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ΠΔΡΘΚΖΧΖ 

ΔΘΑΓΩΓΖ: Ζ υειοξσογική τοξμςίδα έυει αμαγμχοιρςεί εδό και πξλϋ καιοϊ 

χπ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ σγειξμξμικήπ πεοίθαλφηπ, και σπξλξγίζεςαι ϊςι 

234 εκαςξμμϋοια υειοξσογικέπ επεμβάρειπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι κάθε υοϊμξ 

παγκξρμίχπ. Ωρςϊρξ, η υειοξσογική τοξμςίδα ρσμδέεςαι επίρηπ με 

ρημαμςικϊ κίμδσμξ επιπλξκόμ και θαμάςξσ, η πλειξφητία ςχμ ξπξίχμ 

μπξοεί μα απξτεσυθεί.  

ΙΟΠΟ: Ζ διεοεϋμηρη ςχμ ρςάρεχμ ςχμ μελόμ ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ 

ρυεςικά με ςξ ξμαδικϊ πμεϋμα και ςημ αρτάλεια ρε μξρξκξμεία ςηπ 

Πεοιτέοειαπ Πελξπξμμήρξσ.   

ΛΔΗΟΔΟΚΟΓΘΑ: Για ςημ επίςεσνη ςξσ ρςϊυξσ ςηπ μελέςηπ διενήυθη έοεσμα 

ρςξσπ επαγγελμαςίεπ σγείαπ πξσ εογάζξμςαι ρε ςοία Γεμικά Μξρξκξμεία ςηπ 

πεοιτέοειαπ Πελξπξμμήρξσ και ειδικϊςεοα ρςη Μξρξκξμειακή Λξμάδα 

Άογξπ, ρςξ Παμαοκαδικϊ Μξρξκξμείξ Σοίπξληπ και ρςξ Γεμικϊ Μξρξκξμείξσ 

Ιξοίμθξσ. Σξ δείγμα ςηπ μελέςηπ απξςελέραμ εογαζϊμεμξι ρςξ υειοξσογείξ 

ςχμ αμχςέοχ επιλεγμέμχμ μξρξκξμείχμ. Σξ ςελικϊ δείγμα ςηπ έοεσμαπ ήςαμ 

120 επαγγελμαςίεπ σγείαπ, με βαθμϊ αμςαπϊκοιρηπ 80%. Σξ εοχςημαςξλϊγιξ 

ςξ ξπξία επιλέυθηκε για ςη ρσγκεκοιμέμη  μελέςη είμαι ςξ Operating Room 

Management Attitudes Questionnaire (ORMAQ). Σξ εοχςημαςξλϊγιξ 

πεοιλαμβάμει 60 εοχςήρειπ ρυεςικέπ με ξκςό διαρςάρειπ. ςξ 

εοχςημαςξλϊγιξ ρσμπεοιλήτθηκαμ εοχςήρειπ κξιμχμικξδημξγοατικόμ 

ρςξιυείχμ. Ζ πεοιγοατική και επαγχγική ρςαςιρςική ςχμ δεδξμέμχμ 

ποαγμαςξπξιήθηκε με ςξ S.P.S.S. 25. Σξ επίπεδξ ρημαμςικϊςηςαπ ςέθηκε ρε 

0,05.  

ΑΠΟΣΔΚΔΛΑΣΑ: Σξ δείγμα ςχμ ιαςοόμ ρσμτχμεί ϊςι σπάουει καλή διάυσρη 

πληοξτξοιόμ, ξογαμχςικϊ κλίμα, εμπιρςξρϋμη και καλέπ εογαριακέπ ανίεπ 

μεςανϋ ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ. Ωρςϊρξ, θεχοξϋμ σφηλϊ ςξ άγυξπ και ςημ 

κϊπχρη ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ, έυξσμ υαμηλή επίγμχρη ςηπ δξμήπ ςηπ 

ηγερίαπ, πιρςεϋξσμ ϊςι μέςοια σπάουει ξμαδική εογαρία και μέςοια γίμξμςαι 

λάθη. Σξ τϋλξ και ςα έςη εμπειοίαπ επηοέαραμ ςη διάρςαρη ξογαμχςικϊ 

κλίμα, εμό η ηλικία ςιπ διαρςάρειπ εμπιρςξρϋμη ςηπ ξμάδαπ, διάυσρη ςχμ 
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πληοξτξοιόμ μέρα ρςημ ξμάδα και εογαριακέπ ρυέρειπ. Οι ιαςοξί με 

διδακςξοικϊ ςίςλξ αμαγμχοίζξσμ πεοιρρϊςεοξ ϊςι γίμξμςαι λάθη αλλά 

αμςιμεςχπίζξμςαι με ςξμ καςάλληλξ ςοϊπξ.  Όρξμ ατξοά ςα απξςελέρμαςα 

ςχμ μξρηλεσςόμ, η πλειξφητία ςχμ μξρηλεσςόμ θεχοεί ϊςι σπάουει μέςοιξ 

ξμαδικϊ πμεϋμα μεςανϋ ςχμ μελόμ ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ και αρτάλεια 

ρςξ υειοξσογείξσ. Ζ ηλικία, η βαθμίδα εκπαίδεσρηπ και ςξ μξρξκξμείξ ρςξ 

ξπξίξ εογάζξμςαι τάμηκαμ μα επηοεάζξσμ ςιπ ρςάρειπ ςχμ μελόμ ςηπ 

υειοξσογικήπ ξμάδαπ ρυεςικά με ςξ ξμαδικϊ πμεϋμα και ςημ αρτάλεια.  

Ανιξρημείχςξ είμαι ςξ εϋοημα ϊςι ιαςοξί και μξρηλεσςέπ ρσμτχμξϋμ απϊλσςα 

ρυεςικά με ςξ ξμαδικϊ πμεϋμα και ςημ αρτάλεια ρςξ υειοξσογείξ, 

επιβεβαιόμξμςαπ ςημ ϋπαονη μιαπ εμχμέμηπ και ξογαμχμέμηπ υειοξσογικήπ 

ξμάδαπ.  

ΤΛΠΔΡΑΛΑΣΑ: Σα απξςελέρμαςα ςηπ παοξϋραπ έοεσμαπ 

αμςικαςξπςοίζξσμ ςημ ξογαμχριακή κξσλςξϋοα. Ζ απξςελερμαςική ξμαδική 

εογαρία ρςξ υειοξσογείξ είμαι αμάγκη και ϊυι πξλσςέλεια. Οι πάοξυξι 

σγειξμξμικήπ πεοίθαλφηπ και ςα ποξγοάμμαςα ρπξσδόμ θα ποέπει μα 

επεμδϋρξσμ ρςημ ξμαδική καςάοςιρη, μέρχ ςηπ ρσμςξμιρμέμηπ δοάρηπ και 

ςηπ ρσμευιζϊμεμηπ ποξρπάθειαπ, με άμερξ απξςέλερμα ςξμ θεςικϊ αμςίκςσπξ 

ρςημ έκβαρη ςηπ σγείαπ ςχμ αρθεμόμ. 

Κένειπ Ιλειδιά: στάσεις, χειρουργική ομάδα, ομαδικό πμεύμα, ασφάλεια  
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Surgical care has long been recognised to be an integral 

part of health care, with an estimated 234 million major surgical procedures 

are undertaken every year worldwide. However, surgical care is also 

associated with a considerable risk of complications and death, the majority 

of which are avoidable  

AIM: Investigating the attitudes of the members of the surgical team on 

team spirit and safety in the Peloponnese Region. 

METHODOLOGY: In order to achieve the aim of this study, research has 

been carried out on health professionals working in three General Hospitals 

in the Peloponnese region and in particular at Argous Hospital, the 

Panarcadian Hospital of Tripoli and the General Hospital of Corinth. The 

sample of the study was health professionals in surgery in the above 

selected hospitals. The final sample of the survey was 120 health 

professionals, with a response rate of 80%. The questionnaire chosen for this 

study is the Operating Room Management Attitudes Questionnaire (ORMAQ). 

The questionnaire includes 60 questions related to eight dimensions. The 

questionnaire also included socio-demographic questions. Descriptive and 

inferential statistics were performed with S.P.S.S. 25. The significance level 

was 0.05. 

RESULTS: The sample of surgeons agrees that there is a good dissemination 

of information, organizational climate, trust and good working values 

between the surgical team. However, they consider that the anxiety and 

fatigue of the surgical team arehigh, they are poorly aware of the 

leadership structure, they believe that there is moderate teamwork and 

modest mistakes. Gender and years of experience influenced the 

organizational climate dimension, while the age the dimensions of team 

confidence, dissemination of information within the team and working 

relationships. Surgeons with a PhD recognize that mistakes are made but are 

treated appropriately. As far as the results of the nurses are concerned, the 

majority of nurses consider that there is a moderate team spirit among the 
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surgical team members and safety in the surgery. The age, educational level 

and the hospital in which they worked seemed to affect the attitudes of the 

surgical team members on team spirit and safety. It is noteworthy that 

surgeons and nurses agree fully on team spirit and safety in the surgery, 

confirming the existence of a united and organized surgical team. 

CONCLUSIONS: The results of this research reflect the organizational 

culture. Effective teamwork in the operating room is a necessity and not a 

luxury. Healthcare providers and curricula should invest in team training 

through coordinated action and ongoing efforts, with direct impact on the 

outcome of patients' health. 

Keywords: attitudes, surgical team, team spirit, safety  
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ΔΘΑΓΩΓΖ 

Ιάθε υοϊμξ εκςελξϋμςαι πεοίπξσ 234 εκαςξμμϋοια υειοξσογικέπ επεμβάρειπ 

παγκξρμίχπ και 3 - 16% ςχμ αρθεμόμ σπξτέοξσμ απϊ μεγάλεπ επιπλξκέπ 

απϊ ςιπ επεμβάρειπ (Weiseretal.,2008). Για μα μειχθξϋμ ξι επιπλξκέπ και μα 

βελςιχθξϋμ ςα απξςελέρμαςα μεςά απϊ μια υειοξσογική επέμβαρη 

απαιςξϋμςαι ςϊρξ ςευμικέπ ϊρξ και μη ςευμικέπ δενιϊςηςεπ (Flinetal., 2008). 

Ζ υειοξσογική ξμάδα απξςελείςαι απϊ πξλλά επαγγέλμαςα, ςα ξπξία 

πεοιπλέκξμςαι ρςημ ξμαδική εογαρία.  

Ζ ρσμεογαρία μεςανϋ ςχμ μελόμ ςηπ ξμάδαπ απϊ διατξοεςικξϋπ κλάδξσπ και 

με διατξοεςικέπ μξοτέπ εκπαίδεσρηπ απαιςεί εκςεμή ρσμςξμιρμϊ και 

ρσμεογαρία. Ζ δξμή, ξ αμξιβαίξπ ρεβαρμϊπ ρε μια ξμάδα και έμα κξιμϊ 

ξμαδικϊ πμεϋμα επιςοέπει ρςα άςξμα μιαπ ξμάδαπ  μα καςαμξήρξσμ και μα 

εκςιμήρξσμ ςξμ δικϊ ςξσπ οϊλξ καθόπ και ςχμ άλλχμ, με απξςέλερμα ςημ 

απξςελερμαςικϊςεοη επικξιμχμία (Stout et al., 1999, Healey et al. 2006). 

Δίμαι ρημαμςικϊ ϊςι η βαρική δξμή ςηπ ξμάδαπ είμαι γμχρςή απϊ ϊλα ςα μέλη 

ςηπ ξμάδαπ ςϊρξ ένχ ϊρξ και μέρα ρςξ υειοξσογείξ. Οι Stout et al.(1999) 

αματέοξσμ ϊςι είμαι ρημαμςικϊ για ςξ ξμαδικϊ πμεϋμα μιαπ ξμάδαπ η κξιμή 

καςαμϊηρη ςξσ ξμαδικξϋ έογξσ και ςηπ γμόρηπ για ςξ πξιξπ είμαι σπεϋθσμξπ 

για ςξ ςι. Ασςϊ επιςοέπει ρςημ ξμάδα μα ποξβλέπει ςιπ αμάγκεπ ςξσ άλλξσ 

όρςε μα μπξοξϋμ μα εογαρςξϋμ χπ απξςελερμαςική ξμάδα και μα πάοει 

επιςσυείπ απξτάρειπ. 

