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I. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΝΗΚΖ 

ΔΦΖΜΔΡΗΑ (ΠΛΖΝ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ) 

Γηαζέζηκεο Κιίλεο (ζύλνιν):  3.044 

Γεληθά Ννζνθνκεία: 6 

Δηδηθά Ννζνθνκεία: 2  

 Αληηθαξθηληθό (Μεηαμά) 

 Καξδηνρεηξνπξγηθό (Χλάζεην) 

ηνηρεία (ελδεηθηηθά) γηα ηνπο κήλεο Μάην- Ινύιην- επηέκβξην 2011 

Πιεζπζκόο Αλαθνξάο (θαη’ εθηίκεζε): ~ 1.000.000 

                                                  (Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 2001) 

Πίλαθαο Ι 

Πξνζέιεπζε έθηαθηωλ θαη κε πεξηζηαηηθώλ θαηά ηελ εθεκεξία ηωλ 

6(+2) Γεληθώλ Ννζνθνκείωλ αλά Ννζνθνκείν 
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Πίλαθαο ΙΙ 

Καηαλνκή είδνπο έθηαθηωλ θαη κε πεξηζηαηηθώλ αλά Ννζνινγηθή 

νληόηεηα θαη πξνζέιεπζε αζζελώλ θαηά ηε γεληθή εθεκεξία αλά 

Ννζνθνκείν  

 

Πίλαθαο ΙΙΙ 

πγθξηηηθόο πίλαθαο θαηαλνκήο ζπλόινπ πεξηζηαηηθώλ 

αλαθνξηθά κε ην είδνο πεξηζηαηηθνύ 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΔΛΔΤΔΩΝ 

ΤΝΟΛΟ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΔΝΩΝ 

ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ 

Γ.Ν.Νίκαιαρ «Άγιορ 

Πανηελεήμων» 30110 18488

Π.Γ.Ν. «Αηηικόν» 19109 13780

Γ.Ν.Πειπαιά «Σδάνειο»
16373 13772

Γ.Ν.Δλεςζίναρ «Θπιάζιο»
13111 8180

Γ.Ν.Αζκλεπιείο Βούλαρ 11625 8868

Γ.Ν.Γςηικήρ Αηηικήρ «Αγία 

Βαπβάπα»
1580 1580

Α.Ν.Πειπαιά «Μεηαξά»
496 37

Ωνάζειο Καπδιοσ. Κένηπο 105 0

ΤΝΟΛΟ 92509 64705

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ

ΜΑΙΟ - ΙΟΤΛΙΟ - ΔΠΣ.   2011 
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Πίλαθαο IV 

ύλνιν εηζαγσγώλ από Γεληθή Δθεκεξία θαη ζύλνιν εηζαγσγώλ 

από ΣΔΙ αλά Ννζνθνκείν 

ΔΙΑΓΩΓΔ 

ΑΠΟ 

ΔΦΗΜΔΡΙΔ 

ΔΙΑΓΩΓΔ 

ΑΠΟ ΣΔΙ 
ΤΝΟΛΟ

Γ.Ν.Νίκαιαρ «Άγιορ 

Πανηελεήμων» 3619 3531 7150

Π.Γ.Ν. «Αηηικόν» 3233 9575 12808

Γ.Ν.Πειπαιά «Σδάνειο» 2407 2820 5227

Γ.Ν.Δλεςζίναρ «Θπιάζιο» 2342 1437 3779

Γ.Ν.Αζκλεπιείο Βούλαρ 1082 3414 4496

Γ.Ν.Γςηικήρ Αηηικήρ «Αγία 

Βαπβάπα» 1358 0 1358

Α.Ν.Πειπαιά «Μεηαξά» 7368 37 7405

Ωνάζειο Καπδιοσ. Κένηπο 37 1155 1192

ΤΝΟΛΟ 21446 21969 43415

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ 

ΔΦΗΜΔΡΙΔ ΚΑΙ ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΣΔΙ ΓΙΑ ΜΑΙΟ ΙΟΤΛΙΟ 

