλεζε πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο:
 Δθπαίδεπζεο
 Κιηληθνύ ειέγρνπ
 Κιηληθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο
 Γηαρείξηζεο θηλδύλνπ
 Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο
 Γεκνζίεπζεο απνηειεζκάησλ
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Η θιηληθή δηαθπβέξλεζε δηαζθαιίδεη
ηελ Ιαηξηθή Καηαιιειόηεηα (medical appropriateness) κηαο ζεξαπείαο
( δειαδή ηελ παξνρή ηεο αλαγθαίαο θξνληίδαο κε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε,
όθεινο γηα ηνλ αζζελή αύμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ θαη νηθνλνκηθά
απνηειεζκαηηθή.)
ηελ Ιαηξηθή Αλαγθαηόηεηα (medical necessity) δειαδή ηελ αμηνιόγεζε
ππεξεζηώλ πγείαο βαζεη:
Τεο θάιπςεο βαζηθώλ αλαγθώλ πεξίζαιςεο, ζπκθσλα κε ηελ
δηάγλσζε
Τεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθόηεηαο
Τεο θαηάιιειεο ππνδνκήο πγείαο
Τσλ θαηάιιεισλ πξσηνθόιισλ
Τεο απνδεδεηγκέλεο αμίαο ηεο
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Απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ θιηληθή δηαθπβέξλεζε είλαη ηα ηαηξηθά
Πξσηόθνιια ηα νπνία βνεζνύλ ηνλ γηαηξό ζηε ιήςε βέιηηζησλ απνθάζεσλ
ζπκβάινπλ ζηελ κείσζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ζηελ κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο,
είλαη ηαηξηθά ηεθκεξησκέλα
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Τν NICE νξίδεη ηνλ θιηληθό έιεγρν (clinical audit) σο κηα δηαδηθαζία ε νπνία
επηδηώθεη λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή
θαη θαη’ επέθηαζε ηα θιηληθά απνηειέζκαηα κέζα από κηα ζπζηεκαηηθή
αμηνιόγεζε ηεο παξερόκελεο θξνληίδαο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη
ηελ επηβνιή αιιαγώλ όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. Η αμηνιόγεζε κπνξεί λα αθνξά
ηηο δνκέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θξνληίδαο.
Όπνπ απαηηείηαη ζρεδηάδνληαη θαη εθαξκόδνληαη παξεκβάζεηο θαη
επαλειέγρνληαη πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε βειηίσζε ζηελ παξερόκελε
θξνληίδα.
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Τα ζηάδηα ηνπ θιηληθνύ ειέγρνπ απεηθνλίδνληαη ζηε δηαθάλεηα :
1. Καη’αξρήλ επηιέγεηαη ην πξόβιεκα ή ε θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα ειεγρζεί.
2. Σηε ζπλέρεηα θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα πνπ ζέηνπλ ην
πεξηερόκελν ηνπ ζηόρνπ θαη ηα πξόηππα ηα νπνία ηνλ πνζνηηθνπνηνύλ
3. πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αθξίβεηα θαη ε εγθπξόηεηα ησλ δεδνκέλσλ
ζα πξέπεη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ λα δηεπθξηληζηνύλ ζέκαηα όπσο:
i. Πνηα νκάδα αθνξά ν ζηόρνο;
ii. Πνηνη ζα ζπιιέμνπλ ηα ζηνηρεία;
iii. Κάζε πόηε;
iv. Υπάξρνπλ εζηθά δεηήκαηα; Απαηηείηαη έγθξηζε από ηελ επηηξνπή
βηνεζηθήο;
4. Σηε ζπλέρεηα ζπγθξίλνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ηα θξηηήξηα
ώζηε λα βξεζνύλ νη πεξηνρέο όπνπ ππάξρνπλ πεξηζώξηα βειηίσζεο.
5. Γίλεηαη ζρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή παξεκβάζεσλ όπνπ είλαη αλαγθαίν
6. Καη ηέινο γίλεηαη ν επαλέιεγρνο ηνπ αξρηθνύ πξνβιήκαηνο έπεηηα από έλα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα γηα λα επηβεβαηώζεη ηελ επίηεπμε ησλ
ζηόρσλ, λα εμεηάζεη ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ αιιαγώλ θαη
παξεκβάζεσλ θαη λα νινθιεξώζεη επηηπρώο ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ.
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Πνιύ ζεκαληηθή ζηελ όιε δηαδηθαζία είλαη ηέινο ε δεκνζίεπζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ή αθόκα θαη ε δεκνζίεπζε ζπγθξηηηθήο
βαζκνινγίαο κεηαμύ δηάθνξσλ κνλάδσλ πγείαο πνπ κπνξεί λα
θηλεηνπνηήζεη ηνπο γηαηξνύο θαη ηα λνζνθνκεία λα ζπκκεηάζρνπλ
ζηνλ έιεγρν αιιά θαη λα κεηαβάιινπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο
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Παξάιιεια κε ηνλ θιηληθό έιεγρν θαη ζηα πιαίζηα ηεο θιηληθήο δηαθπβέξλεζεο
δηεμάγεηε θαη ν νηθνλνκηθόο έιεγρνο δειαδή ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο
θαηαλνκήο θαη ρξήζεο ησλ πόξσλ.
Αο δνύκε ηώξα πνιύ ζύληνκα θαη θσδηθνπνηεκέλα ηα ζύλ θαη πιήλ ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ ειέγρνπ ζε κηα κνλάδα πγείαο όπσο έρνπλ θαηαγξαθεί από
ηελ δηεζλή εκπεηξία
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Πιενλεθηήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ
 Βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ
επαγγεικαηηώλ πγείαο.