ςξ παοελθϊμ, ϊςαμ μια υειοξσογική επέμβαρη δεμ είυε ςξ επιθσμηςϊ 

απξςέλερμα, ρυεδϊμ εκ ςχμ ποαγμάςχμ ξι ςευμικέπ δενιϊςηςεπ ςξσ 

υειοξϋογξσ αμτιρβηςξϋμςαμ και ενεςαζϊςαμ λεπςξμεοόπ. Ωρςϊρξ, 

παοαβλέπξμςαι εμςελόπ ξι «μη-ςευμικέπ (κξιμχμικέπ και γμχρςικέπ) 

δενιϊςηςεπ ςχμ μελόμ και ςχμ σπηοεριόμ ςηπ ξμάδαπ. Σα ςελεσςαία υοϊμια, 

ξ ρυεδιαρμϊπ ςηπ υειοξσογικήπ αρτάλειαπ έυει αλλάνει ρημαμςικά. 

ασνάμξμςαπ ςημ ρσμειδηςξπξίηρη ϊςι ξι δενιϊςηςεπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςη 

ρσμευή επίςεσνη ςηπ αρταλξϋπ υειοξσογικήπ επέμβαρηπ εκςείμεςαι πξλϋ 

πέοα απϊ ςημ ςευμική γμόρη και ςιπ δενιϊςηςεπ ςξσ υειοξσογξϋ (Stout et al., 

1999). Ζ ξμαδική εογαρία ξοίζεςαι χπ ςξ «ρϋμξλξ αλληλέμδεςχμ 

ρσμπεοιτξοόμ, δοάρεχμ, γμχρςικόμ γμόρεχμ και επιπέδχμ πξσ 
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διεσκξλϋμξσμ ςημ απαιςξϋμεμη εογαρία πξσ ποέπει μα ξλξκληοχθεί», 

(Healey et al. 2006) θεχοείςαι ϊλξ και πεοιρρϊςεοξ χπ βαρική ρσμιρςόρα 

ςηπ αρταλξϋπ υειοξσογικήπ επέμβαρηπ.  

Οι ξμάδεπ είμαι απαοαίςηςεπ ϊςαμ «ςα ρτάλμαςα ξδηγξϋμ ρε ρξβαοέπ 

ρσμέπειεπ, ϊςαμ η πξλσπλξκϊςηςα ςχμ εογαριόμ σπεοβαίμει ςημ ικαμϊςηςα 

ςξσ αςϊμξσ,· ϊςαμ ςξ πεοιβάλλξμ εογαριόμ είμαι άοοχρςξ, αρατέπ και 

αγυχςικϊ, ϊςαμ απαιςξϋμςαι πξλλαπλέπ και γοήγξοεπ απξτάρειπ, και ϊςαμ 

εναοςόμςαι ξι ζχέπ ςχμ άλλχμ απϊ ςημ  ρσλλξγική αμςίληφη ςχμ μελόμ ςηπ 

ξμάδαπ» (Hayne et al., 2009). Ζ ρημαρία ςηπ ξμαδικήπ εογαρίαπ ρςημ 

αρτάλεια και ςημ απξςελερμαςικϊςηςα ςχμ επιυειοήρεχμ έυει μακοά 

διάοκεια και έυει αμαγμχοιρςεί και ποέπει μα εμρχμαςχθεί ρςημ 

εκπαίδεσρη, ςημ καςάοςιρη και ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ εογαζξμέμχμ ρε πξλλέπ 

βιξμηυαμίεπ (Rydenfalt et al., 2014). Ζ έμμξια ςξσ «η ξμάδα δημιξσογεί 

αρτάλεια»  εμταμίζεςαι πλέξμ και ρςημ σγειξμξμική πεοίθαλφη. 

Ζ απξςελερμαςική ξμαδική εογαρία ρςξ υειοξσογείξ είμαι αμαγκαιϊςηςα και 

ϊυι μια πξλσςέλεια - ξι καλϋςεοεπ ξμάδεπ έυξσμ καλϋςεοα απξςελέρμαςα. 

Παοά ςημ ασναμϊμεμη αμαγμόοιρη ςηπ ρημαρίαπ ςηπ ξμαδικήπ εογαρίαπ ρςξ 

υειοξσογείξ και ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ αλλά και ςιπ ρημαμςικέπ 

ποξρπάθειεπ πξσ καςαβάλλξμςαι ρε παγκϊρμιξ επίπεδξ για ςη βελςίχρη ςηπ 

ξμαδικήπ λειςξσογίαπ μέρχ ςηπ ξμαδικήπ καςάοςιρηπ, ενακξλξσθεί μα είμαι 

μια κξιμή ποξρδξκία ςχμ επαγγελμαςιόμ ςξσ ςξμέα ςηπ σγείαπ.  Ζ ϋπαονη 

ξμαδικξϋ πμεϋμαςξπ  παοαμέμει πεοιξοιρμέμη ρε ρυεςικά μικοϊ αοιθμϊ 

μξρξκξμείχμ, πξσ ρσμήθχπ ξδηγξϋμςαι απϊ εμθξσριόδη και ατξριχμέμα 

άςξμα. Ζ ςαλάμςχρη ςχμ παοϊυχμ σγειξμξμικήπ πεοίθαλφηπ για μα 

επεμδϋρξσμ ρςημ ξμαδική καςάοςιρη, είμαι πιθαμϊ μα απαιςήρει 

ρσμςξμιρμέμεπ ρσμευείπ ποξρπάθειεπ. Ασςϊ θα πεοιλαμβάμει ποϊρθεςα 

εμπειοικά ρςξιυεία πξσ απξδεικμϋξσμ θεςικϊ αμςίκςσπξ ρςα απξςελέρμαςα, 

αλλά και ςημ κλιμική ηγερία, εμρχμαςόμξμςαπ ςημ αμάγκη για ξμαδικϊ 

πμεϋμα ρςα ποόςα ρςάδια ςχμ ποξγοαμμάςχμ εκπαίδεσρηπ και ςιπ 

ποξρπάθειεπ σπεοάρπιρηπ απϊ μέοξσπ ςχμ αρθεμόμ και ςηπ κξιμχμίαπ 

γεμικϊςεοα (Hull&Sevdalis, 2015). 
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Ζ εογαρία απαοςίζεςαι απϊ δσξ κϋοια μέοη:  

Σξ Γεμικϊ Λέοξπ ϊπξσ πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά η αρτάλεια και ξι 

υειοξσογικέπ δξμέπ, η αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ ρςξμ ρϋγυοξμξ σγειξμξμικϊ 

κϊρμξ, η ποξάρπιρη ςηπ αρτάλειαπ ςχμ αρθεμόμ χπ ποξςεοαιϊςηςα ςξσ 

ΠΟΤ και η Δσοχπαψκή πξλιςική για ςημ αρτάλεια. Δπιπλέξμ, παοξσριάζεςαι 

η αρτάλεια ρςξ υειοξσογείξ, ςα μέςοα αρτάλειαπ ρε ασςϊ,  ςα ποχςϊκξλλα 

αμςιμεςόπιρηπ διατϊοχμ πεοιπςόρεχμ και η κξσλςξϋοα ςηπ αρτάλειαπ. 

ςξ ςελεσςαίξ κετάλαιξ παοαςίθεμςαι πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςιπ 

υειοξσογικέπ ξμάδεπ, ςα υαοακςηοιρςικά και ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ ασςόμ και 

ςξσπ καμϊμεπ ρσμπεοιτξοάπ. 

ςξ Διδικϊ Λέοξπ  παοξσριάζεςαι η ποχςξγεμήπ μελέςη και ρσγκεκοιμέμα ξ 

ρκξπϊπ ςηπ έοεσμαπ, η μεθξδξλξγία πξσ ακξλξσθήθηκε και η αμάλσρη ςχμ 

απξςελερμάςχμ. Σέλξπ, αματέοεςαι η ρσζήςηρη και ςα ρσμπεοάρμαςα ςηπ 

έοεσμαπ και ποαγμαςξπξιείςαι ρϋγκοιρη με άλλεπ παοϊμξιεπ μελέςεπ. Ζ 

έοεσμα ξλξκληοόμει με ποξςάρειπ και δοάρειπ ρυεςικέπ με ςξ θέμα.  
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ΙΔΥΑΚΑΘΟ 1. ΑΥΑΚΔΘΑ ΙΑΘ ΦΔΘΡΟΤΓΘΙΔ ΔΟΛΔ 

Ζ ρσμευήπ ποξρπάθεια ςχμ ρϋγυοξμχμ ρσρςημάςχμ σγείαπ για αρταλή 

τοξμςίδα ςχμ αρθεμόμ απξςελεί ςη ρημαμςικϊςεοη ποϊκληρη ςηπ τοξμςίδαπ 

σγείαπ ςξμ 21ξ αιόμα.  To θέμα ςηπ αρτάλειαπ ςχμ αρθεμόμ απξςελεί έμαμ 

ρϋγυοξμξ ποξβλημαςιρμϊ ςχμ ξογαμιρμόμ παοξυήπ τοξμςίδαπ σγείαπ, αλλά 

και γεμικϊςεοα ςχμ βιξμηυαμικόμ υόοχμ και σπξδηλόμει ςημ πξλιςιρμική 

κξσλςξϋοα. Ωπ ρτάλμα ξοίζεςαι η απξςσυημέμη ξλξκλήοχρη μιαπ 

ρυεδιαρμέμηπ ποάνηπ ή η υοήρη εμϊπ λαμθαρμέμξσ ρυεδίξσ για ςημ 

ποαγμαςξπξίηρη εμϊπ ρςϊυξσ (Balas et al., 2006). 

Δσρςσυήπ διαπίρςχρη ςηπ ρϋγυοξμηπ σγειξμξμικήπ πεοίθαλφηπ απξςελεί ςξ 

γεγξμϊπ ϊςι παοά ςη γμχρςή δϋμαμη ςηπ ρϋγυοξμηπ ιαςοικήπ μα  μπξοεί μα  

θεοαπεϋρει και μα βελςιόρει ςημ αρθέμεια, ςα μξρξκξμεία δεμ ήςαμ και δεμ 

είμαι απϊλσςα αρταλείπ υόοξι για ςη  θεοαπεία ςχμ αρθεμόμ, αλλά αμςίθεςα 

απξςελξϋμ δξμέπ πξσ εγκσμξμξϋμ μεγάλξσπ κιμδϋμξσπ για ςξσπ 

τιλξνεμξϋμεμξσπ αρθεμείπ ςξσπ (Leape,1994). Σα μξρξκξμεία δηλαδή  

ρήμεοα, απξςελξϋμ έμα παοάδξνξ πεοιβάλλξμ πξσ ρσμδσάζει 

σπεορϋγυοξμεπ ςευμξλξγίεπ ξι ξπξίεπ ρόζξσμ ζχέπ και, παοάλληλα, 

απειληςικά για ςη ζχή δσμηςικά ρτάλμαςα. ημαμςικέπ έοεσμεπ ρε διάτξοεπ 

υόοεπ διαπίρςχραμ ϊςι η τοξμςίδα σγείαπ δεμ είμαι ξϋςε ϊρξ αρταλήπ θα 

έποεπε, αλλά ξϋςε και ϊρξ θα μπξοξϋρε (Moirasgentietal., 2018). Ζ 

αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ απξςελεί έμαμ ρημαμςικϊ δείκςη ςηπ παοξυήπ 

πξιξςικήπ τοξμςίδαπ. Οι κϋοιξι άνξμεπ δοάρηπ ςηπ πξιϊςηςαπ ρςξ 

μξρξκξμειακϊ πεοιβάλλξμ ατξοξϋμ ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ, ςξ 

πεοιβάλλξμ τοξμςίδαπ και ςη διαυείοιρη ςχμ κιμδϋμχμ και ςχμ λαθόμ 

(Ρατςϊπξσλξπ, 2007). 