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΔΣΟΤ 2011ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ

 

Πίλαθαο V 

ύλνιν εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ θαηά ηε Γεληθή Δθεκεξία 

ΜΑΙΟ -

2011

ΙΟΤΛΙΟ

-2011 

ΔΠΣΔΜΒΡΙ

Ο-2011 
ΤΝΟΛΟ

Γ.Ν.Νίκαιαρ «Άγιορ Πανηελεήμων» 27599 28731 26035 82365 30110

Π.Γ.Ν. «Αηηικόν» 3747 1774 2060 7581 19109

Γ.Ν.Πειπαιά «Σδάνειο» 59022 48420 56707 164149 16373

Γ.Ν.Δλεςζίναρ «Θπιάζιο» 17451 16470 14613 48534 13111

Γ.Ν.ΑΚΛΗΠΙΔΙΟ ΒΟΤΛΑ 12151 17873 30603 60627 11625

Γ.Ν.Γ. Αηηικήρ «Αγία Βαπβάπα» 4113 2856 4586 11555 1580

Α.Ν.Πειπαιά «Μεηαξά» 1045 1319 1774 4138 496

ΩΝΑΔΙΟ ΚΑΡΓΙΟΥ.ΚΔNΣΡΟ 2176 2026 1120 5322 105

ΣΥΝΟΛΟ 127304 119469 137498 384271 92509

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΔΝ. ΔΦΗΜΔΡΙΑ*   ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΔΛΔΤΗ 

ΔΚΣΑΚΣΩΝ 

ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ 

*Ζ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ ΣΟΤ ΔΗΓΟΤ ΣΧΝ  ΔΡΓ. ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΟ ΔΤΝΔΣ ΓΗΑΦΔΡΔΗ ΑΠΌ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Δ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ (Π.Υ.ΣΟ 

ΣΕΑΝΔΗΟ ΣΗ ΔΡΓ. ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΧΝ ΣΔΠ ΚΑΣΑΥΧΡΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΗΜΟΓΟΗΑ,ΣΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟ, 

ΣΟ ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΗΚΟ)  
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πκπεξάζκαηα: 

1νλ/ Παξαηεξείηαη ππεξβνιηθά κεγάιε πξνζέιεπζε ζπγθξηηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ 

πιεζπζκνύ αλαθνξάο: πεξηζζόηεξα από 90.000 άηνκα θαηά ηε δηάξθεηα 3 κελώλ, 

πξνζήιζαλ ζηελ εθεκεξία ηωλ λνζνθνκείωλ Πεηξαηά & Γπη. Αηηηθήο ζε ζύγθξηζε κε 

λνζνθνκεία άιιωλ ΤΠΔ. 

2νλ/ Σν 30% πεξίπνπ ηωλ πξνζεξρόκελωλ πεξηζηαηηθώλ (92.509: ζπλνιηθή 

πξνζέιεπζε, 64.705:θαηαλνκή/εηδηθόηεηα), παξακέλεη ρσξίο ζαθή ραξαθηεξηζκό 

ηνπ είδνπο πεξηζηαηηθνύ, ζύκθωλα κε ηελ θαζηεξωκέλε θαηάηαμε (ΔΤ ΝΔΣ). 

3νλ/ Οη εηζαγσγέο από εθεκεξίεο ζπγθξηηηθά κε ηηο εηζαγωγέο από ΣΔΗ δηαθέξνπλ 

αλά λνζνθνκείν: 

