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 Μποπεί η βεληίωζη ηηρ αποδοηικόηηηαρ και ηηρ 

αποηελεζμαηικόηηηαρ ηων κλινικών ππακηικών να 

βοηθήζει ζηον πεπιοπιζμό ηος κόζηοςρ? 



Καθέο Πξαθηηθέο 

 

 

 1 ζηνπο 10 αζζελείο πνπ εηζάγεηαη γηα λνζειεία  αληηκεησπίδεη θαθέο 

πξαθηηθέο   

 

 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ινηκώμεηο, ρεηξνπξγηθέο επηπινθέο από ηαηξηθά 

ιάζε, αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο από θαξκαθεπηηθή αγσγή 

 

 Η θαθή ρξήζε, ε ππεξθαηαλάισζε ππεξεζηώλ θαη ζεξαπεηώλ 

ζπκβάιεη ηελ θησρή πνηόηεηα θαη ζηελ αύμεζε ηεο δαπάλεο 

 
( The Health Foundation, 2009) 

 



 

Καθέο Πξαθηηθέο 
 

 

Άζθνπα γίλνληαη ην 

 

 25% ησλ εηζαγσγώλ ζηα λνζνθνκεία 

 

 20% ησλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ  

 

 50% ηνπ ρξόλνπ λνζειείαο 

 

 15% ησλ επηζθέςεσλ ζε γηαηξό 

 

 50% ησλ δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ 

 
(Γ.Τούνηαρ, 2007) 

 



  
 To 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. 

 Οη κνλάδεο πγείαο έρνπλ ηε ζεζκηθή ππνρξέσζε λα αλαδεηνύλ 

ζπλερώο ηξόπνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ 

ππεξεζηώλ. 

Κςπιόποςλορ Γ, Δόλγεπαρ Α. (2001) 

 

Kιηληθή δηαθπβέξλεζε (Clinical Governance) 



Κιηληθή δηαθπβέξλεζε (Clinical Governance) 

 Η θιηληθή δηαθπβέξλεζε πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο: 

 

 Δθπαίδεπζεο 

 Κιηληθνύ ειέγρνπ  

 Κιηληθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

 Γηαρείξηζεο θηλδύλνπ 

 Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 

 Γεκνζίεπζεο απνηειεζκάησλ 

  

 



Κιηληθή δηαθπβέξλεζε (Clinical Governance) - Σηόρνη 

 

 Ιαηπική καηαλληλόηηηα (medical appropriateness)   

     Παξνρή ηεο αλαγθαίαο θξνληίδαο κε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε,  

     όθεινο γηα ηνλ αζζελή, αύμεζε ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπ θαη  

     νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθή. 

 Ιαηπική αναγκαιόηηηα (medical necessity)  

      Αμηνιόγεζε ππεξεζηώλ πγείαο βάζεη:  

 Τεο θάιπςεο βαζηθώλ αλαγθώλ πεξίζαιςεο, ζύκθσλεο κε ηε δηάγλσζε.  

 Τεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθόηεηαο.  

 Τεο θαηάιιειεο ππνδνκήο πγείαο. 

 Τσλ θαηάιιεισλ πξσηνθόιισλ  

 Τεο απνδεδεηγκέλεο αμίαο ηεο. 



Κιηληθή δηαθπβέξλεζε (Clinical Governance) – 

Απαξαίηεηα εξγαιεία  

 

 Ιαηπικά ππυηόκολλα 

 

 Μείσζε δηαθνξνπνίεζεο 

 Βειηίσζε κέηξεζεο πνηόηεηαο  

 Ιαηξηθή ηεθκεξίσζε 

 Consensus  

 Δθαξκνγή κε πξνζαξκνγή 



 

Κιηληθόο έιεγρνο (Clinical Audit) 

 

Δίλαη ε 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 εθαξκνγή αιιαγώλ, 

όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

 

Ο θιηληθόο έιεγρνο κπνξεί λα αθνξά (Donabedian, 1996) 

- Τηο δνκέο (structure) 

- Τηο δηαδηθαζίεο (process) θαη 

- Τα απνηειέζκαηα ηεο θξνληίδαο (outcome) 

  

 



Κιηληθόο έιεγρνο (Clinical audit) 
 

 Γηαηύπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 Καζνξηζκόο ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ πξνηύπσλ. 