Βειηίσζε ηεο παξερόκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ
γηα ηνλ αζζελή.



Βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ ππεξεζηώλ.



Γηαζθάιηζεο ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πόξσλ.



Δπθαηξίεο γηα εθπαίδεπζε.
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Μεηνλεθηήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ (όπσο ηα αληηιακβάλνληαη νη
επαγγεικαηίεο πγείαο)
1. Πξόζζεηνο θόξηνο εξγαζίαο εηο βάξνο ηεο παξερόκελεο θξνληίδαο πγείαο
2. Πεξηνξηζκόο ζηελ ειεπζεξία ηνπ γηαηξνύ
14

Δκπόδηα ζηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ
 Έιιεηςε πόξσλ (αλζξώπηλσλ, νηθνλνκηθώλ θαζώο θαη ρξόλνπ).


Έιιεηςε εμεηδίθεπζεο (ειιηπήο ζρεδηαζκόο, αδπλακία θαζνξηζκνύ
πξνηύπσλ, αθαηάιιειεο κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ, έιιεηςε
εμεηδηθεπκέλνπ θαη απνθιεηζηηθνύ πξνζσπηθνύ).



Έιιεηςε ελόο νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ.



Δκπόδηα δηνηθεηηθήο θαη νξγαλσηηθήο θύζεο
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Παξάγνληεο νη νπνίνη δηεπθνιύλνπλ ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ
 Ύπαξμε θαη ρξήζε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ.


Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ην νπνίν αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ
έιεγρν.



Υπνζηεξηθηηθά εξγαιεία θαη κεραληζκνί.



Σηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο γηα ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ.



Παξαθνινύζεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ.
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Σην ζεκείν απηό αμίδεη λνκίδσ λα πεξηγξάςνπκε ηηο
Γηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ελόο πεξηζηαηηθνύ (Case Management) ζηα
πιαηζηα ηνπ θιηληθνύ ειέγρνπ
Καηαξρελ γίλεηαη αμηνιόγεζε ηεο αλάγθεο γηα λνζειεία πξηλ ηελ
εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν κε ρξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ.



Αμηνινγείηαη ε πξνηεηλόκελε ηαηξηθήο θξνληίδαο
Γίλεηαη Σπκπαξαθνινύζεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
λνζειείαο θαη αμηνινγνύληαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη.