- ηα λνζνθνκεία ‘‘Νίθαηαο’’ θαη ‘‘Σδάλεην’’ παξαηεξείηαη πεξίπνπ ίδηνο αξηζκόο 

εηζαγωγώλ  

ε αληίζεζε κε  

- Σα λνζνθνκεία ‘‘Αηηηθόλ’’, ‘‘Αζθιεπηείν Βνύιαο’’ θαη ‘‘Ωλάζεην Καξδηνρεη-

ξνπξγηθό Κέληξν’’ όπνπ νη εηζαγωγέο από ηα ΣΔΗ είλαη ζρεδόλ ηξηπιάζηεο ηωλ 

εηζαγωγώλ από ηε Γεληθή Δθεκεξία 

Δλώ  

- ηα λνζνθνκεία ‘‘Θξηάζην’’, ‘‘Μεηαμά’’ θαη ‘‘Αγία Βαξβάξα’’, νη εηζαγωγέο από 

ηηο γελ. εθεκεξίεο είλαη ππεξδηπιάζηεο ηωλ εηζαγωγώλ από ΣΔΗ 

4νλ/ Με βάζε ηα παξαπάλω ζηνηρεία, όπωο θαη ηελ αδπλακία θαηαγξαθήο ησλ 

πεξηζηαηηθώλ πνπ έηπραλ βξαρείαο λνζειείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γελ. 

εθεκεξίαο, δηαθαίλεηαη όηη: 

α) Ο πξαγκαηηθόο αξηζκόο εθηάθησλ θαη επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ, (όπωο 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ ζπλνιηθό αξηζκό εηζαγωγώλ από γεληθή εθεκεξία), είλαη 

ππνπνιιαπιάζηνο ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηωλ πξνζεξρνκέλωλ (πεξίπνπ 

21.500 έλαληη ζπλόινπ 92.000) θαη  

β) θαηά ηε γεληθή εθεκεξία πξνζέξρεηαη έλαο κεγάινο θαη ζηαζεξά απμαλόκελνο 

αξηζκόο πεξηζηαηηθώλ πνπ αλαδεηνύλ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (ΠΦΤ). 
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II. ΠΡΟΣΑΔΙ 

Με βάζε:  

1. Σελ αμηνιόγεζε ηωλ παξαπάλω ζηνηρείωλ  

2. Σελ απόθαζε ηεο 9εο πλεδξίαζεο ηνπ ΚΔΤΠΔ ζρεηηθά κε ηνλ «Καλνληζκό 

ιεηηνπξγίαο ηωλ ΣΔΠ», βάζεη ηεο πξόηαζεο ηνπ ΔΚΔΠΤ 

3. Σηο πξνηάζεηο ηεο Διιεληθήο Αλαηζζεζηνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξείαο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο «Οξγάλωζε θαη άζθεζε ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο 

ζην ζύγρξνλν ΣΔΠ» 

4. Σελ πξόηαζε «Οξγάλωζε θαη Λεηηνπξγία ΣΔΠ» ηνπ ΠΓΝ Αηηηθόλ (Ηαλνπάξηνο 

2004) θαη 

5. Σε λνκνζεζία γηα ηα Σκήκαηα Δπεηγόληωλ Πεξηζηαηηθώλ (Νόκνο 2889/2001 άξζ.6 

παξ.5, ΤΑ Τ4α/νηθ 4472/20-1-2003(ΦΔΚ 32 ΣΒ), Τ4α/νηθ 117448/14-9-2007 (ΦΔΚ 

1900 ΣΒ), ΤΑ Τ4α/νηθ 91001/3-7-2009) 

1νλ/ Σα ΣΔΠ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ ωο έλα ιεηηνπξγηθά απηνηειέο ηκήκα ζε 

εηνηκόηεηα λα ππνδερζεί έλαλ κεγάιν όγθν επεηγόλησλ θαη νμέσλ 

πεξηζηαηηθώλ δηαθνξεηηθήο βαξύηεηαο θαη πνιππινθόηεηαο, αιιά αλαπόθεπθηα 

θαη έλα εμίζνπ κεγάιν αξηζκό πεξηζηαηηθώλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

(ΠΦΤ). 

