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ην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 1 
κνληεινπνηήζεθαλ- 
ηππνπνηήζεθαλ νη 
παξαθάησ δηαδηθαζίεο - ηύπνη 
πεξηπηώζεσλ  

 Γηαρείξηζε αζζελνύο 
κε ρξόλην λόζεκα 

 Γηαρείξηζε αζζελνύο 
κε έθηαθην ή επείγνλ 
πξόβιεκα πγείαο 

 Γηαρείξηζε αζζελή 
ζην ζπίηη (θαη’ νίθνλ 
θξνληίδα) 

 Γξάζεηο πξόιεςεο 
θαη πξναγσγήο 
πγείαο   

θαη ελζσκαηώζεθαλ ζε 
Πιεξνθνξηθό ύζηεκα 
όπνπ ζηα πιαίζηα ηνπ 
Τπνέξγνπ 2, πινπνηήζεθε 
πξαγκαηηθή επηρεηξεζηαθή 
ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιόγσ 
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 
(Π) κε ηε ζπκκεηνρή κηαο 
αληηπξνζσπεπηηθήο νκάδαο 
ρξεζηώλ από δνκέο ηεο 2εο 

θαη 7εο Τγεηνλνκηθήο 
Πεξηθέξεηαο, θαιύπηνληαο ην 
ζύλνιν ησλ παξαπάλσ 
επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ 
θαη ιεηηνπξγηώλ ηνπ Π θαη 
ρξεζηκνπνηώληαο ην ζύλνιν 
ησλ επηρεηξεζηαθώλ 
δεδνκέλσλ.  

Ωο θύξηνη εκπιεθόκελνη ζηε 
ξνή ηεο δηαδηθαζηώλ  

 Γηαρείξηζε αζζελνύο 
κε ρξόλην λόζεκα 

 Γηαρείξηζε αζζελνύο 
κε έθηαθην ή επείγνλ 
πξόβιεκα πγείαο 

 Γξάζεηο πξόιεςεο θαη 
πξναγσγήο πγείαο   

αλαγλσξίδνληαη νη γηαηξνί, 
νη νπνίνη ππνζηεξίδνληαη 
επηθνπξηθά από λνζειεπηέο.  

Ωζηόζν, ζηελ πεξίπησζε 
ηεο Γηαρείξηζεο αζζελνύο 
ζην ζπίηη (θαη’ νίθνλ 
θξνληίδα) νη εκπιεθόκελνη 

νξίδνληαη αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε ηνπ θάζε 
πεξηζηαηηθνύ, θαζώο θαη κε 
ηηο αλάγθεο ησλ αζζελώλ. 
Δηδηθόηεξα, ε παξνπζία ηνπ 
νηθνγελεηαθνύ βνεζνύ είλαη 
αξθεηά ζπρλή θπξίσο γηα ηελ 
θάιπςε θαζεκεξηλώλ 
αλαγθώλ , όπσο ςώληα.  

Ωζηόζν, ν θνηλσληθόο 
ιεηηνπξγόο θαη ν ςπρνιόγνο 
δηαδξακαηίδνπλ ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθό ξόιν παξάιιεια κε 
ηνπο λνζειεπηέο θαη θπζηθά 
ηνπο γηαηξνύο αλαθνξηθά κε 
ζρεδηαζκό, ηελ εθαξκνγή θαη 
ηελ απνηίκεζε ηεο 
παξέκβαζεο ζην πιαίζην ηεο 
εμαηνκηθεπκέλεο θξνληίδαο 
γηα ηνλ αζζελή.  

 

 

Γξάζεηο ιεηηνπξγηθήο δηαζύλδεζεο 
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εκεία ζπκθόξεζεο θαη αλαπνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο 

Καηά ηελ δηεμαγσγή ησλ 
παξαπάλσ δηαδηθαζηώλ  
ιεηηνπξγίαο απνηππώζεθαλ 
θάπνηα ζεκεία ζπκθόξεζεο, ηα 
νπνία εκπόδηδαλ ηελ 
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. 
Δλδεηθηηθά: 

Η απνπζία ειεθηξνληθνύ 
αξρείνπ: ηηο πεξηζζόηεξεο 
δνκέο δελ δηαηεξείηε 
ειεθηξνληθό αξρείν. Tα ζηνηρεία 
ηνπ αζζελή θαηαρσξνύληαη 
ειεθηξνληθά θαζώο θαη νη 
εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, ην 
ηζηνξηθό όκσο δηαηεξείηε 
ρεηξόγξαθα θαη απηό δεκηνπξγεί 
θαη θαζπζηεξήζεηο αιιά θαη 
απνπζία ζπλέρεηαο ζηελ 
παξαθνινύζεζε ηνπ αζζελή.  

Η απνπζία απαξαίηεηεο 
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη 
εηδηθόηεξα ζύλδεζεο internet θαη 
δηθηύνπ ζηα ΣΔΙ θαη ΣΔΠ ησλ 
Ννζνθνκείσλ θαη ζηα Κέληξα 
Τγείαο : Σν ελ ιόγσ θελό ζηελ 
ηερλνινγηθή ππνδνκή ησλ 
δνκώλ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο 
αληαπόθξηζεο ζε αξθεηέο 
πεξηπηώζεηο ζε αλάινγεο 
θαζπζηεξήζεηο.  