Τέινο γίλεηαη αμηνιόγεζε ησλ αλαγθώλ ησλ αζζελώλ γηα θαηάιιειε
κεηαλνζνθνκεηαθή θξνληίδα.
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Οη Γείθηεο αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ε
 Μείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο (ΜΓΝ).


Μείσζε εκεξώλ λνζειείαο θαη επηζθέςεσλ ζηα Δπείγνληα.



Μείσζε εηζαγσγώλ.



Αύμεζε παξαπνκπώλ ζε εμσηεξηθά ηαηξεία ή δνκέο πξσηνβάζκηαο
θξνληίδαο.



Αύμεζε δηεπηζηεκνληθήο επηθνηλσλίαο θη εθπαίδεπζεο.
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Υπάξρεη αξθεηή εκπεηξία ζην εμσηεξηθό από εθαξκνγή ηεο θιηληθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ θιηληθνύ ειέγρνπ
Παξάδεηγκα ε Μ. Βξεηαλία όπνπ (1)
 νη πξνηεξαηόηεηεο γηα ηνλ έιεγρν θαζνξίδνληαη ζε εζληθό επίπεδν


ελώ ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν, νη Strategic Health Authorities έρνπλ κηα
νκάδα θιηληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ θξνληίδεη λα δηαζθαιίζεη ηελ
ύπαξμε πξνγξάκκαηνο θιηληθνύ ειέγρνπ ζε ηνπηθό επίπεδν.



Ο ππεύζπλνο θιηληθνύ ειέγρνπ ζε ηνπηθό επίπεδν επζύλεηαη γηα ην
ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο ειέγρνπ, ηελ επηινγή ησλ
πξνηεξαηνηήησλ, ην ζρεδηαζκό θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ειέγρνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο.
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Ο θιηληθόο έιεγρνο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην (2)
 Δπίζεο ε νκάδα θιηληθνύ ειέγρνπ ζρεδηάδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ην
ζηξαηεγηθό ζρέδην ειέγρνπ ην νπνίν αληαλαθιά θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ
εζληθνύ θαη πεξηθεξεηαθνύ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ.


Ο έιεγρνο είλαη πξννπηηθόο.



Η νκάδα θιηληθνύ ειέγρνπ θαζνξίδεη ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο
αξκνδηόηεηεο θάζε κέινπο.



Δπζύλεηαη επίζεο γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή
παξεκβάζεσλ κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο, όπνπ θξίλεηαη
αλαγθαίν.
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Γηεζλή παξαδείγκαηα
Σε δεκνζίεπζε ηνπ
1998, New England Journal of Medicine γηα απνηειέζκαηα κεηα από
εθαξκνγή ηνπ θιηληθνύ ειέγρνπ ζε λνζνζθνκεηα ηεο Μαζαρνπζεηεο
παξαηεξεζεθε
 12,3% κείσζε εηζαγσγώλ
 8% κείσζε ζε εκέξεο λνζειείαο
 8,3% κείσζε ζε θόζηνο λνζειείαο
 Οη πόξνη πνπ εμνηθνλνκεζεθαλ/θνζηνο: 8/1
1998, BMJ ζε ρεηξνπξγηθή θιηληθή πεξηθεξεηαθνπ λνζνθνκεηνπ
ζε δηάξθεηα ελόο ρξόλνπ κε απμεζε πεξηζηαηηθώλ 20% αιιά θαιύηεξε
αμηνπνίεζε αλζξώπηλσλ θαη πιηθώλ πόξσλ
 14% κείσζε ΜΓΝ
 20% κείσζε ρξόλνπ αλακνλήο
 14% κείσζε ηνπ θόζηνπο
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Κιηληθόο έιεγρνο – Η ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα
 Γεκόζηνο Τνκέαο
 Αλύπαξθηνο ε πξνζρεκαηηθόο ν θιηληθόο ειεγρνο ησλ
λνζειεηώλ. Καη ππάξρεη πιήξεο αδηαθνξία γηα
νπζηαζηηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο.