Σξ 2004 ξ ΠΟΤ, παοξσρίαρε έμα εμιρυσμέμξ ποϊγοαμμα για ςημ αρτάλεια 

ςχμ αρθεμόμ, παοξςοϋμξμςαπ ςα κοάςη – μέλη μα δόρξσμ ιδιαίςεοη ποξρξυή 

ρςξ ρσγκεκοιμέμξ θέμα αμαγμχοίζξμςάπ ςξ χπ παγκϊρμια ποξςεοαιϊςηςα 

σγείαπ. Ο ΠΟΤ ξοίζει ςημ αρτάλεια αρθεμξϋπ «χπ ςημ ποξρςαρία ςξσ απϊ 

ποξβλέφιμεπ βλάβεπ πξσ ρσμβαίμξσμ καςά ςημ παοξυή σγειξμξμικήπ 

πεοίθαλφηπ» (WHO,2014). Ζ Δσοχπαψκή Φάοςα Δικαιχμάςχμ ςχμ αρθεμόμ 

(2002) αματέοει με ρατήμεια ϊςι ςα εσοχπαψκά ρσρςήμαςα σγείαπ ξτείλξσμ 
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μα διαρταλίζξσμ ςημ παοξυή σφηλήπ πξιϊςηςαπ τοξμςίδαπ για ςξσπ πξλίςεπ 

και μα ςηοξϋμ ασρςηοά ποϊςσπα αρταλξϋπ πεοίθαλφηπ (Europa,2002). 

 

1.1. Ζ αρτάλεια αρθεμώμ ρςξμ ρύγυοξμξ  σγειξμξμικό κόρμξ 

Σξμ Αποίλιξ ςξσ 2015 ξ ΠΟΤ αμακξιμόμει πχπ μεςά απϊ διαβξσλεϋρειπ, 140 

υόοεπ μέλη ςξσ, αμαγμχοίζξμςαπ ραμ παγκϊρμια ποξςεοαιϊςηςα σγείαπ ςημ 

αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ, έλαβαμ και ρσμευίζξσμ μα λαμβάμξσμ μέςοα για ςη 

διαρτάλιρή ςηπ. Έςρι 7/100 αρθεμείπ ρςιπ αμεπςσγμέμεπ υόοεπ και 10/100 

αρθεμείπ ρςιπ αμαπςσρρϊμεμεπ παοξσριάζει κάπξια εμδξμξρξκξμειακή 

λξίμχνη καςά ςη μξρηλεία ςξσ. Απλά μέςοα, ϊπχπ ρχρςξί καμϊμεπ σγιειμήπ 

υεοιόμ μπξοξϋμ μα μειόρξσμ ςη ρσυμϊςηςα ςχμ λξιμόνεχμ ασςόμ καςά 50%.  

Γίμεςαι ταμεοϊ ϊςι η πλειξφητία ςξσ παγκϊρμιξσ πληθσρμξϋ ρςεοείςαι 

ποϊρβαρηπ ρε αρταλέπ ςευμξλξγικϊ ιαςοικϊ σλικϊ. Όρξμ ατξοά ρςιπ 

αμαπςσρρϊμεμεπ υόοεπ, ρε πξρξρςϊ >50% ταίμεςαι ϊςι ασςέπ δεμ διαθέςξσμ 

πξλιςικέπ σγείαπ πξσ μα διαρταλίζξσμ ςημ απϊκςηρη, ρσμςήοηρη και 

αρταλή λειςξσογία ασςξϋ ςξσ σλικξϋ. ε ρυεςική μελέςη (2007), ταίμεςαι ϊςι 

η μέρη ρσμξλική επίπςχρη ςχμ ιαςοικόμ λαθόμ, μεςά απϊ αμαρκϊπηρη 

74.485 ιαςοικόμ τακέλχμ εμδξμξρξκξμειακόμ αρθεμόμ, ήςαμ 9,2%, με έμα 

μέρξ πξρξρςϊ ποξβλεφιμϊςηςαπ 43,5%. ε έμα πξρξρςϊ πξσ έτςαρε ςξ 7,4%, 

ταίμεςαι ϊςι  ςα λάθη ασςά ξδήγηραμ ςξσπ αρθεμείπ ρςξ θάμαςξ. Ζ 

πλειξφητία ςχμ λαθόμ ατξοξϋρε υειοξσογικέπ επεμβάρειπ (39,6%) καθόπ 

και αρςξυίεπ ρςη υξοήγηρη ταομάκχμ (15,6%) (De Vries et al.,2008). Σξ 

Δσοχπαψκϊ σμβξϋλιξ (2009), ενέδχρε ξδηγίεπ για ςημ ποξάρπιρη ςηπ 

αρτάλειαπ ςχμ αρθεμόμ ρςα κοάςη – μέλη. Λεςανϋ άλλχμ αματέοεςαι ϊςι 

έμα πξρξρςϊ 8-12% ςχμ αρθεμόμ πξσ ειράγξμςαι ρε μξρξκξμείξ ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ (ΔΔ),  στίρςαμςαι κάπξια βλάβη λϊγχ ιαςοικξϋ λάθξσπ 

(Council Recommendation, Europe,2009).  

Οι Hauck et al (2017) εκςίμηραμ ςξ βάοξπ ςηπ αρθέμειαπ πξσ αρκήθηκε απϊ 

ένι ςϋπξσπ δσρμεμόμ ρσμβάμςχμ ρε μξρξκξμεία ςηπ Λεγάληπ Βοεςαμίαπ για 

ςα έςη 2006-2010, εμό πξλλά απϊ ασςά ςα ρσμβάμςα θεχοήθηκε ϊςι 

μπξοξϋραμ μα ποξλητθξϋμ(διάγοαμμα 1).  
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Διάγοαμμα 1: Έςη ζχήπ πξσ υάθηκαμ λόγχ ρταλμάςχμ και αμεπιθύμηςχμ 
εμεογειώμ ρε μξρξκξμεία ςηπ Λεγάληπ Βοεςαμίαπ 

 

Πηγή: Hauck et al., 2017 

Σξ European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) σπξλξγίζει 

ϊςι ρε 41 εκαςξμμϋοια αρθεμείπ πξσ μξρηλεϋξμςαι ρε έμα έςξπ, ρςημ EE, 1 

ρςξσπ 20 στίρςαμςαι κάπξια λξίμχνη και 37.000 απϊ ασςξϋπ πεθαίμξσμ. ςιπ 

ξδηγίεπ ασςέπ ρσρςήμεςαι ρςα κοάςη-μέλη η εγκαθίδοσρη και αμάπςσνη 

εθμικήπ πξλιςικήπ για ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ. ημαμςική ςάρη η ξπξία 

ποξχθείςαι απϊ ϊλξσπ ςξσπ διεθμείπ ξογαμιρμξϋπ πλέξμ είμαι η εμθάοοσμρη 

και η ρσμμεςξυή ςχμ πξλιςόμ για ςημ αματξοά ιαςοικόμ λαθόμ, ςημ 

δημιξσογία ειδικόμ ποξγοαμμάςχμ αματξοάπ και ρσμευξϋπ εκπαίδεσρηπ για 

ςα ιαςοικά λάθη(Council Recommendation, Europe,2009).  

Σα ρςξιυεία απϊ μελέςεπ ρε αμαπςσρρϊμεμεπ υόοεπ είμαι πεοιξοιρμέμα. ε 

ρυεςική μελέςη απϊ 26 μξρξκξμεία ρςημ Ατοική και ςημ Αμαςξλική Λερϊγειξ 

αματέοεςαι ϊςι πεοίπξσ 10.000 αρθεμείπ πεθαίμξσμ κάθε υοϊμξ, λϊγχ 

κάπξιξσ ιαςοικξϋ λάθξσπ ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ λξιμόνεχμ. 

Δπίρηπ, ςξμίζεςαι ϊςι ςξ 75% ςχμ Ατοικαμόμ επιρςημϊμχμ σγείαπ θεχοεί ϊςι 

ςξ ιαςοικϊ λάθξπ ξτείλεςαι μϊμξ ρε ρσγκεκοιμέμεπ εμέογειεπ ρσγκεκοιμέμχμ 

ιαςοόμ. ημειόμεςαι ϊςι ρςημ Ατοική ςξ 75% ςχμ μεξγμικόμ θαμάςχμ 

ξτείλξμςαι ρςιπ λξιμόνειπ. Γίμεςαι ιδιαίςεοη ποξρπάθεια απϊ ςξμ ΠΟΤ  για 

ςημ αματξοά και καςαγοατή ςχμ ιαςοικόμ λαθόμ,  καθόπ και ςημ εταομξγή 
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απλόμ καμϊμχμ σγιειμήπ υεοιόμ και υειοξσογικήπ λίρςαπ αρτάλειαπ 

αρθεμξϋπ ρςιπ ρσγκεκοιμέμεπ υόοεπ (WHO, 2015). 

1.2. Ζ ποξάρπιρη ςηπ αρτάλειαπ ςχμ αρθεμώμ ποξςεοαιόςηςα ςξσ ΠΟΤ 

ςιπ 3 Λαοςίξσ ςξσ 2019, ποξχθόμςαπ ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ ρςιπ 

υόοεπ υαμηλξϋ και μεραίξσ ειρξδήμαςξπ, ρσγκεμςοόθηκαμ πεοίπξσ 30 

σπξσογξί σγείαπ και ρυεδϊμ 50 εθμικέπ αμςιποξρχπείεπ ρςη Σζέμςα ςηπ 

αξσδικήπ Αοαβίαπ, για μα παοαρςξϋμ ρςημ ςέςαοςη παγκϊρμια σπξσογική 

διάρκεφη κξοστήπ για ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ. Ζ εκδήλχρη, 

ρσμξδεσϊμεμη απϊ ρσμξλικά πεοίπξσ 1500 ρσμμεςέυξμςεπ, διξογαμόθηκε 

απϊ ςξ Ιέμςοξ Αρτάλειαπ Αρθεμόμ ςηπ αξσδικήπ Αοαβίαπ (SPSC) ρε 

ρσμεογαρία με ςξμ ΠΟΤ και με ρσμβξσλεσςική ειρήγηρη απϊ ςξ Τπξσογείξ 

Τγείαπ, Δογαρίαπ και Ποϊμξιαπ ςηπ Θαπχμίαπ, ςξ Γεομαμικϊ Ομξρπξμδιακϊ 

Τπξσογείξ Τγείαπ και ςημ United Τπξσογείξ Τγείαπ ςξσ Βαριλείξσ. ςη 

διάρκεφη κξοστήπ ρσμμεςείυαμ διεθμείπ εμπειοξγμόμξμεπ ρςξμ ςξμέα ςηπ 

αρτάλειαπ ςχμ αρθεμόμ, σπεϋθσμξι για ςη λήφη πξλιςικόμ απξτάρεχμ και 

άλλξι εμδιατεοϊμεμξι τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςξ παγκϊρμιξ κίμημα για 

ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ. 

Οι βαρικέπ θεμαςικέπ ρσζηςήρειπ ξι ξπξίεπ και έλαβαμ υόοα ήςαμ ξι κάςχθι: 

Παγκϊρμια Ιάλσφη Τγειξμξμικήπ Πεοίθαλφηπ και Οικξμξμικά ςηπ Αρτάλειαπ 

ςχμ Αρθεμόμ 

 Τφηλέπ ανιϊπιρςεπ ξογαμόρειπ (HRO)και Αρτάλεια αρθεμόμ 

 Δμδσμάμχρη ςχμ αρθεμόμ και Αρτάλεια Αρθεμόμ 

 Ιίμδσμξι αρτάλειαπ και επιβάοσμρη ςχμ αρθεμόμ ρςημ σγεία 

 Τγειξμξμικϊ ποξρχπικϊ και αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ 

 Ζ υάοανη πξλιςικήπ για ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ 

 Χητιακή Τγεία και Αρτάλεια Αρθεμόμ 

 Δταομξγή ςηπ έοεσμαπ για ςημ επιρςήμη και ςημ αρτάλεια ςχμ 

αρθεμόμ 

Ιάθε θεμαςικϊ κξμμάςι ξλξκληοόθηκε ρε μια ρυεςική διαδοαρςική 

ρσμεδοίαρη, παοαδείγμαςα ςχμ ξπξίχμ είμαι η ρσμάμςηρη ςξσ Salma-robot 

(ποερβεσςήπ αρτάλειαπ αρθεμόμ) και η εμρχμάςχρη ςηπ αρτάλειαπ ςχμ 
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αρθεμόμ χπ βαρική ποξωπϊθερη για ςημ επίςεσνη παγκϊρμιαπ κάλσφηπ 

σγείαπ ρε διατξοεςικά επίπεδα. Δκςϊπ απϊ ςα θεμαςικά κξμμάςια, ςξ 

ποϊγοαμμα εογαρίαπ πεοιελάμβαμε δϋξ παοάλληλεπ διαλένειπ: μία για ςη 

διεθμή ςανιμϊμηρη ςχμ αμεπιθϋμηςχμ εμεογειόμ (ICAE) - ICD 11 και η άλλη 

για ςημ ποϊληφη και ςξμ έλεγυξ ςχμ λξιμόνεχμ. 