Η απνπζία δηνηθεηηθνύ 
πξνζσπηθνύ: ε αξθεηέο 
δνκέο παξνπζηάδεηαη έιιεηςε 
ζην δηνηθεηηθό πξνζσπηθό θαη 
σο εθ ηνύηνπ ζρεηηθά δηνηθεηηθά 
έγγξαθα, ρξεηάδεηαη λα 
ζπκπιεξώλνληαη από γηαηξνύο 
γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί 
αλακνλή θαη ζρεηηθή 
ζπκθόξεζε.  

Η έιιεηςε πγεηλνκηθνύ 
πιηθνύ: Τπάξρνπλ ζνβαξέο 
ειιείςεηο ζην πγεηνλνκηθό πιηθό 
ησλ δνκώλ, νη νπνίεο έρνπλ σο 
απνηέιεζκα ηόζν ηελ 
θαζπζηέξεζε αληηκεηώπηζεο 
ησλ πεξηζηαηηθώλ (θπξίσο ησλ 
επεηγόλησλ) όζν θαη ηελ πιήξε 
αδπλακία αληηκεηώπηζεο ηνπο 
θαη επνκέλσο ηελ παξαπνκπή 
ηνπο ζε δνκή ηεο ΓΦΤ.  



ην πιαίζην ηεο θαιύηεξεο 

δηθηύσζεο ησλ δνκώλ 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

Τγείαο (ΠΦΤ)  ηνπ Τπνέξγνπ 

2 δηνξγαλώλνληαη από ηελ 

Αλάδνρν εηαηξεία δύν (2) 

Ηκεξίδεο γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ 

αιιά θαη ηελ πνξεία 

δηαζύλδεζεο θαη 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο ΠΦΤ 

ζηελ Διιάδα ζην παξόλ θαη 

ζην κέιινλ.  

Ηκεξίδεο ζε Ηξάθιεην θαη Αζήλα - Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε 

πκπεξάζκαηα  

ζηα πιαίζηα ησλ δηαηηζέκελσλ 

πόξσλ. 

Ωζηόζν, ε αλάπηπμε ελόο 

εύξπζκνπ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ 

ζηελ Διιάδα παξακέλεη έλα 

ππό εμέιημε. Οη ππεξεζίεο 

ΠΦΤ ζηε ρώξα καο νθείινπλ 

λα επηθεληξσζνύλ ζε 

δεηήκαηα ησλ ηνπηθώλ 

θνηλσληώλ, όπσο ε πξόιεςε, 

ε θνηλσληθή θξνληίδα θαη ε 

πξναγσγή ηεο πγείαο. Η 

ζηελόηεηα ησλ πόξσλ πνπ 

δηαηίζεληαη ζην ρώξν ηεο 

πγείαο ζα κπνξνύζε λα 

ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά πξνο 

ηελ αλάπηπμε ελόο 

απνηειεζκαηηθνύ θαη 

απνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο 

ππεξεζηώλ ΠΦΤ, πνπ ζα 

απνηξέπεη ηε ζπλερή 

πξόζβαζε ησλ πνιηηώλ ζηε 

δαπαλεξή δεπηεξνβάζκηα θαη 

ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε.  

Η ΠΦΤ απνηειεί ην ζεκέιην 

θαη ην επίθεληξν ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο θάζε 

ρώξαο. Η έκθαζε πνπ δίλεηαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ΠΦΤ 

δηεζλώο απνηειεί ηελ 

πξνζπάζεηα απάληεζεο ζηα 

θξίζηκα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ν ηνκέαο ηεο 

πγείαο γεληθόηεξα, ηα νπνία 

έρνπλ σο θνηλή ζπληζηακέλε 

ηελ έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο κέζα 
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Δηδηθόηεξα, νη Ηκεξίδεο ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ:  

 ην Ηξάθιεην: ηελ 
Σεηάξηε 4 Ννεκβξίνπ 
2015 θαη ώξεο 14.30 
έσο 19.30 ζην 
Ακθηζέαηξν 
Μεηαπηπρηαθώλ ηεο 
Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ 
Κξήηεο, Πεξηνρή 
Βνπηώλ, ΣΚ 71003, 
Ηξάθιεην Κξήηεο 

 

 ηελ Αζήλα: ηελ 
Πέκπηε 12 Ννεκβξίνπ 
2015 θαη ώξεο 09.00 
έσο 14.00 ζην 
Ακθηζέαηξν ηεο 
Δζληθήο ρνιήο 
Γεκόζηαο Τγείαο 
(ΔΓΤ), Λεσθόξνο 
Αιεμάλδξαο 196, 115 
21, Αζήλα 

 
ηηο Ηκεξίδεο ζα ιάβνπλ 
κέξνο σο νκηιεηέο θαη 
θαιεζκέλνη πςειόβαζκα 
ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τγείαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
Τγεηνλνκηθώλ Πεξηθεξεηώλ, 
Παλεπηζηεκηαθνί από ην ρώξν 
ηεο Τγείαο, θαζώο θαη ζηειέρε 
δνκώλ ΠΦΤ.  

 
 
 
 
 

Δπηζεκαίλεηαη όηη θαη ζηηο δύν 
εκεξίδεο ε είζνδνο είλαη 

ειεύζεξε ζην θνηλό. 
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Λεσθόξνο Κεθηζίαο 296 & 

Ναπαξίλνπ 40 

15232 ΥΑΛΑΝΓΡΙ, 

Σει. 210-6729040 

Φαμ: 210-6729043 

www.diadikasia.gr  

e-mail: info@diadikasia.gr   

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Δ.  

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤΠΟΛΗ ΒΟΤΣΩΝ  

70013 ΗΡΑΚΛΔΙΟ  

Σει: 2810393156, 2810393171 

Φαμ: 2810393130 

 