Oη ειεγθηηθοί κεταληζκοί ηφλ ηακείφλ θαη θσρίφς ηοσ IKA
ζηερίδοληαη ζε αλαδροκηθούς ειέγτοσς θαη ζηολ προζδηορηζκό ηες
ηαηρηθής αλαγθαηόηεηας. Ασηό γίλεηαη κε πρόζτεκα ηελ τρολοβόρα
προζπάζεηα ποσ ζα τρεηάδοληαλ γηα ηελ ελδειετή αλάισζε ηφλ
ζηοητείφλ ηοσ ηαηρηθού θαθέιοσ, θαη ηελ συειή θαηαλάιφζε πόρφλ
γηα εηδηθεσκέλοσς ειεγθηές- ηαηρούς, θαζώς θαη ηα ζσλετή
προβιήκαηα δηαθφληώλ/ αλάγθες επίισζες δηαθορώλ.


Σηνλ Ιδησηηθό Τνκέα
 Λεηηνπξγεί από 10εηίαο ν θιηληθόο αιιά θαη νηθνλνκηθόο
έιεγρνο (clinical audit & medical bill audit), παξά ηηο
αδπλακίεο ηνπ, κε θύξην πξνσζεηηθό «όρεκα» ηηο
ηδησηηθέο Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο.
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Απηέο ζπκβάιινληαη κε ηδησηηθέο αλεμάξηεηεο εηαηξείεο πνπ
δηελεξγνύλ θιηληθνύο θαη νηθνλνκηθνύο ειέγρνπο, κε βαζηθέο
πξνβιέςεηο γηα:



ηηο λνζειείεο,



ηηο ηηκέο,



ηηο δηαδηθαζίεο,



ηνλ αζζελή,

 κεηξήζηκα κεγέζε.
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Κιηληθόο έιεγρνο – Σεκεξηλή ιεηηνπξγία
Σε θάζε Ννζνθνκείν ην Διεγθηηθό Ιαηξείν παξαθνινπζεί, γηα ινγαξηαζκό ηεο
Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο, όια ηα πεξηζηαηηθά ηόζν θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο

(πξνλνζειεπηηθόο έιεγρνο) όζν θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο
(ελδνλνζνθνκεηαθόο

έιεγρνο).

Δπίζεο

ειέγρεηαη

ε

πιεξόηεηα

θαη

ε

ηεθκεξίσζε ηνπ ηαηξηθνύ θαθέινπ ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο όζν θαη
ηελ εκέξα ηνπ εμηηεξίνπ (ή ηελ επνκέλε
Ο

ζθνπόο

ηνπ

Διεγθηηθνύ

Ιαηξείνπ

είλαη

λα

εμαζθαιίζεη

ηαηξηθώο

ηεθκεξησκέλε λνζειεία γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαη απνθπγή ηεο πξνθιεηήο
δήηεζεο ππεξεζηώλ πγείαο. Σην πιαίζην απηό κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε
ηεθκεξησκέλε άξλεζε πιεξσκήο εθ κέξνπο ηεο Αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο είηε
νιόθιεξεο ηεο λνζειείαο είηε κέξνπο απηήο (κε ηε κνξθή άξλεζεο πιεξσκήο
είηε εκεξώλ λνζειείαο είηε ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ ή θαη πξάμεσλ). Η άξλεζε
έγθξηζεο νιόθιεξεο ηεο λνζειείαο κπνξεί λα γίλεη θαηά ηνλ πξνλνζειεπηηθό
έιεγρν ν νπνίνο απνζθνπεί ζηελ βεβαίσζε ή κε ηεο αλαγθαηόηεηαο α) ηεο
εηζαγσγήο γηα λνζειεία (θαη κηαο θαηαξρήλ εθηίκεζεο ηεο δηάξθεηαο
λνζειείαο) θαη β) ηεο δηελέξγεηαο όισλ ησλ ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ/ πξάμεσλ πνπ
γξαπηώο

δειώλεη

όηη

επηζπκεί

ν

ζεξάπσλ

ηαηξόο.