1.3. τάλμαςα ρε υώοξσπ παοξυήπ τοξμςίδαπ σγείαπ 

ήμεοα ςξ ποϊβλημα  ςχμ ρταλμάςχμ ρςξ υόοξ ςηπ σγείαπ γιγαμςόμεςαι 

καθημεοιμά. Ζ εμαρυϊληρη ςχμ Λέρχμ Λαζικήπ Δμημέοχρηπ (ΛΛΔ)  και ςηπ 

δικαιξρϋμηπ με καςαγγελίεπ για πιθαμά ιαςοικά ρτάλμαςα απξςελεί πλέξμ 

ρσμηθιρμέμξ ταιμϊμεμξ ρςημ Δλλημική ποαγμαςικϊςηςα. Οι Οογαμιρμξί 

παοξυήπ τοξμςίδαπ σγείαπ αλλά και ξι επαγγελμαςίεπ σγείαπ έυξσμ αουίρει 

μα ποξραομϊζξμςαι ρςη μέα ασςή ποαγμαςικϊςηςα και αμαγμχοίζξσμ ςημ 

αμάγκη εμεογξπξίηρηπ ποξςϋπχμ και διαδικαριόμ ξι ξπξίεπ θα 

ποξρςαςεϋξσμ ςϊρξ  ςξσ ίδιξσπ και ςξσπ αρθεμείπ αλλά ςασςϊυοξμα θα 

ποξρδίδξσμ πξιξςικά υαοακςηοιρςικά ρςη τοξμςίδα σγείαπ (Κιαυξπξϋλξσ και 

ρσμ., 2012). Βέβαια, η έλλειφη αμςικειμεμικόμ ρςαςιρςικόμ ρςξιυείχμ απϊ ςξ 

Δλλημικϊ ϋρςημα Τγείαπ δεμ επιςοέπει μα ρυημαςιρςεί μία ποαγμαςική 

εικϊμα ςχμ ρταλμάςχμ ρςημ Δλλάδα. Αμςιθέςχπ ρςιπ ΖΠΑ, με βάρη ρςξιυεία 

πξσ δημξριεϋθηκαμ ρε μελέςη ςξσ 2000, σπξλξγίζεςαι ϊςι ξι θάμαςξι πξσ 

πιθαμόπ ρυεςίζξμςαι με ιαςοικά ρτάλμαςα αμέουξμςαι ρε 44.000-98.000 

εςηρίχπ (Kohn, 1999) καςαςάρρξμςαπ ςα ρςημ 3η αιςία θμηριμϊςηςαπ μεςά ςα 

ςοξυαία αςσυήμαςα και ςξμ καοκίμξ ςξσ μαρςξϋ ή ςξ AIDS (Schlack, 2010).  

ςα ρσρςήμαςα σγείαπ έμα ρημαμςικϊ πξρξρςϊ ρταλμάςχμ ρϋμτχμα με ςη 

βιβλιξγοατία έυει απξδξθεί ρε δσρυέοειεπ επικξιμχμίαπ και ρςημ έλλειφη 

απξςελερμαςικήπ ξμαδικήπ εογαρία. Οι δσρυέοειεπ ασςέπ ςηπ επικξιμχμίαπ 

θεχοήθηκαμ  χπ η  ποχςαουική αιςία ρε πεοιρρϊςεοξ απϊ ςξ 70% ςχμ 

ρταλμάςχμ απϊ ςξ 1995 έχπ ςξ 2003 (Leonardetal.,2004). Δμό ξι 

εογαζϊμεμξι ρςξμ ςξμέα ςηπ σγείαπ εογάζξμςαι ρσμήθχπ ρε ξμάδεπ,  με 

ρςϊυξ ςη διαυείοιρη και ςημ πεοίθαλφη ςχμ αρθεμόμ, εμ ςξϋςξιπ 

διαπιρςόμεςαι ϊςι δεμ είμαι γεμικά καλά εκπαιδεσμέμξι ρε μη  ςευμικέπ 

δενιϊςηςεπ - ϊπχπ η επικξιμχμία, η επίγμχρη ςηπ καςάρςαρηπ, η λήφη 

απξτάρεχμ και η ξμαδική εογαρία (Morey et al., 2002), γεγξμϊπ πξσ 
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ασνάμει ςημ πιθαμϊςηςα ρταλμάςχμ (Greenbergetal.,2007; Hoyert et al., 

2005).ε μελέςη απϊ ςξμ Ιαμαδά ταίμεςαι ϊςι ςξ πξρξρςϊ επίπςχρηπ ςχμ 

πεοιρςαςικόμ αρτάλειαπ ςχμ αρθεμόμ τθάμει ςξ 7,5% , γεγξμϊπ ςξ ξπξίξ 

δείυμει ςη ρημαμςικϊςηςα ςηπ καςαμϊηρηπ και ανιξπξίηρηπ εογαλείχμ 

βελςίχρηπ ςηπ επικξιμχμίαπ και ςηπ ξμαδικήπ εογαρίαπ (Baker et al., 2004). 

ςη Λεγάλη Βοεςαμία επίρηπ, έοεσμεπ έδειναμ ϊςι 30.000 αρθεμείπ πεθαίμξσμ 

κάθε υοϊμξ απϊ ιαςοικά ρτάλμαςα (Σξϋμςαπ, 2008) εμό ρςημ Ασρςοαλία ρε 

μία μελέςη 14.000 τακέλχμ παοαςηοήθηκε ϊςι ςξ 16,6% ςχμ ειραγχγόμ ρε 

μξρξκξμεία ξτείλξμςαμ ρε πιθαμά ιαςοικά ρτάλμαςα (Wilson, 2005). 

Ποϊρταςη έοεσμα ξμάδαπ εογαρίαπ για ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ ςξσ 

Παγκϊρμιξσ Οογαμιρμξϋ Τγείαπ (ΠΟΤ) ρυεςικά με ςη ρσυμϊςηςα και ςιπ 

επιπςόρειπ ςχμ ιαςοξγεμόμ λαθόμ καςαγοάτει ςημ επίπςχρη ςχμ 

αμεπιθϋμηςχμ ρσμβάμςχμ μεςανϋ 2,5% και18,4% για ςξ έςξπ 2005 ρε 8 

αμαπςσρρϊμεμεπ υόοεπ, (διάγοαμμα 2 και 3) (Wilson et al., 2012; Neily et 

al., 2018). 

Διάγοαμμα 2: τάλμαςα ρε Φειοξσογικέπ αίθξσρεπ και Μξρξκξμεία (1) 

 

Πηγή: Neily et al., 2018 
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Διάγοαμμα 3: τάλμαςα ρε Φειοξσογικέπ αίθξσρεπ και Μξρξκξμεία (2) 

 

Πηγή: Neily et al., 2018 

Οι βλάβεπ ρςημ σγεία ςχμ αρθεμόμ – ενηγξϋμ – ποξκαλξϋμ ρημαμςική 

ξικξμξμική επιβάοσμρη, η ξπξία αμέουεςαι διεθμόπ ρε ςοιρεκαςξμμϋοια 

εσοό κάθε υοϊμξ, απϊ απόλεια παοαγχγικϊςηςαπ, ειρξδήμαςξπ και κϊρςξπ 

απξκαςάρςαρηπ. Ζ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ απξςελεί κοίριμξ ζήςημα 

πξλιςικήπ Τγείαπ. Ζ βλάβη ςξσ αρθεμξϋπ καςά ςημ παοξυή σγειξμξμικήπ 

τοξμςίδαπ απξςελεί παγκξρμίχπ ςημ 14η αιςία επιβάοσμρηπ απϊ αρθέμειεπ, 

ϊπχπ η τσμαςίχρη και η ελξμξρία. 

ε ξοιρμέμεπ υόοεπ ςξσ ΟΟΑ, η επίπςχρη ςηπ βλάβηπ ςξσ αρθεμξϋπ είμαι 

παοϊμξια με εκείμη υοϊμιχμ παθήρεχμ. Δκςιμάςαι πχπ κξρςίζει ρςα 

ρσρςήμαςα Τγείαπ πεοίπξσ ςξ 15% ςχμ μξρξκξμειακόμ δαπαμόμ. Σα πιξ 

ρξβαοά αίςια ποϊκληρηπ βλάβηπ ρςξσπ αρθεμείπ είμαι ξι λξιμόνειπ, η 

τλεβική θοξμβξεμβξλή, ςα έλκη σπϊ πίερη, ςα λάθη ρςη ταομακεσςική 

αγχγή και η λαμθαρμέμη ή καθσρςεοημέμη διάγμχρη,(διάγοαμμα 4), 

(Slawomirski et al., 2017). 
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Διάγοαμμα 4: Αμαπηοία πξσ ρσμδέεςαι με παοξυή σπηοεριώμ Τγείαπ 

 

Πηγή: ΟΟΑ 2017 

ϋμτχμα επίρηπ  με ςξσπ ειδικξϋπ, ξ κίμδσμξπ θαμάςξσ αρθεμξϋπ χπ 

απξςέλερμα εμϊπ αμεπιθϋμηςξσ ρσμβάμςξπ ταίμεςαι μα είμαι πξλϋ 

σφηλϊςεοξπ ρςιπ αμαπςσρρϊμεμεπ υόοεπ. ςιπ υόοεπ ασςέπ, έχπ και έμα ρςα 

ςοία αμεπιθϋμηςα ρσμβάμςα ξδηγξϋμ ρςξμ θάμαςξ ςχμ αρθεμόμ, ϊςαμ 

μελέςεπ ρςημ Ασρςοαλία, ςξμ Ιαμαδά, ςιπ ΖΠΑ και ςημ Δσοόπη δείυμξσμ ϊςι 

ςξ πξρξρςϊ ασςϊ κσμαίμεςαι μεςανϋ 2% και 16% (Slawomirskietal., 2017), 

(διάγοαμμα 5). 
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Διάγοαμμα 5: υέρη ειρξδήμαςξπ με μξρηοόςηςα και θμηριμόςηςα από 
αμεπιθύμηςεπ εμέογειεπ 

 

Πηγή: ΟΟΑ 2017 

Ζ πλειξφητία ςχμ ιαςοικόμ ρταλμάςχμ εκςιμάςαι ϊςι ξτείλεςαι ρε 

υειοξσογικέπ επεμβάρειπ. ςιπ ΖΠΑ σπξλξγίζεςαι ϊςι ςξ 48% ςχμ ιαςοικόμ 

ρταλμάςχμ ρυεςίζεςαι με υειοξσογική επέμβαρη, ρςημ Ασρςοαλία 

αματέοεςαι ϊςι ςξ 46,8% ςχμ ιαςοικόμ ρταλμάςχμ ρσμβαίμξσμ μέρα ρςη 

υειοξσογική αίθξσρα και ρςξ Ζμχμέμξ Βαρίλειξ ςξ 39,5% ςχμ αρθεμόμ με 

ιαςοικϊ ρτάλμα ήςαμ υειοξσογικξί αρθεμείπ. Λεγάλη μεοίδα (6–17%) ςχμ 

ιαςοικόμ ρταλμάςχμ απξδίδεςαι επίρηπ ρε διαγμχρςικά λάθη (διάγοαμμα 

6),(Leapeetal.,1991,Sextonetal.,2000,Committeeon Diagnostic Errorin 

Health Care,2015, Wilson et al., 2005). 
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Διάγοαμμα 6: Ανιξλόγηρη λαθώμ καςά ςη υειοξσογική διαδικαρία από 
διάτξοεπ ειδικόςηςεπ επαγγελμαςιώμ σγείαπ 

 

Πηγή:Sexton et al., 2000 

 

Ζ εμτάμιρη ρσυμόμ ιαςοικόμ λαθόμ ρε μξρξκξμεία έυει ξδηγήρει ςημ 

επιρςημξμική κξιμϊςηςα ρςημ εταομξγή ποξςϋπχμ ςα ξπξία διαρταλίζξσμ 

ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ. υεςικέπ μελέςεπ  έυξσμ δείνει πχπ ξ κϋοιξπ  

αιςιξλξγικϊπ παοάγξμςαπ ποϊκληρηπ ρταλμάςχμ είμαι ξ αμθοόπιμξπ 

παοάγξμςαπ και ξι ςευμικέπ αρςξυίεπ (Vincent et al., 2001; Kohn et al., 

1999). Δμ ςξϋςξιπ ρσυμά ξι ιαςοξί υειοξσογικόμ ειδικξςήςχμ και μάλιρςα 

εκείμξι πξσ αμήκξσμ ρςημ σφηλή βαθμίδα είμαι εκείμξι ξι ξπξίξι 

αματέοξμςαι χπ κϋοιξι αίςιξι  ποϊκληρηπ ποξβλημάςχμ ρσμεογαρίαπ και 

λαθόμ, μαζί με ςξσπ βαρικξϋπ υειοιρςέπ ςξσ ιαςοξςευμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ. 