2νλ/ Γηα ηε βειηίωζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ ΣΔΠ θάζε λνζνθνκείνπ, απαηηείηαη εθηόο 

ηωλ standards ηερληθώλ, ιεηηνπξγηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ πξνϋπνζέζεωλ, 

(εμνπιηζκόο, θιίλεο βξαρείαο λνζειείαο, ρωξνηαμηθή, δηνηθεηηθή απηνηέιεηα, επαξθέο 

λνζειεπηηθό πξνζωπηθό θ.ι.π.) ε πιήξεο θαη ζαθήο αμηνιόγεζε ηνπ όγθνπ, ηνπ 

είδνπο θαη ηεο ξνήο ηωλ πξνζεξρόκελωλ πεξηζηαηηθώλ, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην 

κέγεζνο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Θα πξέπεη επνκέλωο ην θάζε Ννζνθνκείν εληόο ηνπ πξνζερνύο ηξηκήλνπ λα 

δηαζέηεη αθξηβή ζηνηρεία (κεηά από θαηαγξαθή θαη θαηαρώξεζε) ζρεηηθά κε ηνλ 

αξηζκό πξνζεξρνκέλωλ πεξηζηαηηθώλ ΠΦΤ, ώζηε ε ιεηηνπξγία ησλ ΣΔΠ λα 

πξνζαξκνζηεί αλάινγα. 

3νλ/ Σα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γεληθήο εθεκεξίαο θαη ηωλ ΣΔΠ 

εηδηθόηεξα, αθνξνύλ: 

α) Σελ έιιεηςε (ζπλήζωο) ρσξνηαμηθνύ δηαρσξηζκνύ. 

β) Σελ «αλάκεημε» ρξόληωλ ή πεξηζηαηηθώλ ΠΦΤ κε ηα πξαγκαηηθά επείγνληα. 

γ) Σελ δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαινγήο ησλ αζζελώλ θαη θαζνξηζκνύ 

αληηθεηκεληθήο πξνηεξαηόηεηαο. 
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δ) Σελ αξγή θαη κε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο ξνήο ηωλ πεξηζηαηηθώλ κε 

απνηέιεζκα θαζπζηεξήζεηο ζηε ιήςε ηειηθήο απόθαζεο (εηζαγωγή, 

ζεξαπεπηηθή αγωγή θ.ι.π.) 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ παξαπάλω πξνβιεκάηωλ πξνηείλνπκε: 

α) Σελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαινγήο ηωλ πξνζεξρόκελωλ αζζελώλ κε ηηο 

θαζηεξωκέλεο ηξείο (3), (ή θαη πεξηζζόηεξεο) θιίκαθεο- θαηεπζύλζεηο θξνληίδαο 

(θαη πξνηεξαηόηεηαο). 

Ζ δηαινγή ηωλ αζζελώλ ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη από νκάδα κε εηδηθεπκέλν 

γηαηξό, εηδηθεπόκελνπο, λνζειεπηέο θαη δηνηθεηηθό ππάιιειν θαη όπνπ είλαη 

εθηθηό θαη θνηλσληθό ιεηηνπξγό. 

Δίλαη πξνηηκόηεξν, αλάινγα κε ηελ θιίκαθα δηαβάζκηζεο, κηα ‘θάξηα’ ή ‘θάθεινο’ 

ραξαθηεξηζηηθνύ ρξώκαηνο θαη κε ηα βαζηθά ζηνηρεία (πιεξνθνξίεο) λα αθνινπζεί 

ηνλ αζζελή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηα ΣΔΠ. 

β) Σα πεξηζηαηηθά πνπ αμηνινγνύληαη σο ΠΦΤ (ή ‘πεξηπαηεηηθνί΄ άξξωζηνη πνπ 

δελ ρξήδνπλ πεξαηηέξω εμεηδηθεπκέλεο θξνληίδαο ή λνζειείαο) κπνξνύλ λα 

θαηεπζύλνληαη ζε μερωξηζηό «Ιαηξείν ΠΦΤ», (όπωο ιεηηνπξγεί ζην Γ.Ν. ‘Σδάλεην’), 

ην νπνίν κπνξεί λα ζηειερώλεηαη από Γεληθό Γηαηξό ή Παζνιόγν. 