Παξνκνίσο,

ν

ελδνλνζνθνκεηαθόο έιεγρνο επηβεβαηώλεη ή όρη ηελ αλαγθαηόηεηα α) ηεο κέρξη
ηόηε δηάξθεηαο θαη ηεο ζπλέρηζεο ηεο λνζειείαο θαη β) ησλ ηαηξηθώλ
εμεηάζεσλ/ πξάμεσλ πνπ ήδε έγηλαλ ζην λνζνθνκείν.
Καηά ην εμηηήξην ηνπ αζζελνύο, ν έιεγρνο ηνπ ηαηξηθνύ ηνπ θαθέινπ αιιά θαη
ν ιεπηνκεξήο έιεγρνο ηνπ Τηκνινγίνπ ηεο λνζειείαο ηνπ, πξνηνύ απηό ζηαιεί
γηα πιεξσκή ζηελ Αζθαιηζηηθή εηαηξεία, έρεη σο ζθνπό ηελ νξηζηηθή
ηεθκεξίσζε ησλ αξλήζεσλ πιεξσκώλ, ηελ εμέηαζε ηπρόλ επαλεηιεκκέλσλ
ρξεώζεσλ εμεηάζεσλ, πξάμεσλ ή πιηθώλ θαη ηελ ηειηθή εηζήγεζε πιεξσκήο
πξνο ηελ Αζθαιηζηηθή εηαηξεία.
Καηά ηε δηάξθεηα όιεο απηήο ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, νη ειεγθηέο ηαηξνί
απνζηέιινπλ

πξνο

ηελ

Αζθαιηζηηθή

εηαηξία

ηηο

ηαηξηθέο

ηνπο

πξαγκαηνγλσκνζύλεο νη νπνίεο αθνξνύλ ηελ ηεθκεξίσζε ηεο λνζειείαο θαη
ησλ εθηεινπκέλσλ δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ θαη ζεξαπεπηηθώλ πξάμεσλ.

Οη δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ κεηαμύ ησλ ειεγθηώλ ηαηξώλ ηνπ
ηαηξείνπ θαη ησλ ζεξαπόλησλ ηαηξώλ ηνπ λνζνθνκείνπ, παξαπέκπνληαη ζε
εηδηθή κηθηή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ε νπνία ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα θαη απνθαζίδεη νξηζηηθά.
24
Κιηληθόο έιεγρνο – Αλαθνξέο
 Πιήξεο Μεραλνγξάθεζε, on line επηθνηλσλία, paperless ιεηηνπξγία.
 Καζεκεξηλή ζπιινγή έσο 36 ζηνηρείσλ αλά αζζελή (πεξηγξαθηθώλ θαη
αξηζκεηηθώλ).
 Πξνηππνπνηεκέλνο ηξόπνο αλαθνξώλ (επηδεκηνινγηθά θαη νηθνλνκηθα
ζηνηρεηα) ώζηε λα εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη λα επηηξέπεηαη ε
ζπγθξηζηκόηεηα.

25
Σηαηηζηηθά
Τα Διεγθηηθά Ιαηξεία ιεηηνπξγνύλ από 10εηίαο πεξίπνπ ζηα κεγάια ηδησηηθά
Ννζνθνκεία ηεο Αζήλαο (ζε πνιιά ζπλέπεζαλ κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο
ηνπο). Οη πεξηθνπέο εμόδσλ λνζειείαο ελώ αξρηθά έθζαλαλ ην 10 - 12% ηνπ
ζπλνιηθνύ εηήζηνπ θόζηνπο λνζειείαο, ζήκεξα έρνπλ πεξηνξηζζεί ζην 3-5%
ιόγσ ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ ζεξαπόλησλ ηαηξώλ από ηε πνιπεηή ζπλεξγαζία
κε ηνπο ειεγθηέο ηαηξνύο. Γηα ηνλ ηδην ιόγν κεηώζεθαλ νη απνξξηςεηο
νινθιεξσλ λνζειεηώλ από 8% ζε 1%. Δπίζεο ζήκεξα, ε Μέζε Γηάξθεηα
Ννζειείαο είλαη 2,2 έσο 2,5 εκέξεο από 4,8 εκέξεο πξν δεθαεηίαο γηα ηνπο
αζζελείο ησλ ηδησηηθώλ αζθαιηζηηθώλ όηαλ ζηα δεκόζηα λνζνθνκεία έρνπκε
δηπιάζηα θαη ηξηπιάζηα πνιιέο θνξέο ΜΓΝ
Οη πεξηθνπέο απηέο πξνέξρνληαη θπξίσο από έιεγρν ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο
θαη ησλ ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ.