Οι αμαιρθηριξλϊγξι δε, ταίμεςαι απϊ μελέςεπ ϊςι απξςελξϋμ μια ξμάδα 

σφηλξϋ κιμδϋμξσ ποϊκληρηπ λαθόμ και αρςξυιόμ. Δίμαι ποξταμέπ επίρηπ 

ϊςι μη ςευμικέπ δενιϊςηςεπ  ϊπχπ  η ηγερία, η  ρσμμεςξυή ρςη λήφη 

απξτάρεχμ, η ασςξπεπξίθηρη ςχμ επαγγελμαςιόμ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρε μια 

υειοξσογική ξμάδα, αλλά  και ξ ρσμςξμιρμϊπ ςχμ ξμάδχμ ασςόμ  
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διαδοαμαςίζξσμ ρημαμςικϊ οϊλξ ρςη διαυείοιρη ρταλμάςχμ ρςξ υειοξσογείξ 

(Davies, 2001; Fletcher et al., 2002). 

Οι υειοξσογικέπ αίθξσρεπ απξςελξϋμ μια πξλσδιάρςαςη δξμή εμϊπ 

μξρξκξμείξσ μέρα ρςιπ ξπξίεπ σπάουει σφηλή εογαριακή και φσυική 

τϊοςιρη. Οι υειοξσογικέπ επεμβάρειπ πξσ διεμεογξϋμςαι ρε παγκϊρμιξ 

επίπεδξ εςηρίχπ τθάμξσμ πεοίπξσ ςα 234 εκαςξμμϋοια. Οι επιπλξκέπ ασςόμ 

ςχμ επεμβάρεχμ θεχοξϋμςαι καςά 50% ποξβλέφιμεπ ετϊρξμ παοέυεςαι 

σφηλήπ πξιϊςηςαπ τοξμςίδα σγείαπ. Ασςϊ είμαι ιδιαίςεοα ρημαμςικϊ γιαςί 

σπξλξγίζεςαι ϊςι ςξ 20% - 40% ςχμ ενϊδχμ για ςημ σγεία μιαπ υόοαπ 

δαπαμάςαι λϊγχ ςχμ ρσμεπειόμ μιαπ επιρταλξϋπ σγειξμξμικήπ τοξμςίδαπ. Ζ 

πιθαμϊςηςα μα σπξρςεί έμαπ πξλίςηπ ιαςοξγεμή βλάβη καςά ςημ επατή ςξσ 

γεμικά με ςιπ σπηοερίεπ σγείαπ είμαι 1:300, εμό ρε βιξμηυαμίεπ πξλϋ σφηλξϋ 

κιμδϋμξσ, ϊπχπ η αεοξπλξΐα 1:1.000.000. 

Ζ εμτάμιρη δσρκξλιόμ καςά ςη διάοκεια μια υειοξσογικήπ διαδικαρίαπ, 

μπξοεί μα ατξοά ρςξμ ίδιξ ςχμ αρθεμή και ρςημ καςάρςαρή ςξσ, ρςξμ 

ενειδικεσμέμξ ενξπλιρμϊ και ρε ςσυϊμ αρςξυίεπ ςξσ, ή εμπλξκή ρςη υοήρη 

ςξσ, ρε ποξβλήμαςα επικξιμχμίαπ μεςανϋ ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ, ρε 

έλλειφη πμεϋμαςξπ ρσμεογαρίαπ αλλά και ρε αγυξγϊμεπ διαδικαρίεπ απϊ 

επείγξσρεπ  καςαρςάρειπ πξσ μπξοεί μα ποξκϋφξσμ. ε ϊλα ςα αμχςέοχ αμ 

ποξρςεθξϋμ ξ ασνημέμξπ τϊοςξπ εογαρίαπ, η σπξρςελέυχρη, η κϊπχρη ςχμ 

επαγγελμαςιόμ αλλά και η ασνημέμη πεοιεγυειοηςική αμάγκη τοξμςίδαπ, 

γίμεςαι καςαμξηςϊ πχπ ασςϊ ςξ πεοιβάλλξμ έυει σφηλϊ ρςοερξγϊμξ 

επαγγελμαςικϊ δείκςη  και ασνημέμξ κίμδσμξ αμάπςσνηπ ρταλμάςχμ (Wilson 

et al., 2015).Σα ποξβλήμαςα επικξιμχμίαπ απξςελξϋμ ςη ρσμηθέρςεοη αιςία 

ρξβαοόμ αμεπιθϋμηςχμ εμεογειόμ πξσ αματέοθηκαμ ρςη Joint Commission's 

Sentinel Event Database (The Joint Commission,2011).  

Ο ΠΟΤ, ρςημ ποξρπάθεια εταομξγήπ ποξςϋπχμ για ςημ αρτάλεια ςχμ 

αρθεμόμ, εμεογξπξίηρε ςη Κίρςα Δλέγυξσ Φειοξσογικήπ Αρτάλειαπ, η ξπξία 

αμαπςϋυθηκε μεςά απϊ εκςεςαμέμεπ διαβξσλεϋρειπ και έυει χπ ρςϊυξ  ςη 

μείχρη ςχμ ρταλμάςχμ και ςχμ αμεπιθϋμηςχμ εμεογειόμ και ςημ αϋνηρη 

ςηπ ξμαδικήπ εογαρίαπ και ςηπ επικξιμχμίαπ ρςη υειοξσογική επέμβαρη. Ζ 

λίρςα ελέγυξσ ςχμ 19 ρςξιυείχμ ρσμέυιρε μα δείυμει ρημαμςική μείχρη ςϊρξ 
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ςηπ μξρηοϊςηςαπ ϊρξ και ςηπ θμηριμϊςηςαπ και ςόοα υοηριμξπξιείςαι απϊ 

ςημ πλειξφητία ςχμ υειοξσογικόμ ποξμηθεσςόμ ρε ϊλξ ςξμ κϊρμξ(WHO, 

2009), (εικϊμα 1). 

Δικόμα 1: Κίρςα Δλέγυξσ Φειοξσογικήπ Αρτάλειαπ(checklist) 

 

 

ε ρυεςική μελέςη καςαγοατήπ ρταλμάςχμ απϊ  ςημ Δλλάδα, έδεινε πχπ ρε 

200 αρθεμείπ πξσ σπξβλήθηκαμ ρε υειοξσογική επέμβαρη, ρςξ 20%  

καςεγοάτη έμα ςξσλάυιρςξμ ιαςοικϊ ρτάλμα, εκ ςχμ ξπξίχμ ςξ 62,5% ήςαμ 

αρήμαμςα, ςξ 30% μέςοιαπ ρξβαοϊςηςαπ και ςξ 7,5% απειληςικά για ςη ζχή 

ςξσ αρθεμξϋπ (Κιαυξπξϋλξσ και ρσμ., 2012). Αμ και ςξ πξρξρςϊ ασςϊ θα 

μπξοξϋρε μα θεχοηθεί αμηρσυηςικά σφηλϊ, εμ ςξϋςξιπ ρε ρυεςικέπ μελέςεπ 

απϊ ςξ διεθμή υόοξ ταίμεςαι ϊςι εμταμίζξμςαι σφηλϊςεοα πξρξρςά. 

σγκεκοιμέμα, ρε μελέςη ςχμ Wanzel et al.(2000), ςξ πξρξρςϊ ςχμ αρθεμόμ 

πξσ αμςιμεςόπιρε έμα παοϊμξιξ ρτάλμα ρςη υειοξσογική αίθξσρα έτςαρε ςξ 

390%, εκ ςχμ ξπξίχμ ςξ 1% ήςαμ μξιοαίξ για ςη ζχή ςξσ και ςξ 7% ήςαμ 

απειληςικϊ. Δπίρηπ ρε μελέςη ςχμ Gawande et al. (2003), παοαςηοήθηκαμ 

σφηλά πξρξρςά ρταλμάςχμ ρε υειοξσογικέπ αίθξσρεπ παμεπιρςημιακόμ 

μξρξκξμείχμ εκ ςχμ ξπξίχμ ςξ 33% ςχμ αρθεμόμ ξδηγήθηκαμ ρε μϊμιμη 

αμαπηοία εν' αιςίαπ ασςόμ  και ςξ 13% ρςξ θάμαςξ(εικϊμα 2).  
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Δικόμα 2: Φώοεπ εταομξγήπ Surgical Safety Checklist 

 

Πηγή: WHO (2009) 

Λεςανϋ Οκςχβοίξσ 2007 και επςεμβοίξσ 2008, ξκςό μξρξκξμεία ρε ξκςό 

πϊλειπ (Σξοϊμςξ, Ιαμαδάπ, Μέξ Δελυί, Θμδία, Αμμάμ, Θξοδαμία, Όκλαμς, Μέα 

Εηλαμδία, Λαμίλα, Υιλιππίμεπ, Ifakara, Σαμζαμία, Κξμδίμξ, Αγγλία και ιάςλ) 

αμςιποξρχπεϋξμςαπ ςημ πξικιλία ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμθηκόμ και ςχμ 

πξικίλχμ υαοακςηοιρςικόμ ςχμ αρθεμόμ ςξσπ, ρσμμεςείυαμ ρςξ ποϊγοαμμα 

Αρταλξϋπ Φειοξσογικήπ ςξσ Οογαμιρμξϋ Τγείαπ (World Health Organization's 

Safe Surgery Saves Livesprogram). σγκεμςοόθηκαμ δεδξμέμα για ςιπ 

κλιμικέπ διεογαρίεπ και ςα απξςελέρμαςα απϊ 3733 διαδξυικά 

εγγεγοαμμέμξσπ αρθεμείπ ηλικίαπ 16 εςόμ και άμχ πξσ σπξβλήθηκαμ ρε 

καοδιακή υειοξσογική επέμβαρη, μεςά ςημ ειραγχγή ςηπ λίρςαπ ελέγυξσ 

υειοξσογικήπ επέμβαρηπ. Σξ ποχςαουικϊ ρημείξ μελέςηπ ήςαμ ςξ πξρξρςϊ 

επιπλξκόμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ θαμάςξσ, καςά ςη διάοκεια ςηπ 