 Παξαηήξεζε θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ. 

 Σύγθξηζε δεδνκέλσλ κε ηα θξηηήξηα. 

 Σρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή παξεκβάζεσλ όπνπ είλαη αλαγθαίν. 

 Δπαλέιεγρνο.  



Γεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ 

 

 

 

 Η δημοζίεςζη ηων αποηελεζμάηων ηος ελέγσος η ακόμη 
και η δημοζίεςζη ζςγκπιηικήρ βαθμολογίαρ μεηαξύ 
διαθόπων μονάδων ςγείαρ μποπεί να κινηηοποιήζει ηοςρ 
γιαηπούρ και ηα νοζοκομεία να ζςμμεηάζσοςν ζηον έλεγσο 
αλλά και να μεηαβάλλοςν ηην ζςμπεπιθοπά ηοςρ. 



Δζσηεξηθόο Οηθνλνκηθόο Έιεγρνο 

 

 Ωο οικονομικός έλεγχος νξίδεηαη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο 

ηεο θαηαλνκήο θαη ρξήζεο ησλ πόξσλ. 



Πιενλεθηήκαηα θιηληθνύ 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.  



Μεηνλεθηήκαηα θιηληθνύ ειέγρνπ 

 

 Πξόζζεηνο θόξηνο εξγαζίαο ζε βάξνο ηεο παξερόκελεο 

θξνληίδαο πγείαο. 

 Πεξηνξηζκόο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ γηαηξνύ. 



Δκπόδηα ζηε 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.  



Παξάγνληεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηε 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.  



Γηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθνύ  

(case management) 

 Pre-admission notification/certification: αμηνιόγεζε ηεο αλάγθεο γηα 

λνζειεία πξηλ ηελ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν κε ρξήζε 

πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ.   

 Prospective pre-certification: Σεκείσζε θαη αμηνιόγεζε ηεο 

πξνηεηλόκελεο ηαηξηθήο θξνληίδαο  

 Concurrent review: Σπκπαξαθνινύζεζε. Αμηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ 

πνπ πξνζθέξνληαη.   

 Discharge planning: Αμηνιόγεζε αλαγθώλ ησλ αζζελώλ γηα 

θαηάιιειε κεηαλνζνθνκεηαθή θξνληίδα.  



Γείθηεο αμηνιόγεζεο 

 

 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.  

 



Ο θιηληθόο έιεγρνο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην  

  

 Σε εζληθό επίπεδν θαζνξίδνληαη νη πξνηεξαηόηεηεο γηα ηνλ έιεγρν 

 Σε 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.  

 

 



Διεθνήρ εμπειπία 

 

Netherlands 

  - Clinical guidelines have been published since 1987 (more than 70 clinical 

guidelines /8-10 topics per year), 

 -  80% and over of Dutch family physicians are informed and implement 

clinical guidelines, 

 -  70% on average of the recommendations are followed 

  

Finland and Sweden 

 - Clinical guidelines have been published since 1989 in Finland by National 

and local bodies (700 and over are available) 

 - The Finnish Medical Society, Duodecim, produces primary care clinical 

guidelines 

 -  Clinical guidelines in Sweden are developed by the Swedish Council on 

Technology Assessment in Health Care, 

 



Διεθνήρ εμπειπία 

 
 

France 

 - The Nationale de l’Accréditation et d’Évaluation en 
Santé), has published over 100 clinical quidelines 

 

Germany, Italy, and Spain 

 - Clinical guidelines are on the rise in Germany and in Italy 

 - A guidelines database has being developed to support 
reform of the national healthcare system 

 - Spain, the Catalan Agency for Health Technology 
Assessment has been preparing clinical guidelines and 
teaches methods of guideline development 

 

Pan-European clinical guideline programmes are also 
emerging 

 

 



Γηεζλή παξαδείγκαηα   

 

 1998, New England Journal of Medicine 

 12,3% κείσζε εηζαγσγώλ  

 8% κείσζε ζε εκέξεο λνζειείαο  

 8,3% κείσζε ζε θόζηνο λνζειείαο  

 Πόξνη πνπ εμνηθνλνκήζεθαλ/ θόζηνο: 8/1 

 

   1998, BMJ 

Με αύμεζε πεξηζηαηηθώλ 20% 

 14% κείσζε κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο 

 20% κείσζε ρξόλνπ αλακνλήο 

 14% κείσζε θόζηνπο 

 



Figure 1  

Tabular feedback of clinical indicators for in-hospital 

care of acute coronary syndromes. 

