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Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική 

επιστήμη αλλά και εξειδικευμένη τέχνη….. 

 

Σκοπός της είναι η διατήρηση και προαγωγή 

της υγείας και η πρόληψη της αρρώστιας 

στα άτομα, τις οικογένειες και την κοινότητα, 

σε όλο το φάσμα των φυσιολογικών 

βιοψυχοκοινωνικών λειτουργιών μέσα από 

την αποτελεσματική και χρηστή διοίκηση, 

εφαρμόζοντας κάθε νέα θεωρητική γνώση 

και τεχνογνωσία με στόχο την ποιοτική 

παροχή υπηρεσιών υγείας, με ταυτόχρονη 

βελτίωση της παραγωγικότητας και έλεγχο 

του κόστους. 

 



Με τρόπους διοίκησης σύμφωνα με 

τους οποίους ο οργανισμός 

μετατρέπει τις πηγές σε προϊόντα ή 

υπηρεσίες, η ΔΝΥ ανέπτυξε και 

εφαρμόζει λογισμικά τα οποία 

συνέβαλαν στην αποτελεσματική 

νοσηλευτική διοίκηση νοσηλευτικών 

τομέων, τμημάτων, δομών και 

μονάδων παρέχοντας έτσι υπηρεσίες 

σύμφωνα με τα καθιερωμένα 

κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας. 

 

 



A. Επεξεργασία δεδομένων για άμεση εικόνα 
και πληροφόρηση που αφορούν στη 
χρηστή διοίκηση, στη διαχείριση 
ανθρωπίνων πόρων και στην παροχή 
ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας όπως: 

I. καταγραφή κλινών 

II. καταγραφή χειρουργικών  τραπεζιών 

III. αριθμός προσωπικού για κάθε κατηγορία 
  

B. Δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων 
και αρχείων  και διαχείρισή τους  από τη 
Νοσηλευτική Διεύθυνση μέσω δίσκου 
δικτύου (NAS) 

 

C. Προγραμματισμός και υλοποίηση της 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης  και της δια 
βίου μάθησης και συνεχής επικαιροποίηση 
γνώσεων 

 

 

 



 Η βελτίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας 

 Η διαχείριση κόστους και χρόνου 

 Η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των νοσηλευτών και των άλλων 

επαγγελματιών υγείας 

 Η προαγωγή της ολοκληρωμένης νοσηλευτικής φροντίδας 

 Η νομική κατοχύρωση των επαγγελματιών υγείας 

 Διευκόλυνση στην οργάνωση της φροντίδας υγείας των ασθενών, καθώς 

υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν στο υπολογιστικό σύστημα τα απαραίτητα 

στοιχεία που αφορούν την κατάσταση του ασθενή 

 Η επεξεργασία των στοιχείων με συγκεκριμένες παραμέτρους και η υλοποίηση 

εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή 

 Η συλλογή στοιχείων για ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα 

 Η εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων 

 



 

• Δημιουργία αρχείου  καταγραφής 
κλινών, χειρουργικών τραπεζιών, 
ημερήσιων κλινών και αριθμός 
προσωπικού ανά κλάδο 

 

• Άμεση ανταπόκριση, άντληση 
πληροφορίας και αποτύπωση της 
στελέχωσης ανά κλάδο και του 
αριθμού κλινών σε σύγκριση των 
τμημάτων μεταξύ τους  

 

• Καταγραφή και προσανατολισμός 
ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών (ΤΕΠ) 



• Προτυποποίηση όλων των εγγράφων των απαραίτητων για τη λειτουργία της νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας (σε όλα τα computer των κλινικών υπάρχει κοινός φάκελος ¨ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ¨ με κοινόχρηστα αρχεία όπως εβδομαδιαίο πρόγραμμα προσωπικού, έντυπο για 
τις κενές κλίνες, αιτήσεις αδειών, βεβαιώσεις σπουδαστών κ.α.) 