μξρηλείαπ εμςϊπ ςχμ ποόςχμ 30 ημεοόμ μεςά ςημ επέμβαρη. Σα 

απξςελέρμαςα ςηπ μελέςηπ έδειναμ ϊςι μεςά ςημ εταομξγή ςηπ λίρςαπ 

καςαγοατήπ ςχμ ιαςοικόμ ρταλμάςχμ ξ οσθμϊπ θμηριμϊςηςαπ απϊ 1,5% 

μειόθηκε ρςξ 0,8%, (P = 0,003)και ξι επιπλξκέπ ςχμ αρθεμόμ επίρηπ 

μειόθηκαμ απϊ ςξ 11,0% ρςξ 7,0% (P<0,001), (Haynes et al., 2009). 
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1.4. Ζ Δσοχπαψκή πξλιςική για ςημ αρτάλεια 

Οι πιξ ρσμήθειπ ςϋπξι αμεπιθϋμηςχμ ρσμβαμάςχμ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςημ 

αματξοά ςηπ ΔΔ, ϊρξμ ατξοά ςημ σγειξμξμική πεοίθαλφη είμαι ξι ενήπ: 

λξιμόνειπ πξσ ρσμδέξμςαι με ςημ σγειξμξμική πεοίθαλφη· ερταλμέμεπ ή 

καθσρςεοημέμεπ διαγμόρειπ, υειοξσογικά ρτάλμαςα καθόπ και ρτάλμαςα 

πξσ ρσμδέξμςαι με ςη υξοήγηρη ταομάκχμ. Οι πεοιρρϊςεοεπ ποξρπάθειεπ 

βελςίχρηπ ςηπ αρτάλειαπ ςχμ αρθεμόμ ρε επίπεδξ κοαςόμ μελόμ και ρε 

επίπεδξ ΔΔ ήςαμ έχπ ςόοα επικεμςοχμέμεπ ρε ρσγκεκοιμέμα θέμαςα, για 

παοάδειγμα ρςημ ελαυιρςξπξίηρη ςξσ κιμδϋμξσ απϊ ςα τάομακα, ςα 

ιαςοξςευμξλξγικά ποξψϊμςα ή ςη μικοξβιακή αμςξυή. Παο‘ ϊλα ασςά, ςα 

πεοιρρϊςεοα αμεπιθϋμηςα ρσμβάμαςα ξτείλξμςαι ρε ρσμδσαρμϊ παοαγϊμςχμ 

ξι ξπξίξι έυξσμ ρσμξλικά χπ απξςέλερμα ςημ ποϊκληρη βλάβηπ ρςξσπ 

αρθεμείπ (Europa,2008). 

ςημ αμακξίμχρή ςηπ η Δπιςοξπή ρσμιρςά ςημ εταομξγή ρσμεκςικήπ 

ποξρέγγιρηπ για ςη βελςίχρη ςηπ αρτάλειαπ ςχμ αρθεμόμ. Σα κοάςη μέλη 

εμθαοοϋμξμςαι μα θέρξσμ ρε εταομξγή και μα βελςιόρξσμ ςιπ ρςοαςηγικέπ 

για ςημ ποϊληφη και ςξμ έλεγυξ ςχμ αμεπιθϋμηςχμ ρσμβαμάςχμ ρε ϊλα ςα 

ρσρςήμαςα σγειξμξμικήπ πεοίθαλφηπ. Ζ ποξρξυή ερςιάζεςαι ποχςίρςχπ ρςημ 

αμςιμεςόπιρη ςχμ ρσρςημικόμ και ξογαμχςικόμ ελλείφεχμ πξσ εσθϋμξμςαι 

για ςιπ πεοιρρϊςεοεπ βλάβεπ πξσ στίρςαμςαι ξι αρθεμείπ.  

ε μια δέρμη μέςοχμ για ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ, πξσ δημξρίεσρε η 

Δσοχπαψκή Δπιςοξπή, επιρημαίμεςαι ξ ςοϊπξπ με ςξμ ξπξίξ η Δπιςοξπή και ξι 

υόοεπ ςηπ ΔΔ αμςιμεςχπίζξσμ ςξ ποϊβλημα ςηπ αρτάλειαπ ςχμ αρθεμόμ, 

καςαγοάτεςαι η ποϊξδξπ πξσ έυει ρημειχθεί απϊ ςξ 2012 και 

ποξρδιξοίζξμςαι ςα εμπϊδια πξσ ποέπει μα εναλειτθξϋμ για μα βελςιχθεί η 

αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ, ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρε μια ρϋρςαρη ςξσ σμβξσλίξσ 

ςξσ 2009. Παοϊλξ πξσ σπήονε ρημαμςική ποϊξδξπ ρε ϊ, ςι ατξοά ςη 

διαμϊοτχρη εθμικόμ ποξγοαμμάςχμ για ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ και ςη 

δημιξσογία ρσρςημάςχμ μέρχ ςχμ ξπξίχμ ξι αρθεμείπ μπξοξϋμ μα 

καςαγγέλλξσμ ςα αμεπιθϋμηςα ρσμβάμςα, ποέπει μα γίμξσμ ακϊμη πξλλά 

ϊρξμ ατξοά ςημ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ για ςημ ιρυσοξπξίηρη ςηπ θέρηπ 

ςχμ αρθεμόμ και ειδικϊςεοα για ςημ εκπαίδεσρη και ςημ καςάοςιρη ςχμ 
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εογαζξμέμχμ ρςξμ ςξμέα ςηπ σγείαπ. Σα έγγοατα πξσ δημξριεϋξμςαι ρήμεοα 

θα ςοξτξδξςήρξσμ ςη διαδικαρία ποξβλημαςιρμξϋ πξσ βοίρκεςαι επί ςξσ 

παοϊμςξπ ρε ενέλινη ρυεςικά με ςη μελλξμςική δοάρη ρε επίπεδξ ΔΔ για ςημ 

αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ και ςημ πξιϊςηςα ςηπ πεοίθαλφηπ. 

Ζ ρσμξλική ρςοαςηγική ρε επίπεδξ ΔΔ έγκειςαι ρε ςέρρεοιπ ςξμείπ δοάρηπ: 1) 

πξλιςικέπ και ποξγοάμμαςα για ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ, 2) ιρυσοξπξίηρη 

ςηπ θέρηπ ςχμ αρθεμόμ, 3) αματξοά αμεπιθϋμηςχμ ρσμβάμςχμ και άμςληρη 

διδαγμάςχμ απϊ ςα ρτάλμαςα και 4) εκπαίδεσρη και καςάοςιρη ςχμ 

εογαζξμέμχμ ρςξμ ςξμέα ςηπ σγείαπ. 

Λεςανϋ ςχμ κϋοιχμ ρσρςάρεχμ πξσ απεσθϋμξμςαι ρςα κοάςη μέλη 

ρσγκαςαλέγξμςαι, για παοάδειγμα: η θέρπιρη ή εμδσμάμχρη ςχμ 

ρσρςημάςχμ σπξβξλήπ εκθέρεχμ και μάθηρηπ, η εμρχμάςχρη ςηπ διάρςαρηπ 

ςηπ αρτάλειαπ ρςημ εκπαίδεσρη και ςημ καςάοςιρη ςχμ εογαζξμέμχμ ρςξμ 

ςξμέα ςηπ σγειξμξμικήπ πεοίθαλφηπ, η ποξαγχγή ςηπ ρσμμεςξυήπ ςχμ 

αρθεμόμ ρςημ αμάπςσνη ςχμ μέςοχμ αρταλείαπ και η παοξυή ρςξσπ 

αρθεμείπ ρυεςικόμ πληοξτξοιόμ αματξοικά με ςξσπ κιμδϋμξσπ για ςημ σγεία 

και αματξοικά με θέμαςα αρτάλειαπ. Σα κοάςη μέλη καλξϋμςαι επίρηπ μα 

αμςαλλάνξσμ ςιπ βέλςιρςεπ ποακςικέπ καθόπ και εμπειοξγμχμξρϋμη ρςξμ 

ςξμέα ασςϊ. Ζ Δπιςοξπή θα ρσμεογαρςεί με ςα κοάςη μέλη με ρςϊυξ ςημ 

αμάπςσνη κξιμόμ ξοιρμόμ και δεικςόμ για ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ 

(Europa,2008). 

ε ρσμέυεια ςηπ έκθερηπ ςξσ 2012 ρυεςικά με ςημ εταομξγή ςηπ ρϋρςαρηπ, η 

ξπξία καςέδεινε ςημ ποϊξδξ ςχμ κοαςόμ μελόμ και ποξρδιϊοιρε ςξσπ ςξμείπ 

πξσ απαιςξϋμ πεοαιςέοχ ποξρπάθειεπ, η ρημεοιμή έκθερη επιρημαίμει ϊςι 

έυει ρημειχθεί πεοαιςέοχ ποϊξδξπ καςά ςημ ςελεσςαία διεςία, ιδίχπ ρςξσπ 

ακϊλξσθξσπ ςξμείπ: 

 Ιαςάοςιρη πξλιςικώμ και ποξγοαμμάςχμ για ςημ αρτάλεια ςχμ 

αρθεμώμ: 26 υόοεπ έυξσμ αμαπςϋνει, ή ξλξκληοόμξσμ, ρςοαςηγικέπ 

ή ποξγοάμμαςα για ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ. ε 20 υόοεπ ξι 

ποξδιαγοατέπ για ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ είμαι σπξυοεχςικέπ (11 

ςξ 2012), εμό 19 υόοεπ υοηριμξπξιξϋμ καςεσθσμςήοιεπ γοαμμέπ για 

ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ. 
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 σρςήμαςα σπξβξλήπ καςαγγελιώμ και μάθηρηπ όρξμ ατξοά ςα 

αμεπιθύμηςα ρσμβάμςα: ςέςξια ρσρςήμαςα σπάουξσμ, ρήμεοα, ρε 27 

υόοεπ (15 ςξ 2012), κσοίχπ ρε εθμικϊ επίπεδξ (21) και ρε επίπεδξ 

παοϊυχμ σγειξμξμικήπ πεοίθαλφηπ (13). Οι αρθεμείπ είμαι πλέξμ 

πιθαμϊςεοξ μα καςαγγείλξσμ ςη βλάβη πξσ σπέρςηραμ καςά ςημ 

παοξυή σγειξμξμικήπ πεοίθαλφηπ - 46% ςχμ αρθεμόμ καςήγγειλαμ 

αμεπιθϋμηςα ρσμβάμςα ςξ 2013, ρε ρϋγκοιρη με μϊλιπ 28% ςξ 2009. 

 Θρυσοξπξίηρη ςηπ θέρηπ ςχμ αρθεμώμ: 18 υόοεπ πληοξτξοξϋμ ςξσπ 

αρθεμείπ ρυεςικά με ςιπ ποξδιαγοατέπ αρτάλειαπ ςχμ αρθεμόμ, ςα 

μέςοα αρτάλειαπ για ςη μείχρη ή ςημ ποϊληφη ρταλμάςχμ, ςξ 

δικαίχμα ςεκμηοιχμέμηπ ρσμαίμερηπ ρςη θεοαπεία, ςιπ διαδικαρίεπ 

καςαγγελίαπ και ςα διαθέριμα μέρα επαμϊοθχρηπ (ςξ 2012 μϊμξ 

πέμςε). 

ε ϊ,ςι ατξοά ςξμ αμςίκςσπξ ςηπ ρϋρςαρηπ, ξι 21 απϊ ςιπ 28 υόοεπ πξσ 

σπέβαλαμ έκθερη δήλχραμ ϊςι η ρϋρςαρη ξδήγηρε ρε αϋνηρη ςηπ 

εσαιρθηςξπξίηρηπ ρε πξλιςικϊ επίπεδξ, 20 δήλχραμ ϊςι ασνήθηκε η 

εσαιρθηςξπξίηρη ρςξσπ υόοξσπ παοξυήπ σγειξμξμικήπ πεοίθαλφηπ και 16 

δήλχραμ ϊςι η ρϋρςαρη έδχρε ςξ έμασρμα για ςημ αμάληφη ρσγκεκοιμέμηπ 

δοάρηπ. Ωρςϊρξ, η έκθερη καςαλήγει ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι σπάουει αμάγκη 

για ρσμευείπ ποξρπάθειεπ ρε επίπεδξ ΔΔ για ςημ αϋνηρη ςηπ αρτάλειαπ ςχμ 

αρθεμόμ και ςηπ πξιϊςηςαπ ςηπ πεοίθαλφηπ, και ποξςείμει έμα καςάλξγξ 

δοάρεχμ πξσ πεοιλαμβάμξσμ ςημ αμάπςσνη καςεσθσμςήοιχμ γοαμμόμ για 

ςημ εμημέοχρη ςχμ αρθεμόμ, για ςιπ ποξδιαγοατέπ αρτάλειαπ ςχμ 

αρθεμόμ, καθόπ και έμαμ κξιμϊ ξοιρμϊ ςηπ πξιϊςηςαπ ςηπ πεοίθαλφηπ. 