γ) Ζ δηαρείξηζε ηεο ξνήο ηωλ αζζελώλ θαη θπξίωο ε επηηάρπλζε ησλ εθξνώλ 

(λνζειείεο, ζεξαπεπηηθή αγωγή θ.ι.π.) ηδηαίηεξα θαηά ηηο επηβαξπκέλεο ώξεο 

δηεπθνιύλεηαη από ηελ παξνπζία πεξηζζνηέξσλ εηδηθεπκέλσλ γηαηξώλ: γηα θάζε 

Γεληθή εθεκεξία, εθηόο από ηνλ ‘ππεύζπλν γηαηξό’, ζπληνληζηή ηεο εθεκεξίαο, ζα 

πξέπεη λα νξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 4 έωο 5 άιινη εηδηθεπκέλνη γηαηξνί βαζηθώλ 

εηδηθνηήηωλ (π.ρ. παζνιόγνο, γεληθόο ρεηξνπξγόο, νξζνπεδηθόο, παηδίαηξνο, 

θαξδηνιόγνο) ωο ππεύζπλνη ηεο Γηαηνκεαθήο Οκάδαο Δθεκέξεπζεο. 

δ) Ζ νξγάλωζε νκάδωλ θξνληίδαο κε δηαηνκεαθή ζύλζεζε π.ρ. ηξαύκαηνο (ή 

πνιπηξαπκαηηώλ ή θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδωνγόλεζεο) έρεη θξίζηκε ζεκαζία 

γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηώπηζε αλάινγωλ πεξηζηαηηθώλ. 

ε) Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαηά ηε γεληθή εθεκεξία: 

Οη θαζπζηεξήζεηο ζηε δηεμαγωγή θαη θπξίωο ζηελ απνζηνιή ηωλ απνηειεζκάηωλ 

από ηα εξγαζηήξηα ζηα ΣΔΠ, απνηεινύλ βαζηθό παξάγνληα αλάζρεζεο ηεο 

δηεθπεξαίωζεο ηωλ πεξηζηαηηθώλ. 

Σν θάζε Ννζνθνκείν ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη ιεπηνκεξώο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

δηαζεζηκόηεηα ηαηξηθνύ ηερλνινγηθνύ θαη ινηπνύ βνεζεηηθνύ πξνζωπηθνύ θαη λα 

πξνηείλεη ηξόπνπο επηηάρπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο απνζηνιήο, δηεμαγσγήο θαη 

δηεθπεξαίσζεο ηωλ αλαιπηηθώλ θαη απεηθνληζηηθώλ εμεηάζεωλ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηα επηζηεκνληθά ζπιινγηθά όξγαλα (Δπηζηεκνληθό πκβνύιην, Γηεπζπληή Ηαηξηθήο 

Τπεξεζίαο θ.ι.π.). 
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Πξνηείλνπκε επίζεο, λα εμεηαζηεί ε δπλαηόηεηα απηνηεινύο ιεηηνπξγίαο ελόο 

κηθξνύ κεγέζνπο αλαιπηηθνύ εξγαζηεξίνπ ζην ρώξν ηωλ ΣΔΠ, πνπ ζα δηαζέηεη 2 

κηθξνύο αλαιπηέο (1 αηκαηνινγηθό θαη 1 βηνρεκηθό), 1 ζπζθεπή αεξίωλ αίκαηνο 

θ.ι.π., ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε ηεο ζπλήζωο ‘βαξεηάο’ αλαιπηηθήο ηερλνινγίαο 

ηωλ θεληξηθώλ εξγαζηεξίωλ, γηα ιόγνπο θαιύηεξεο εμππεξέηεζεο ηωλ αζζελώλ 

(κείωζε αλακνλώλ θ.ι.π.) αιιά θαη νηθνλνκίαο ζε ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

