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ΣΚΟΠΟΣ 

• Περιγραφή διαδικασίας ροής των ασθενών στο 
χειρουργείο και πώς αυτή επηρεάζεται εστιάζοντας στην 
παράμετρο του χρόνου σε κάθε στάδιο.  

• Αποτύπωση πιθανών εμποδίων σε κάθε στάδιο ροής των 
ασθενών στο χειρουργείο προκειμένου να βρεθούν 
τρόποι βελτίωσης της διαχείρισης χαμένου ή 
καθυστερημένου χρόνου - καλύτερη οργάνωση και 
προγραμματισμός των χειρουργείων.  



«ΡΟΗ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ» 

• Αποτελεί όλες τις διαδικασίες που γίνονται από την 
στιγμή που ο ασθενής θα μεταφερθεί από το τμήμα του 
στο χώρο του χειρουργείου και συγκεκριμένα στην 
χειρουργική αίθουσα μέχρι την μεταφορά του πίσω στο 
τμήμα του αφού ανανήψει πλήρως στο δωμάτιο 
ανάνηψης. 



ΣΤΑΔΙΑ ΡΟΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 

1. Μεταφορά ασθενούς στο χειρουργείο. 

2. Εισαγωγή του ασθενούς στο χειρουργείο. 

3. Μεταφορά ασθενούς στην χειρουργική αίθουσα. 

4. Χορήγηση αναισθησίας στον ασθενή. 

5. Εκτέλεση χειρουργικής επέμβασης. 

6. Μεταφορά ασθενούς στο δωμάτιο ανάνηψης. 

7. Παραμονή ασθενούς στο δωμάτιο ανάνηψης(έως 
ανανήψει πλήρως) και μεταφορά ασθενούς στο τμήμα 
του. 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΡΟΗΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 
1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 

 Εκκρεμότητες στην προετοιμασία 
του ασθενούς για το χειρουργείο 
(ξύρισμα, κλύσμα κ.α).  

 

 Καθυστέρηση εισόδου στον 
ανελκυστήρα (κατελειμένος από 
επισκέπτες, προσωπικό 
νοσοκομείου, ηλεκτρομηχανικές 
βλάβες). 

  
 

 



 Εκκρεμότητες στην ετοιμασία ιατρικού φακέλου του 
ασθενούς (εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινογραφίες  
κ.α). 

 

 Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού- αυξημένος 
φόρτος εργασίας τμήματος (άδειες  ασθενείας- 
αυξημένος  αριθμός ασθενών ). 

 



2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 

(ΕΙΣΟΔΟΣ) 

Μη διάθεση νοσηλευτή/τριας παραλαβής του ασθενή. 

Έλλειψη εγγράφων εισαγωγής ή αυξημένος χρόνος 
συμπλήρωσης τους (λίστα ελέγχου, δελτίο παραλαβής 
ασθενών, ιστορικό ασθενή). 

Αναμονή συγγενικών προσώπων του ασθενή 
(εκκρεμότητες ενυπόγραφης συγκατάθεσης συγγενών, 
ενημέρωση από αναισθησιολόγο). 

Σύμφωνα με έρευνα των Girroto & Koltz (2010) από τα 
115 περιστατικά μόνο τα 19 εισήλθαν στην χειρουργική 
αίθουσα μέσα στα πρώτα 5 λεπτά της 
προγραμματισμένης ώρας έναρξης (7:30 π.μ) 



Εκκρεμότητες εργαστηριακών εξετάσεων και 
ετοιμασίας μονάδων αίματος αν χρειάζεται. 

Μη διάθεση τραυματιοφορέα για μεταφορά του 
ασθενή στη χειρουργική αίθουσα. 

Μη διάθεση χειρουργικού φορείου. 

 Αναβολές επεμβάσεων              ασθενής 
ακατάλληλος για χειρουργική επέμβαση λόγω 
κακού συντονισμού μεταξύ του προσωπικού. 

 



3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΙΘΟΥΣΑ 

Μη διάθεση τραυματιοφορέα ( βοήθεια σε άλλη 
χειρουργική αίθουσα, εξωτερικές δουλειές). 

Δύσκολη διακίνηση στους διαδρόμους μέχρι την 
χειρουργική αίθουσα (εμπόδια στους διαδρόμους-
αναλώσιμα, κιβώτια, στηρίγματα χειρουργικών  
τραπεζιών). 



Μη έγκαιρη διάθεση απαραίτητου εξοπλισμού 
και αναλώσιμων για διεξαγωγή της επέμβασης. 