Τν ειεγθηηθό ηαηξείν δελ αζρνιείηαη, παξόηη ζα κπνξνύζε, κε ηε
θαξκαθεπηηθή δαπάλε δηόηη απηή ζπλήζσο θαιύπηεηαη από ηα
Αζθαιηζηηθά Γεκόζηα Τακεία θαη άξα δελ απνηειεί έμνδν ησλ
Αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ. Οζνλ αθνξά ηα εηδηθά πιηθά, νη ηηκέο ηνπο
έρνπλ πξνθαζνξηζζεί κεηαμύ Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξεηώλ θαη Ιδησηηθώλ
Ννζνθνκείσλ θαη άξα ην Διεγθηηθό Ιαηξείν απιώο γλσκαηεύεη γηα
ηελ αλαγθαηόηεηα ή κε ρξήζεο εηδηθώλ πιηθώλ. Γίλεηαη αληηιεπηό όηη ζε
πεξίπησζε πνπ δνζεί δπλαηόηεηα ζην Διεγθηηθό Ιαηξείν λα πξνβεί θαη ζηηο
αλσηέξσ θαηεγνξίεο πεξηθνπώλ, ηόηε ε ζπλνιηθή λνζνθνκεηαθή δαπάλε
κπνξεί λα κεησζεί ζε πνζνζηό έσο 20%, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα πξώηα
ρξόληα εθαξκνγήο ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο.
Υπελζπκίδνπκε ηέινο όηη ζηε παξαπάλσ "κεηξήζηκε" εμνηθνλόκεζε, πξέπεη
επηπξόζζεηα λα ππνινγηζζεί κηα πηζαλώο κεγαιύηεξε "κε κεηξήζηκε" πνπ
πξνθύπηεη θαη πεξηιακβαλεη: α) ην θόζηνο ησλ εηζαγσγώλ κε ζθνπό ηε
δηελέξγεηα εμεηάζεσλ θαη κόλν, πνπ δελ πξνζέξρνληαη (θαη άξα δελ
κεηξώληαη), β) ην θόζηνο ησλ παξαηάζεσλ λνζειείαο πνπ δελ γίλνληαη (θαη
άξα δελ κεηξώληαη) ιόγσ ηεο άξλεζεο ησλ ειεγθηώλ ηαηξώλ λα εγθξίλνπλ
πεξαηηέξσ λνζειεία, γ) ην θόζηνο ησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ θεύγνπλ από ην
Ννζνθνκείν κεηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηνπ Ιαηξείνπ παξόηη
πξνζήιζαλ γηα λνζειεία θαη δ) ην θόζηνο ησλ εμεηάζεσλ/ πξάμεσλ πνπ δελ
γίλνληαη κεηά από ηπρόλ δηεξεπλεηηθό ηειεθώλεκα ησλ ζεξαπόλησλ ηαηξώλ
ζηνπο ειεγθηέο ηαηξνύο.
Κόζηνο Διεγθηηθνύ Ιαηξείνπ:
Ληγόηεξν από 1% ηνπ Κόζηνπο Ννζειείαο! (ρσξίο ακνηβέο
ρεηξνπξγώλ)
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Αλάγθε εθαξκνγήο ειέγρνπ ζην ειιεληθό ζύζηεκα πγείαο
Η δηαδηθαζία έιεγρνπ σο αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θιηληθήο δηαθπβέξλεζεο,
όπσο πεξηγξάθεθε λσξίηεξα, έρεη αλακθηζβήηεηα πιενλεθηήκαηα όρη κόλν γηα

ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο πγείαο θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηελ πγεία ηνπ αζζελή
αιιά ζπκβάιιεη ζεηηθά θαη ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ησλ παξερόκελσλ
ππεξεζηώλ, ζηελ έξεπλα θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ επαγγεικαηηώλ
πγείαο. Δηδηθόηεξα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Υγείαο ηεο
ρώξαο ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ θιηληθνύ ειέγρνπ αλακέλεηαη λα έρεη
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηε βειηίσζε ηνπ ζπλνιηθά παξαγόκελνπ έξγνπ,
δεδνκέλνπ όηη ζα ζπλδξάκεη ζηελ αληηκεηώπηζε ρξνληδόλησλ αδπλακηώλ ηνπ
ζπζηήκαηνο όπσο:
• ε απνπζία ζπζηεκαηηθώλ θαηαγξαθώλ ζηε βάζε θαθέισλ ησλ αζζελώλ
ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθό ηεο λόζνπ, ην ηζηνξηθό θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά ην παξειζόλ θ.ά.
• ε απνπζία πξσηνθόιισλ δηαρείξηζεο ηεο λόζνπ θαη ησλ αζζελώλ ζην
ζύλνιν ησλ βαζκίδσλ θξνληίδαο/λνζειείαο
• ε δηελέξγεηα επαλαιακβαλόκελσλ εμεηάζεσλ ιόγσ κε θαηαγξαθήο θαη
πεξηηηώλ εμεηάζεσλ ζην πιαίζην πξαθηηθώλ «ακπληηθήο ηαηξηθήο»
• ε αζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο κεηαμύ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
πεξίζαιςεο
• νη παξαηεξνύκελεο αλνκνηνγέλεηεο ζηελ παξερόκελε θξνληίδα (θπξίσο ζε
κνλάδεο πγείαο κε δηαθνξεηηθό βαζκό «αζηηθόηεηαο», αθαδεκατθνύ
ππνβάζξνπ θ.ά.)
• ηα παξαηεξνύκελα θαηλόκελα «θαθήο ηαηξηθήο» (malpractice)
• ε αλππαξμία θαζεθνληνινγίνπ κεηαμύ ησλ ιεηηνπξγώλ πγείαο ζην ζύζηεκα
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Σίγνπξα ηελ εθαξκνγή ζα δπζθνιέςεη ε
•

Απνπζία πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ

•

Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ζηνπο θιηληθνύο ειέγρνπο

•

Απνπζία πξσηνθόιισλ δηαρείξηζεο ηεο λόζνπ

• Καζώο θαη νη Αληηδξάζεηο επαγγεικαηηώλ Υγείαο θαη ε Γξαθεηνθξαηία
Όκσο κπνξνύκε λα βειηηώζνπκε ηελ πνηόηεηα ηεο θξνληίδαο, λα
εμνηθνλνκήζνπκε πόξνπο λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο
ζε ζέκαηα ειέγρνπ, λα εθαξκόζνπκε ζύγρξνλα εξγαιεία θιηληθήο
δηαθπβέξλεζεο όπσο ηαηξηθά πξνηόθνια, ζπζηήκα ειεθηξνληθήο