ζη) Δλεκέξσζε πιεζπζκνύ αλαθνξάο 

Ζ ζπζηεκαηηθή θαη αληηθεηκεληθή ελεκέξωζε ηωλ αζζελώλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία 

ηεο εθεκεξίαο ηωλ αλά ηεηξαήκεξν εθεκεξεπόληωλ Ννζνθνκείωλ θαη ηκεκάηωλ- 

εηδηθνηήηωλ, κπνξεί λα ππνβνεζήζεη ζε κηα πην νξζνινγηθή δηαζπνξά ησλ 

πεξηζηαηηθώλ αλάκεζα ζηα Ννζνθνκεία.  

δ) Δλεκέξσζε πξνζεξρόκελσλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ΣΔΙ 

Γηα ηα ρξόληα ή κε επείγνληα πεξηζηαηηθά ζα ήηαλ ζθόπηκν λα πξνβιεθζεί έλα 

ζύζηεκα ελεκέξσζεο (π.ρ. έληππεο ή κέζω ειεθηξνληθνύ πίλαθα) γηα ην είδνο, ηηο 

ώξεο θαη ηηο εκέξεο ιεηηνπξγίαο Σαθηηθώλ Δμωηεξηθώλ Ηαηξείωλ (ΣΔΗ), όπωο θαη έλα 

ζύζηεκα επηηόπνπ θαζνξηζκνύ ξαληεβνύ γηα ηα ΣΔΗ, εθ’ όζνλ απηό θξηζεί 

αλαγθαίν. 

πκπεξαζκαηηθά: 

Ο ηδηόκνξθνο ηξόπνο (γηα ηα Δπξωπαϊθά δεδνκέλα) ‘εθεκέξεπζεο’ ηωλ Διιεληθώλ 

Ννζνθνκείωλ, κε ηελ ππνδνρή κεγάινπ όγθνπ θαη πνιύ δηαθνξεηηθήο βαξύηεηαο 

πεξηζηαηηθώλ, ππνδειώλεη ηα ηεξάζηηα ειιείκκαηα ηνπ Τγεηνλνκηθνύ πζηήκαηνο 

ηεο ρώξαο ζε Πξωηνβάζκηεο δνκέο Φξνληίδαο Τγείαο θαη ζηελ νξγάλωζε ηνπ 

πζηήκαηνο Πξνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο. ήκεξα, ζε ζπλζήθεο βαζύηαηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη γεληθεπκέλεο αλαζθάιεηαο ηωλ πνιηηώλ, ππνρξεσηηθά ην 

Γεκόζην Ννζνθνκείν ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ηόζν ζε Πξωηνβάζκηεο, όζν, 

αθόκε θαη ζε ‘πξνλνηαθνύ ηύπνπ’ αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνύ.  

Ζ βειηίωζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθεκέξεπζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ ΣΔΠ, απαηηεί κηα 

ζεηξά νξγαλσηηθώλ κέηξσλ θαη δηαηνκεαθώλ δξάζεσλ, όπωο απηέο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλωο, πνπ κπνξνύλ λα επηθέξνπλ πνιύ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ επηηάρπλζε ηεο εμππεξέηεζεο ηωλ αζζελώλ, αιιά θαη ζηε 

βειηίωζε ηωλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ηωλ εθεκεξεπόληωλ. 

Σέινο, ζεωξνύκε όηη δελ ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο λα δηαθνξνπνηεζεί ξηδηθά ε 

ζπλνιηθή νξγάλωζε θαη ιεηηνπξγία ηωλ Ννζνθνκεηαθώλ ηκεκάηωλ, ηνκέωλ, 

εξγαζηεξίωλ θαη ππεξεζηώλ γηα λα αληαπνθξηζεί ην νπνηνδήπνηε Ννζνθνκείν ζηηο 

αλάγθεο εθεκέξεπζεο. 