Μη διάθεση καθαριστριών και βοηθού θαλάμου 
για καθαρισμό της χειρουργικής αίθουσας. 

Καθυστέρηση καθαρισμού της χειρουργικής 
αίθουσας- μη έγκαιρη άφιξη συνεργείου 
καθαρισμού. 

 



4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ 

 
Καθυστέρηση άφιξης 

αναισθησιολόγου στη 
χειρουργική αίθουσα. 

Μη διάθεση αναισθησιολόγου-
έλλειψη ιατρικού προσωπικού 
ή λόγω έκτακτου περιστατικού 
εκτός χειρουργείου. 

Βλάβες στο σύστημα παροχής 
αναισθησιολογικών αερίων 
(διαρροή). 

Βλάβες στον απαραίτητο 
εξοπλισμό- αναπνευστήρα. 



5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

Προβλήματα στις εγκαταστάσεις (χαλασμένος 
φωτισμός, διαθερμία, χειρουργικές κάμερες). 

Καθυστέρηση άφιξης χειρουργικής ομάδας. 

Μειωμένος αριθμός χειρουργικής ομάδας. 

 



 Αυξημένος αριθμός 
ειδικευόμενων ιατρών για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς 
(παρατεταμένος χρόνος 
εκμάθησης). 

Μειωμένος αριθμός 
νοσηλευτικού προσωπικού. 

Μη έγκαιρη διάθεση 
απαραίτητου αποστειρωμένου 
υλικού (ελλείψεις εργαλείων, 
ραφών, εμφυτευμάτων, μη 
αποστειρωμένοι δίσκοι-
σκισμένοι). 

  Αδυναμία ιατρών να 
προβλέψουν σωστά τον 
απαραίτητο χρόνο μιας 
διαδικασίας. 

 



6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 

ΑΝΑΝΗΨΗΣ 

Μη διάθεση τραυματιοφορέα. 

Αυξημένος αριθμός χειρουργημένων ασθενών. 

Μη διάθεση νοσηλευτή/τριας ανάνηψης. 

Βλάβες εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων. 

Καθυστέρηση ξυπνήματος από την νάρκωση- 
βρογχόσπασμος , λαρυγγόσπασμος. 



7. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 

ΑΝΑΝΗΨΗΣ 

Προβλήματα στην ανάνηψη 
του ασθενή με αποτέλεσμα 
το παρατεταμένο χρόνο 
παραμονής του. 

Επιπλοκές αναισθησίας 
(εμετοί, αναγούλες, 
βραδυκαρδία, Α/Π). 

Καθυστέρηση ακτινολογικού 
έλεγχου. 

Ανάγκη μετάγγισης αίματος. 

 



ΕΡΕΥΝΕΣ 
Weinbroum & συνεργάτες, 
(2003) ανέφεραν ότι το 15% του  
συνολικού χρόνου (79h σε 30d)  
σπαταλήθηκε λόγω:  
 

 Ακατάλληλα προετοιμασμένοι  
ασθενείς (12%) 

 
  Μη διαθεσιμότητα των 

χειρουργών (7%)  
 
 Έλλειψη νοσηλευτών (20%) και  

αναισθησιολόγων (7%) 
 

  Κατάληψη χειρουργικής 
αίθουσας από επείγον 
περιστατικό (32%)  
 

  Καθαρισμός της αίθουσας (10%)  

Jayant "Νικ" Pratap, MB, 
B.Chir.,(2015) Νοσοκομείο 

 Παίδων, Cincinnati Ιατρικό Κέντρο 
αναφέρει ότι : 

 

  51,4%  του συνόλου των 
περιπτώσεων(1531) είχαν 
τουλάχιστον 1 καθυστέρηση. 

 
 Συχνότερη καθυστέρηση στο 

πρώτο ημερήσιο περιστατικό  με 
επακόλουθο καθυστερήσεις και 
στα υπόλοιπα.  
 

 Πιο κοινή αιτία καθυστέρησης 
ήταν η βλάβη του  εξοπλισμού. 
 
 



                   ΕΡΕΥΝΕΣ 
James G. Wright & συνεργάτες 

(2010) αναφέρει σαν αιτίες 
καθυστέρησης: 

 Διαθεσιμότητα 
αναισθησιολόγων(24%) 

 

 Διαθεσιμότητα χειρούργων(21%) 

 

 Εκκρεμότητες εργαστηριακών 
εξετάσεων ή ετοιμασίας μονάδων 
αίματος(23%) 

 

 Εκκρεμότητες ενυπόγραφης 
συγκατάθεσης ασθενών(2.5%) 

 

 

 

 

 

Ciechanowicz & Wilson 
(2010) αναφέρει ότι: 

 

 78% των περιπτώσεων άρχιζε στην 
ώρα τους. 