International Journal for Quality in Health Care 2004; Volume 16, Supplement 1: pp. i11–i25 



Κιηληθόο έιεγρνο – Η ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 
  

 Δημόζιορ Τομέαρ 

 Αλύπαξθηε ή πξνζρεκαηηθή ιεηηνπξγία ηαηξηθνύ ειέγρνπ ησλ 

λνζειεηώλ.  

 Πιήξεο αδηαθνξία γηα νπζηαζηηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 

 Ιδιυηικόρ Τομέαρ  

 Λεηηνπξγεί από 10εηίαο, παξά ηηο αδπλακίεο ηνπ, κε θύξην 

πξνσζεηηθό «όρεκα» ηηο ηδησηηθέο Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο.  

  



Κιηληθόο έιεγρνο – Σεκεξηλή ιεηηνπξγία  

 

Σύκβαζε κε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, κε βαζηθέο πξνβιέςεηο γηα:  

 

 ηηο λνζειείεο,  

 ηηο ηηκέο,  

 ηηο δηαδηθαζίεο,  

 ηνλ αζζελή,  

 θαηλνηόκνπο ζεζκνύο,  

 κεηξήζηκα κεγέζε. 

  



Κιηληθόο έιεγρνο – Σεκεξηλή ιεηηνπξγία  

 

 Δγθαηάζηαζε ηνπ Διεγθηηθνύ Ιαηξείνπ σο κόληκε δνκή εληόο ηνπ 

ηδησηηθνύ Ννζνθνκείνπ. 

 

 Γηελέξγεηα δηαδνρηθώλ ηαηξηθώλ ειέγρσλ.  

 

 Έιεγρνο ηεο ηηκνιόγεζεο.  

 

 Παξαπνκπή ακθηζβεηνύκελσλ πεξηπηώζεσλ (δηαθσλία ειεγθηή 

ηαηξνύ θαη ζεξάπνληνο ηαηξνύ) ζηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο. 



Κιηληθόο έιεγρνο – Αλαθνξέο  

 

 Πιήξεο Μεραλνγξάθεζε, on line επηθνηλσλία, paperless ιεηηνπξγία. 

 

Καζεκεξηλή ζπιινγή έσο 36 ζηνηρείσλ αλά αζζελή (πεξηγξαθηθώλ θαη 
αξηζκεηηθώλ) πνπ θαζνξίζηεθαλ από ηελ Έλσζε Αζθαιηζηηθώλ 
Δηαηεηώλ 

 

Πξνηππνπνηεκέλνο ηξόπνο αλαθνξώλ ώζηε λα επηηξέπεηαη ε 
ζπγθξηζηκόηεηα. 

 



Κιηληθόο έιεγρνο – Σηαηηζηηθά  

 

Μεηπήζιμο Κόζηορ Πεπικοπών:  

     10-12% πξν 10εηίαο, 3-4% ζήκεξα ηνπ Κόζηνπο Ννζειείαο 

                                           (ζπκκόξθσζε ησλ ηαηξώλ/ Ννζνθνκείσλ). 

  Απόππιτη ολόκληπηρ ηηρ Νοζηλείαρ:  

     8% ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζαγσγώλ πξν 10εηίαο, <1% ζήκεξα  

  Μη Μεηπήζιμο Κόζηορ Πεπικοπών:  

     δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αιιά είλαη ζεκαληηθό. 

 Μέζη Διάπκεια Νοζηλείαρ:  

     4,8 εκέξεο πξν 10εηίαο, 2,2 εκέξεο ζήκεξα.  

  Κόζηορ Ελεγκηικού Ιαηπείος:  

     Ληγόηεξν από 1% ηνπ Κόζηνπο Ννζειείαο!  