Όρξμ ατξοά ςημ ποϊληφη ςχμ λξιμόνεχμ πξσ ρσμδέξμςαι με ςημ 

σγειξμξμική πεοίθαλφη, η έκθερη καςέληνε ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι απαιςξϋμςαι 

πεοιρρϊςεοεπ ποξρπάθειεπ ιδίχπ για ςημ εναρτάλιρη ενειδικεσμέμξσ ρςξμ 

έλεγυξ ςχμ λξιμόνεχμ ποξρχπικξϋ ρςξσπ υόοξσπ παοξυήπ σγειξμξμικήπ 

πεοίθαλφηπ και ςηπ ικαμϊςηςαπ για απξμϊμχρη ςχμ ποξρβεβλημέμχμ 

αρθεμόμ. 
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Ζ έοεσμα ςξσ Δσοχβαοξμέςοξσ ρυεςικά με ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ και 

ςημ πξιϊςηςα ςηπ πεοίθαλφηπ, πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε μεςανϋ Μξεμβοίξσ και 

Δεκεμβοίξσ 2013 και ρςιπ 28 υόοεπ ςηπ ΔΔ, δείυμει ϊςι: 

Κίγξ πεοιρρϊςεοξι απϊ ςξσπ μιρξϋπ πξλίςεπ ςηπ ΔΔ (53%) πιρςεϋξσμ ϊςι ξι 

αρθεμείπ είμαι πιθαμϊ μα σπξρςξϋμ βλάβη απϊ ςη μξρξκξμειακή πεοίθαλφη 

ρςη υόοα ςξσπ. Ωρςϊρξ, ςξ πξρξρςϊ ασςϊ διατέοει ρημαμςικά μεςανϋ ςχμ 

υχοόμ - απϊ 82% ρςημ Ιϋποξ έχπ 21% ρςημ Ασρςοία. Όπχπ και ςξ 2009 - ςημ 

ςελεσςαία τξοά πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε η ίδια έοεσμα - μϊλιπ πάμχ απϊ ςξ 

έμα ςέςαοςξ (27%) ςχμ πξλιςόμ δήλχραμ ϊςι ξι ίδιξι ή κάπξιξ μέλξπ ςηπ 

ξικξγέμειάπ ςξσπ έυει σπξρςεί αμεπιθϋμηςξ ρσμβάμ καςά ςημ παοξυή 

σγειξμξμικήπ πεοίθαλφηπ. Σα πεοιρρϊςεοα απϊ ασςά ςα άςξμα ποξέουξμςαμ 

απϊ ςιπ βϊοειεπ και δσςικέπ πεοιξυέπ ςηπ ΔΔ. Απϊ ςα άςξμα πξσ σπέρςηραμ 

έμα αμεπιθϋμηςξ ρσμβάμ, ςξ 46% ςξ καςήγγειλαμ, ρε ρϋγκοιρη με μϊλιπ 28% 

ςξ 2009, γεγξμϊπ πξσ δείυμει ϊςι έυει εμταμόπ ιρυσοξπξιηθεί η θέρη ςχμ 

αρθεμόμ. Ζ αϋνηρη ςξσ πξρξρςξϋ ήςαμ ακϊμη πιξ ρημαμςική ρε 

ρσγκεκοιμέμεπ υόοεπ, π.υ. ρςη Γαλλία (+61%), ρςημ Θρπαμία (+40%) και ρςξ 

Κξσνεμβξϋογξ (+32%).Παοά ςαϋςα, ρςξ 37% ςχμ πεοιπςόρεχμ καςαγγελίαπ 

ςξσ αμεπιθϋμηςξσ ρσμβάμςξπ «δεμ έγιμε ςίπξςα». Ωρςϊρξ, ρε έμα ρςα πέμςε 

άςξμα ζηςήθηκε ρσγγμόμη απϊ ςξμ γιαςοϊ ή ςη μξρηλεϋςοια, εμό ςξ 17% 

έλαβε ενηγήρειπ για ςξ ρτάλμα απϊ ςξ ίδοσμα σγειξμξμικήπ πεοίθαλφηπ. 

Σα απξςελέρμαςα ςηπ δημϊριαπ διαβξϋλεσρηπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε μεςανϋ 

Δεκεμβοίξσ 2013 και Υεβοξσαοίξσ 2014 δείυμξσμ ϊςι η κξιμχμία ςχμ 

πξλιςόμ (< 90%) ενακξλξσθεί μα θεχοεί ϊςι σπάουει ποϊβλημα ϊρξμ ατξοά 

ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ ρςημ ΔΔ. ϋμτχμα με ςξσπ εοχςηθέμςεπ, ςα 

πλέξμ απξςελερμαςικά μέςοα είμαι ξι δερμεσςικξί εθμικξί μϊμξι, η ρσμμεςξυή 

ξογαμόρεχμ αρθεμόμ και η ρσμεογαρία ςηπ ΔΔ. Δπιπλέξμ, η πλειξμϊςηςα 

ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ (72%) θεχοξϋμ ϊςι η διεϋοσμρη ςξσ πεδίξσ εταομξγήπ 

ςηπ δοάρηπ ςηπ ΔΔ απϊ ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ ρςημ εσοϋςεοη πξιϊςηςα 

ςηπ πεοίθαλφηπ θα απξτέοει ρημαμςικά ξτέλη. Ζ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ 

θεχοείςαι απξςέλερμα ςηπ σφηλήπ πξιϊςηςαπ ςηπ πεοίθαλφηπ πξσ ποέπει μα 

είμαι αρταλήπ, απξςελερμαςική και τιλική ποξπ ςιπ αμάγκεπ ςχμ αρθεμόμ 

και ςημ ανιξποέπειά ςξσπ (Europa, 2014). 
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ΙΔΥΑΚΑΘΟ 2. ΑΥΑΚΔΘΑ ΣΟ ΦΔΘΡΟΤΡΓΔΘΟ 

Ζ λήφη μέςοχμ αρταλείαπ ρςξ υόοξ ςξσ υειοξσογείξσ έυει χπ ρςϊυξ ςϊρξ 

ςημ αρτάλεια ςξσ αρθεμή ϊρξ και ςξσ ποξρχπικξϋ πξσ εμπλέκεςαι ρε ασςή 

ςη δξμή. Γι‘ ασςϊ ςξ λϊγξ είμαι ρημαμςικϊπ ξ ασρςηοϊπ ποξρδιξοιρμϊπ 

καμϊμχμ ξι ξπξίξι ποξκαθξοίζξσμ ασςά ςα μέςοα αρτάλειαπ, ςα ξπξία αδοά 

πεοιγοάτξμςαι παοακάςχ (JCAHO, 2003). 

2.1 Λέςοα Αρτάλειαπ ρςξ Φειοξσογείξ 

2.1.1. Πρωτόκολλο αμτιμετώπισης τραυματισμού του προσωπικού από 

αιχμηρό αμτικείμεμο 

Για ςημ αμςιμεςόπιρη εμϊπ ςοασμαςιρμξϋ απϊ αιυμηοϊ αμςικείμεμξ 

ρσμίρςαςαι η άμερη παοξυή τοξμςίδαπ, ακξλξσθόμςαπ ςημ ενήπ διαδικαρία:  

 Ζ πληγή πλέμεςαι καλά με ςοευξϋμεμξ μεοϊ για ςοιάμςα δεσςεοϊλεπςα 

(30sec).  

 ςεγμόμεςαι η πεοιξυή και ςξπξθεςείςαι αδιάβοξυξπ επίδερμξπ.  

 Αμ ξ ςοασμαςιρμϊπ ποξέουεςαι απϊ καθαοή πηγή, δεμ ςίθεςαι 

πεοαιςέοχ διεοεϋμηρη. Διατξοεςικά, αμ ποξέουεςαι απϊ μξλσρμέμη 

πηγή διεμεογείςαι πεοαιςέοχ διεοεϋμηρη ςξσ εκςεθέμςξπ.  

 Ποαγμαςξπξιείςαι αματξοά ςξσ πεοιρςαςικξϋ ρςξμ ετημεοεϋχμ 

Κξιμχνιξλϊγξ.  

 σμπληοόμεςαι η τϊομα καςαγοατήπ αςσυήμαςξπ απϊ ςξμ 

Κξιμχνιξλϊγξ και ςξ Σμήμα Τγιειμήπ και Αρτάλειαπ. ε πεοίπςχρη 

πξσ ςξ αςϋυημα ρημειχθεί εκςϊπ ποχιμξϋ χοαοίξσ, ρε ημέοα αογίαπ 

ή αββαςξκϋοιακξ, εμημεοόμεςαι ρε ποόςη τάρη ξ ετημεοεϋχμ 

Μξρηλεσςήπ.  

 σλλέγξμςαι πληοξτξοίεπ ποξπ διεοεϋμηρη πξσ ατξοξϋμ ςξμ 

ςοασμαςία και ςημ μξλσρμέμη πηγή εμό ποαγμαςξπξιξϋμςαι και 

ελέγυξμςαι ενεςάρειπ βάρει ςχμ ιαςοικόμ ξδηγιόμ. 
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2.1.2. Καθαρισμός αιθουσώμ χειρουργείου 

Απξρατημίζξμςαι ξι βαρικέπ έμμξιεπ καθαοιϊςηςαπ απξλϋμαμρηπ, 

αμςιρηφίαπ, κ.λπ. Αματέοξμςαι ακϊμα ςα καθήκξμςα ςξσ  ποξρχπικξϋ 

καθαοιϊςηςαπ και πεοιγοάτξμςαι ξι βαρικξί καμϊμεπ καθαοιϊςηςαπ πξσ 

διέπξσμ ςξμ υόοξ ςξσ υειοξσογείξσ. Θδιαίςεοη ρημαρία δίδξμςαι ρςα είδη 

ςχμ απξλσμαμςικόμ και αμςιρηπςικόμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ςϊρξ λϊγχ ςηπ 

μξλσρμαςικϊςηςαπ ςχμ επεμβάρεχμ ϊρξ και λϊγχ ςηπ πςηςικϊςηςαπ ςχμ 

διατϊοχμ ρκεσαρμάςχμ (πίμακαπ 1). 

Πίμακαπ 1: Διεθμείπ Οδηγίεπ Απξλύμαμρηπ και Αμςιρηφίαπ 

 

Πηγή: CDC, 2017, Guidelines for Disinfection and Sterilization in Healthcare 

Facilities 
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Ζ ςήοηρη ςχμ καμϊμχμ καθαοιϊςηςαπ και σγιειμήπ διαρταλίζει ςημ δημϊρια 

σγεία, ποξαρπίζει ςημ πξιϊςηςα ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ σγείαπ και 

απξςελεί βαρικϊ ρςξιυείξ για ςημ εϋοσθμη λειςξσογία και παοαγχγή έογξσ 

ςξσ Μξρξκξμείξσ. Πιξ ειδικά ρςξυεϋει ρςημ:  

▪ Ποϊληφη διαρπξοάπ παθξγϊμχμ μικοξξογαμιρμόμ ρςξ μξρξκξμειακϊ 

πεοιβάλλξμ.  

▪ Απξτσγή απξικιρμξϋ ή λξίμχνηπ αρθεμόμ απϊ μξρξκξμειακά παθξγϊμα.  

▪ Ποξάρπιρη ςηπ σγείαπ και ςηπ αρτάλειαπ αρθεμόμ – ποξρχπικξϋ.  

▪ Βελςίχρη ςηπ εικϊμαπ ςξσ Μξρξκξμείξσ.  