 

 Αιτίες καθυστέρησης χωρίζονται σε 
παράγοντες χειρουργείου (17%) , 
παράγοντες νοσοκομειακού 
περιβάλλοντος (72%)  και 
εξωτερικοί παράγοντες (7.4%) . 

 

 





ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 

 Κακή ψυχολογική κατάσταση 
ασθενή-παρατεταμένη 
νηστεία. 

 Σημάδια άγχους ασθενή λόγω 
παρατεταμένης αναμονής. 

 Δυσφορία και εκνευρισμός 
ασθενή και οικείων. 

 Συγκρούσεις ασθενή και 
οικείων με νοσηλευτικό 
προσωπικό. 

 

 



Πιεστικές συνθήκες εργασίας και 
σημάδια υπερκόπωσης λόγω πιθανής 
υπερωριακής εργασίας προσωπικού. 

 

 Αύξηση κόστους λόγω υπερωριακών 
αποζημιώσεων προσωπικού. 

 

Πιθανές ακυρώσεις- αναβολές 
υπόλοιπων προγραμματισμένων 
επεμβάσεων-επιβάρυνση νοσοκομείου. 

 



 

  Οικονομικό κόστος: Σύμφωνα με έρευνα από 
το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ της Ιατρικής Σχολής: 

• Κόστος ανά λεπτό:             $15 έως  $20 ανά λεπτό 
για μια βασική χειρουργική διαδικασία. 

• Αυξάνεται πάνω από $ 20 ανάλογα με την 
πολυπλοκότητα της επέμβασης. 

• Κόστος $3600 ανά ώρα  σε χρόνο 
καθυστερήσεων (χαμένος χρόνος) κάθε 
χειρουργικής αίθουσας. 

John A. Girottoa,  Peter F. Koltza, (2010) 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919110000804
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919110000804
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919110000804
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919110000804
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919110000804
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919110000804


ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΙΔΕΕΣ 

Δημιουργία προθάλαμου αναισθησίας σε κάθε χειρουργείο. 
 
Eφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος στο χώρο του 

χειρουργείου (πρόγραμμα χειρουργείου, πρωτόκολλα). 
 

Προ-εγχειρητικό ιατρείο αναισθησιολογίας (5-7 μέρες πριν 
την χειρουργική επέμβαση) για έγκαιρο εντοπισμό 
προβλημάτων ασθενή και αντιμετώπιση μέχρι την ημέρα 
χειρουργείου. 
 

 Δημιουργία διεπιστημονικής ομάδας για αξιολόγηση της 
έναρξης χειρουργικής λίστας και τους λόγους 
καθυστέρησης. 

 

 
 



Δημιουργία νέου οργανογράμματος 



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Δημιουργία και τήρηση πρωτοκόλλων και 

διαδικασιών-καλή οργάνωση χειρουργείων. 
 
Σωστή προετοιμασία ασθενή. 
 
Έγκαιρη ενημέρωση τραυματιοφορέα και 

προσωπικού καθαριότητας. 
 
Ανελκυστήρας ειδικά μόνο για την μεταφορά 

ασθενών από και προς το χειρουργείο. 

 



 
Έγκαιρη προσέλευση χειρουργικής 
ομάδας και αναισθησιολόγου στην 
 χειρουργική αίθουσα. 
 
Συχνοί έλεγχοι μηχανημάτων και εργαλείων για 

εντοπισμό τυχόν προβλημάτων. 
 
Περισσότεροι αποθηκευτικοί χώροι-καλύτερη 

διακίνηση φορείων. 
 

 Λειτουργία του συστήματος ενδοεπικοινωνίας 
εντός και εκτός χειρουργικής αίθουσας. 

 
 

 



Κεντρική αποστείρωση να επικοινωνεί άμεσα   
με το χώρο του χειρουργείου. 

 

Έρευνα για την αποτελεσματικότητα του 
χειρουργείου Γ.Ν.Λ/ΚΑΣ και λόγοι των 
καθυστερήσεων. 

 

Έναρξη της χειρουργικής λίστας η ώρα 8:00 π.μ 
και χρήση Σαββατοκύριακων για 
προγραμματισμένη εργασία. 

 



           
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 