Αλάγθε εθαξκνγήο ειέγρνπ ζην  

ειιεληθό ζύζηεκα πγείαο 

 Η απνπζία ζπζηεκαηηθώλ θαηαγξαθώλ ζηε βάζε θαθέισλ ησλ 

αζζελώλ. 

 Η απνπζία πξσηνθόιισλ δηαρείξηζεο ηεο λόζνπ θαη ησλ αζζελώλ  

 Η δηελέξγεηα επαλαιακβαλόκελσλ εμεηάζεσλ ιόγσ κε θαηαγξαθήο θαη 

πεξηηηώλ εμεηάζεσλ ζην πιαίζην πξαθηηθήο «ακπληηθήο ηαηξηθήο».  

 Η αζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο κεηαμύ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο.  

 Οη παξαηεξνύκελεο αλνκνηνγέλεηεο ζηελ παξερόκελε θξνληίδα 

(θπξίσο ζε κνλάδεο πγείαο κε δηαθνξεηηθό βαζκό αζηηθόηεηαο, 

αθαδεκατθνύ ππόβαζξνπ, θηι.) 

 Τα παξαηεξνύκελα θαηλόκελα «θαθήο ηαηξηθήο» (malpractice). 

 Η αλππαξμία θαζεθνληνινγίνπ κεηαμύ ησλ ιεηηνπξγώλ πγείαο ζην 

ζύζηεκα.  

 

 



Αλάιπζε SWOT γηα ηελ εθαξκνγή ειέγρνπ  

Πλεονεκτήματα-Strengths 
 

•Βεληίυζη ηηρ ποιόηηηαρ ηηρ  
παπεσόμενηρ θπονηίδαρ 

•Βεληίυζη ηηρ οπγάνυζηρ  
και διοίκηζηρ 

•Αποδοηική σπήζη πόπυν 
•Εκπαίδεςζη 

•Εμπειπία από ηον ιδιυηικό ηομέα 
 

Αδσναμίες – Weaknesses 
 

• Αποςζία πληποθοπιακών  

Σςζηημάηυν 
• Έλλειτη εξειδικεςμένος  

πποζυπικού ζηοςρ  
κλινικούρ ελέγσοςρ 

• Αποςζία ππυηοκόλλυν  
διασείπιζηρ ηηρ νόζος 

Εσκαιρίες – Opportunities 
 

• Εςαιζθηηοποίηζη  

ζε θέμαηα ελέγσος 
• Εθαπμογή ζςζηήμαηορ  

ηλεκηπονικήρ ζςνηαγογπάθηζηρ  

Κίνδσνοι – Threats 
 

• Ανηιδπάζειρ επαγγελμαηιών  
Υγείαρ 

• Γπαθειοκπαηία 
 
 



Μηα πξόηαζε εθαξκνγήο ειέγρνπ 

 

 Αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ ειέγρνπ. 

 Σπγθξόηεζε νκάδαο ειέγρνπ ζε θάζε κνλάδα πγείαο ε νπνία ζα 

απνηειείηαη από επαγγεικαηίεο πγείαο θη εξγαδόκελνπο ζην ρώξν απηό.  

  Πεξηνδηθόο θαη ζπζηεκαηηθόο έιεγρνο ησλ θαθέισλ ησλ αζζελώλ 

 Βειηίσζε πνηόηεηαο ππεξεζηώλ 

 Βειηίσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ  

 Γεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα.  

 Καηάξηηζε θαη ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ.  

 

 



Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε 

 

 Ο έλεγσορ θα είναι ςποσπεωηικόρ;  

 Ποιοι ηομείρ θα ελέγσονηαι;  

 Ποιορ θα θέηει ηοςρ ζηόσοςρ;  

 Ποιοι θα ζςμμεηέσοςν ζηη διαδικαζία ηος ελέγσος;  

 Πώρ θα κινηηοποιούνηαι οι μονάδερ ςγείαρ και οι επαγγελμαηίερ ςγείαρ 

ώζηε να ζςμμεηέσοςν;  

 Πού θα δημοζιεύονηαι ηα αποηελέζμαηα;   

 

 



Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 