• Ηλεκτρονική υποστήριξη όλων των νοσηλευτικών τμημάτων του νοσοκομείου, αντιμετώπιση 
προβλημάτων λογισμικού (software & hardware) 

• Τη δημιουργία  και τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων όπως: 
I.  ατομικό δελτίο μεταβολών για κάθε νοσηλευτή (810 στο σύνολο), στο οποίο αναγράφονται οι άδειες 

(κανονικές, ειδικές, εκπαιδευτικές), τα ρεπό, οι δίωρες  (αποχρεώσεις και υπολειπόμενα αδειών και ρεπό) 

II. μακροχρόνια απόντων της νοσηλευτικής υπηρεσίας λόγω μετακίνησης, απόσπασης, συνυπηρέτησης, αδειών 
ανατροφής τέκνου, αδειών άνευ αποδοχών, ασθενειών λόγω εγκυμοσύνης 

III. μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού (όπου αναγράφεται ο χρόνος, η διάρκεια, 
ο τόπος και ο τίτλος του εκπαιδευτικού προγράμματος) 

IV. δημιουργία και ενημέρωση ηλεκτρονικού εντύπου παρουσίας νοσηλευτικού προσωπικού για κάθε μέρα 

• Δημιουργία αρχείου κενών κλινών των νοσηλευτικών τμημάτων στο δίσκο  
• Ηλεκτρονική καταγραφή γάζας μεταξύ της αποστείρωσης και των 4 χειρουργείων (χρέωση – 

αποχρέωση) 

• Δημιουργία και τήρηση αρχείου απασχόλησης και διάθεσης αποκλειστικών νοσοκόμων 

• Δημιουργία αρχείου προγράμματος των γενικών εφημερευόντων νοσηλευτών και των 
νοσηλευτών διαλογής 

• Ενημέρωση της Διοίκησης, με μετρήσιμα στοιχεία, για τις γενικές εφημερίας με SMS 
(διακύμανση της δυναμικής του νοσοκομείου) 

 
 

 
 



Προτυποποίηση εγγράφων και επικοινωνία τμημάτων 

Κενές κλίνες νοσηλευτικών  τμημάτων  

Ατομικό δελτίο μεταβολών νοσηλευτικού προσωπικού 

Πρόγραμμα εφημερευόντων  νοσηλευτών 



Έντυπο παρουσίας νοσηλευτικού προσωπικού 

Καταγραφή γάζας 



• Λειτουργία προγραμμάτων νοσηλευτικών ειδικοτήτων 

 

• Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 

• Εκπόνηση και υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων 

 

• Σύνταξη και εφαρμογή κλινικών οδηγιών και  νοσηλευτικών πρωτοκόλλων  

 

• Οργάνωση σεμιναρίων κλινικού εκπαιδευτή σε νοσηλευτές του 

νοσοκομείου μας με σκοπό, την απόκτηση τίτλου κλινικού εκπαιδευτή 

 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ενδοκλινικής και 

ενδονοσοκομειακής εκπαίδευσης καθώς και προσανατολισμού του 

νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού 

 

• Υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής 

(ΚΑΡΠΑ) στο νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου από το ΕΚΑΒ 

• Οργάνωση και επίβλεψη εκπαίδευσης και άσκησης φοιτητών, 
σπουδαστών καθώς επίσης και φοιτητών Erasmus 



 Σεμινάριο ΚΑΡΠΑ υπό την αιγίδα του ΕΚΑΒ: 

• έχουν εκπαιδευτεί έως σήμερα 114 νοσηλευτές 

 Μεταπτυχιακά προγράμματα (κλινική άσκηση): 

• 42 ασκούμενοι συνολικά 

 Εξειδικεύσεις επαγγελματιών νοσηλευτών 

• συνολικά 5 εκπαιδευόμενοι 

 Εκπαίδευση νοσηλευτών άλλων νοσηλευτικών ειδικοτήτων: 

• συνολικά 12 εκπαιδευόμενοι 

 Πρακτική και κλινική άσκηση φοιτητών ΕΚΠΑ: 

• συνολικά 298 ασκούμενοι 

 Πρακτική άσκηση φοιτητών Α.Τ.Ε.Ι. : 

• συνολικά 71 εκπαιδευόμενοι 

 Πρακτική άσκηση φοιτητών μέσω Erasmus 

• συνολικά 10 ασκούμενοι 

 

 

 

 

 



• Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 

αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της εισαγωγής 

καινοτόμων πρακτικών και διαδικασιών στο χώρο 

της υγείας, εισήγαγε και εφάρμοσε νέες 

τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

προσφέροντας έτσι σημαντικά εργαλεία στο 

επαγγελματικό και επιστημονικό πεδίο της 

νοσηλευτικής 

 

• Εισήγαγε την ηλεκτρονική τεκμηρίωση στη 

Νοσηλευτική Υπηρεσία. Δηλαδή τη συλλογή 

πληροφοριών και την εισαγωγή τους σε 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων από τους 

νοσηλευτές 

 

 



• Η νοσηλευτική τεκμηρίωση προγραμματίστηκε και 

είναι έτοιμη να εφαρμοστεί πιλοτικά (σε 5 

τμήματα) με απώτερο σκοπό την καθολική 

εφαρμογή της σε όλα τα τμήματα για την 

καταγραφή όλων των δεδομένων που λαμβάνει ο 

νοσηλευτής από τον ασθενή και το περιβάλλον 

του, καθώς και των παρεμβάσεων που ο 

νοσηλευτής - σε συνεργασία με τον ασθενή - 

σχεδιάζει και εφαρμόζει με σκοπό την πρόληψη, 

την προαγωγή και την αποκατάσταση της υγείας 

του (τα γνωστά χειρόγραφα kardex μέχρι σήμερα) 

• Η ηλεκτρονική τεκμηρίωση περιλαμβάνει: 

I. τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενών 

II. την ηλεκτρονική κατοχύρωση στοιχείων νοσηλείας 

III. επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες (φαρμακείο, γραφείο 

κίνησης) 

IV. ηλεκτρονική συνταγογράφηση 

 

 

 



Τα μετρήσιμα οφέλη της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης περιλαμβάνουν: 

 

 Μείωση της γραφειοκρατίας 

 Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων 

 Διαλειτουργικότητα 

 Βελτίωση της ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των νοσηλευτικών τμημάτων 

 Αποτελεσματική διαχείριση πόρων 

 Αύξηση της παραγωγικότητας 

 Εύκολη πρόσβαση στη γνώση  

 Εύκολη ανάκτηση της πληροφορίας 

 Ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων / πρόληψη λαθών 

 Βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας του ασθενή καθώς το 

αυτοματοποιημένο σύστημα καθορίζει τους νοσηλευτικούς στόχους με 

ακρίβεια 

 Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

 

 

 



 

 

 

 

Η οργάνωση και η καταχώρηση των δεδομένων που αφορούν τον ασθενή αλλά 

και τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αναμφισβήτητα εξασφαλίζει 

ποιοτικότερες και αποδοτικότερες υπηρεσίας υγείας  

σε μακροπρόθεσμους, βραχυπρόθεσμους και άμεσους στόχους…… 

 

 

 



Ενδεικτικά αναφέρονται .... 

1. Η Οργάνωση  και ο συντονισμός λήψης οργάνων, σε συνεννόηση με τον Εθνικό 

Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και με χειρουργικές ομάδες από την Ελλάδα και 

το εξωτερικό (στις 2-7-16 και  στις 7-2-17), δίνοντας βάση στην ετοιμότητα και 

την ενίσχυση των βαρδιών του νοσηλευτικού προσωπικού και την επάρκεια 

υλικών και εργαλείων 

 

2. Ο συντονισμός, και  η οργάνωση για την υποδοχή και τη νοσηλεία μαθητών 

του 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής, οι οποίοι ασθένησαν ομαδικά κατά τη διάρκεια 

εκδρομής με το σχολείο τους στην Αθήνα, στις 25-11-16. Εξετάστηκαν περίπου 

100 παιδιά και έγιναν 40 εισαγωγές 

 άμεση ολοκληρωμένη  επαναλειτουργία κλειστού νοσηλευτικού τμήματος  

 εφοδιασμός με ξενοδοχειακό υλικό και με φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό  

 στελέχωση με νοσηλευτικό προσωπικό για 5 ημέρες σε βάρδιες 24ώρου 

 

 

 



……… δύο γεγονότα που αποτυπώνουν τις αξίες της νοσηλευτικής επιστήμης…….. 

ο σεβασμός στην αξία του ανθρώπου …       

                                                         η ανιδιοτελής προσφορά….      

 

 