ζπληαγνγξάθεζεο θ.α. θαη λα αμηνπνηήζνπκε θαη ηελ εκπεηξία από ηνλ
ηδησηηθό ηνκέα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
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Ωο εθ ηνύηνπ, γίλεηαη θαηαλνεηή ε αλάγθε ζπγθξόηεζεο κηαο νκάδαο θιηληθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη εζσηεξηθνύ νηθνλνκηθνύ ειέγρνπ ζε θάζε λνζνθνκείν θαη
κνλάδα παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο ζηε ρώξα. Η νκάδα απηή ζα απνηειείηαη
από ηαηξνύο, λνζειεπηέο θαη δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο, ηνπο ππεύζπλνπο
πνηόηεηαο νη νπνίνη απαζρνινύληαη κέζα ζηε κνλάδα πγείαο ελώ ζα
ππνζηεξίδεηαη θαη από εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο εηδηθεπκέλνπο ζηνλ
θιηληθό θαη νηθνλνκηθό έιεγρν. Η ζύλζεζε απηή εμαζθαιίδεη ηε
δηεπηζηεκνληθόηεηα ηεο νκάδαο, απαξαίηεην ζπζηαηηθό γηα ηελ επηηπρία
θαζώο ε θιηληθή δηαθπβέξλεζε δελ αθνξά κόλν ηνλ θιηληθό έιεγρν αιιά θαη
άιινπο ηνκείο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ κέζα ζε κηα κνλάδα πγείαο. Η
νκάδα απηή ζα είλαη ππεύζπλε ηόζν γηα ηελ θιηληθή δηαθπβέξλεζε όζν θαη γηα
ηνλ εζσηεξηθό νηθνλνκηθό έιεγρν. Δηδηθόηεξα, κέζα από ηνλ πεξηνδηθό θαη
ζπζηεκαηηθό έιεγρν ησλ θαθέισλ ησλ αζζελώλ ε νκάδα απηή ζα εληνπίδεη
ηηο πεξηνρέο ή ηνπο ηνκείο πνπ έρνπλ πεξηζώξηα βειηίσζεο, ζα ζέηεη ηνπο
ζηόρνπο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ επίηεπμε ηνπο, ζα ζρεδηάδεη θαη ζα
εθαξκόδεη ζπζηάζεηο, παξεκβάζεηο θαη αιιαγέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο
ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ κε βάζε ηνπο θαζνξηζκέλνπο ζηόρνπο.
Δπηπξόζζεηα παξάιιεια κε ηνλ έιεγρν ησλ θαθέισλ ησλ αζζελώλ ζην
πιαίζην ηεο θιηληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα αμηνινγείηαη θαη ε θαηαλνκή θαη ε
ρξήζε ησλ πόξσλ ζα γίλεηαη δειαδή θαη ν εζσηεξηθόο νηθνλνκηθόο έιεγρνο.
Δλδεηθηηθά ε νκάδα θιηληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζα
ειέγρεη ηπρόλ επαλεηιεκκέλεο ρξεώζεηο εμεηάζεσλ, πξάμεσλ ή πιηθώλ θαη ζα
ζπγθξίλεη ην θόζηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθήο πξάμεο κε ην θόζηνο ηεο
βέιηηζηεο πξαθηηθήο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξάμεσλ ζε άιιεο κνλάδεο πγείαο.
Τέινο, ε νκάδα απηή ζα έρεη ηελ επζύλε ηεο δεκνζίεπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ζθνπό λα

θηλεηνπνηήζεη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ έιεγρν θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.
Η θαηάξηηζε θαη ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ ζα
ζπγθξνηήζεη ηελ νκάδα θιηληθήο δηαθπβέξλεζεο αιιά θαη ε κύεζε ησλ
ππνινίπσλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη ππαιιήισλ ηεο κνλάδαο πγείαο ζηελ
έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιόγεζεο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ
επηηπρία ηεο παξέκβαζεο.
Τέινο, ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί είλαη έλα
νινθιεξσκέλν ζηξαηεγηθό ζρέδην ειέγρνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, θξίλεηαη ζθόπηκν λα
αλαπηπρζνύλ πξσηόθνιια θιηληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ειέγρνπ ηα νπνία ζα
ζέηνπλ ηνπο ζηόρνπο, ζα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη
ηα θξίζηκα ζεκεία απηήο, ην ξόιν θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο νκάδαο θιηληθήο
δηαθπβέξλεζεο θαζώο θαη ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηώλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο
ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πγείαο.__
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