 

2.1.3. Σηπτική αίθουσα 

Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη μιαπ ρηπςικήπ υειοξσογικήπ επέμβαρηπ, η 

καθαοιϊςηςα ςηπ αίθξσραπ γίμεςαι άμερα απϊ ειδικά εκπαιδεσμέμξ 

ποξρχπικϊ, ςξ ξπξίξ τέοει ειδική ποξρςαςεσςική ρςξλή εμό με ήπιεπ, 

ποξρεκςικέπ κιμήρειπ απξμακοϋμει ςιπ ρακξϋλεπ απξοοιμμάςχμ. Σξ 

ποξρχπικϊ καθαοιϊςηςαπ και ξ Βξηθϊπ θαλάμξσ αρυξλξϋμςαι λεπςξμεοόπ με 

ςημ καθαοιϊςηςα ςηπ αίθξσραπ αλλά και ςξσ ενξπλιρμξϋ πξσ έυει 

υοηριμξπξιηθεί. Για ςξμ ρυξλαρςικϊ καθαοιρμϊ ςξίυχμ και παςόμαςξπ, 

υοηριμξπξιείςαι διάλσμα υλχοίμηπ πεοιεκςικϊςηςαπ 1:10 ςϊρξ απϊ ςξ 

ποξρχπικϊ καθαοιϊςηςαπ ϊρξ και απϊ ςξμ Βξηθϊ θαλάμξσ.  

Γεμικά, ακξλξσθξϋμςαι ασρςηοά ςα βήμαςα ςηπ ςελικήπ καθαοιϊςηςαπ μιαπ 

υειοξσογικήπ αίθξσραπ με ςξσπ καθαοιρςέπ ατξϋ ςελειόρξσμ, μα 

απξοοίπςξσμ κι ασςξί με ςη ρειοά ςξσπ ςα ποξρςαςεσςικά καλϋμμαςα ςηπ 

εμδσμαρίαπ ςξσπ ποξςξϋ ενέλθξσμ απϊ ασςήμ. 

 

2.1.4. Πρόληψη μετάδοσης φυματίωσης στο Χειρουργείο 

ε πεοίπςχρη πξσ απαιςείςαι υειοξσογική επέμβαρη ρε υοϊμιξ πεοιρςαςικϊ 

και αμ ξ αρθεμήπ πάρυει απϊ εμεογϊ MDR-TB (πξλσαμθεκςική τσμαςίχρη), 

ςϊςε αμαβάλλεςαι έχπ ϊςξσ επιβεβαιχθεί η απξθεοαπεία ςξσ.  Δάμ ποϊκειςαι 
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για πεοιρςαςικϊ πξσ υοήζει άμερηπ επέμβαρηπ, ςϊςε υειοξσογείςαι με 

κλειρςϊ αεοιρμϊ ςηπ αίθξσραπ. Ζ κίμηρη απϊ και ποξπ ςημ αίθξσρα μειόμεςαι 

ρςξ ελάυιρςξ και αμ είμαι δσμαςϊ, η επέμβαρη ποαγμαςξπξιείςαι ρε υοϊμξ 

υχοίπ ασνημέμη ποξρέλεσρη αρθεμόμ ή ποξρχπικξϋ.  

Σξπξθεςείςαι απαοαίςηςα, ειδικϊ βακςηοιακϊ τίλςοξ ρε ρημείξ ςξσ 

αμαπμεσρςικξϋ κσκλόμαςξπ όρςε μα μειχθεί ξ κίμδσμξπ μεςάδξρηπ 

μικοξβίχμ ρςημ αςμϊρταιοα αλλά και μα ποξρςαςεσςεί ξ ενξπλιρμϊπ πξσ 

εναρταλίζει ςημ μάοκχρη ςξσ αρθεμξϋπ. Ζ αμάμηφη ςξσ αρθεμή γίμεςαι 

εμςϊπ ςηπ υειοξσογικήπ αίθξσραπ. 

 

2.1.5. Τεχμική Χειρουργικής Αμτισηψίας 

Ζ ρχρςή ςευμική πλσρίμαςξπ ςχμ υεοιόμ ποιμ απϊ ςημ υειοξσογική 

επέμβαρη εναρταλίζει ςη μείχρη ή ςημ καςαρςοξτή ςηπ παοξδικήπ 

μικοξβιακήπ υλχοίδαπ και ςχμ κιμδϋμχμ μϊλσμρηπ ςξσ υειοξσογικξϋ 

ςοαϋμαςξπ ςξσ αρθεμξϋπ καςά ςη διάοκεια ςηπ επέμβαρηπ (Neely, 2000).  

Φειοξσογικϊ πλϋριμξ ξμξμάζεςαι η διαδικαρία σγιειμήπ ςχμ υεοιόμ με σγοά 

αμςιρηπςικά διαλϋμαςα αμιγόμ (π.υ. αλκξξλξϋυα) ή με ςημ ποξρθήκη και 

άλλχμ παοαγϊμςχμ ϊπχπ ιχδιξϋυξσ πξβιδϊμηπ, υλχοενιδίμηπ κ.ς.λ. με ςημ 

πεοιγοατϊμεμη ςευμική η ξπξία βαρίζεςαι ρςα διεθμή ποϊςσπα ςευμικήπ CDC 

για ςη μείχρη ςχμ λξιμόνεχμ ςξσ υειοξσογικξϋ ςοαϋμαςξπ (Brown et al., 

2002). ε κάθε καμξμιρμϊ υειοξσογείξσ πεοιγοάτξμςαι ασρςηοά ξι ςευμικέπ 

πλσρίμαςξπ ςχμ υεοιόμ , ϊπχπ ασςέπ καθξοίζξμςαι απϊ ςα διεθμή και 

ελλημικά ποϊςσπα (Ulatowski, 2004). 

2.1.6. Αποστείρωση Εργαλείωμ 

Ο επαοκήπ καθαοιρμϊπ με καςάλληλξ απξλσμαμςικϊ είμαι ρημαμςικϊπ καθόπ 

αταιοεί ϊλη ςη ρκϊμη, ςη βακςηοιακή υλχοίδα, ςημ ξογαμική ϋλη και άλλα 

και ςξσπ οϋπξσπ. Σξ απξλσμαμςικϊ πξσ υοηριμξπξιείςαι δεμ ποέπει μα είμαι 

καοκιμξγϊμξ, αλλά εϋκξλα διαθέριμξ και αρταλή για υοήρη απϊ ςξ 

ποξρχπικϊ ςξσ μξρξκξμείξσ. Σα πεοιρρϊςεοα απξλσμαμςικά απξμακοϋμξσμ 

πεοίπξσ ςξ 90% -95% ςχμ μξλσρμαςικόμ μικοξξογαμιρμόμ (Sharma et 

al.,1996, Fredrick et Kumaran 2018). 
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Ποξεςξιμαρία ςχμ εογαλείχμ για ςη διαδικαρία καθαοιρμξϋ 

Ζ διαδικαρία νεκιμά ήδη απϊ ςξ υειοξσογείξ: 

Ζ εμταμήπ μoλσρμαςική ϋλη ποέπει μα αταιοείςαι ρςξ ρημείξ υοήρηπ. H 

ξοθή υοήρη ςχμ εογαλείχμ βξηθάει ρςημ λειςξσογικϊςηςα και ςημ παοάςαρη 

ςξσ υοϊμξσ ζχήπ ςξσπ. Σα μξλσρμέμα εογαλεία ποέπει μα μεςατέοξμςαι 

αμέρχπ και με αρτάλεια ρςημ πεοιξυή απξλϋμαμρηπ. Ο ποξκαςαοκςικϊπ 

καθαοιρμϊπ και η επενεογαρία με σπεοήυξσπ μπξοξϋμ μα λειςξσογήρξσμ 

ρσμπληοχμαςικά ποξπ ςη διαδικαρία καθαοιρμξϋ. Λημ τξοςόμεςε 

σπεοβξλικά ςξσπ δίρκξσπ εογαλείχμ. Όλα ςα εογαλεία ποέπει μα 

νεπλέμξμςαι διενξδικά. Οι αρτάλειεπ και ξι αοθοόρειπ ποέπει μα είμαι 

αμξικςέπ ρε γχμία90°. Σα εογαλεία πξσ απξςελξϋμςαι απϊ απξρπόμεμα 

εναοςήμαςα ποέπει μα απξρσμαομξλξγξϋμςαι.  

1. Φειοξκίμηςξπ καθαοιρμϊπ και απξλϋμαμρη 

Ο υειοξκίμηςξπ καθαοιρμϊπ ποέπει μα ποαγμαςξπξιείςαι μϊμξ εάμ η μηυαμική 

επαμεπενεογαρία δεμ επιςοέπεςαι λϊγχ ςηπ καςαρκεσήπ ςξσ εογαλείξσ. Μα 

αλλάζεςαι ςακςικά ςξ διάλσμα καθαοιρμξϋ και απξλϋμαμρηπ. Μα 

υοηριμξπξιείςαι απιξμιρμέμξ μεοϊ για ςημ ςελική έκπλσρη: Μα γίμεςαι 

έλεγυξπ για ςημ πξιϊςηςα ςξσ μεοξϋ. Μα υοηριμξπξιξϋμςαι μϊμξ ρσμθεςικέπ 

βξϋοςρεπ: η υοήρη μεςαλλικόμ βξσοςρόμ ή ρτξσγγαοιόμ ποέπει μα 

απξτεϋγεςαι, για μα απξτεσυθεί ςξ εμδευϊμεμξ τθξοάπ και διάβοχρηπ ςηπ 

επιτάμειαπ ςξσ εογαλείξσ. Σα εογαλεία ποέπει μα ρςεγμόμξμςαι πλήοχπ για 

μα απξτεσυθεί ςξ εμδευϊμεμξ διάβοχρηπ.  

2. ςξιυεία ελέγυξσ, δξκιμή λειςξσογίαπ και ρσμςήοηρη 

Σα εογαλεία ποέπει μα είμαι μακοξρκξπικόπ καθαοά: α) Μα γίμεςαι έλεγυξπ 

για ςσυϊμ μεςαβξλέπ ρςημ επιτάμεια, π.υ. ξογαμικά σπξλείμμαςα, 

διαβοχςικέπ επικαθίρειπ, απξυοχμαςιρμϊπ. β) Δεσςεοεϋχμ / μεςαγεμέρςεοξπ 

καθαοιρμϊπ και απξλϋμαμρη ή απξρςξλή ρε ενξσριξδξςημέμη σπηοερία 

επιδιϊοθχρηπ(Medicon Repair Service). Έλεγυξπ εογαλείχμ για τθξοέπ: 

μικοξοχγμέπ, ρπαρμέμα εναοςήμαςα, λίπαμρη αρταλειόμ και αοθοόρεχμ 
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με ειδικϊ λιπαμςικϊ ή ρποέι εογαλείχμ. Δογαλεία πξσ απξςελξϋμςαι απϊ 

απξρπόμεμα εναοςήμαςα ποέπει μα λιπαίμξμςαι ϊλα ςα κιμξϋμεμα μέοη ποιμ 

ςη ρσμαομξλϊγηρη.  

3. Ληυαμικϊπ καθαοιρμϊπ και απξλϋμαμρη 

Ο υειοξκίμηςξπ καθαοιρμϊπ δεμ ρσμιρςάςαι εάμ σπάουει διαθέριμξ ασςϊμαςξ 

πλσμςήοιξ-απξλσμαμςήοιξ. Μα υοηριμξπξιξϋμςαι ξι καςάλληλξι ειδικξί 

δίρκξι για εσαίρθηςα εογαλεία και μικοά εναοςήμαςα και μα τοξμςίζξμςαι για 

ςξμ πλήοη καθαοιρμϊ και ςημ απξλϋμαμρη ξπόμ και κξιλξςήςχμ. Μα σπάουει 

πλσμςήοιξ-απξλσμαμςήοιξ πξσ πληοξί ςα κοιςήοια ςξσ ποξςϋπξσ EN ISO 

15883 (ή ςξσ παοϊμξιξσ ποξςϋπξσ πξσ ιρυϋει ρςη υόοα ραπ). Μα 

υοηριμξπξιείςαι απιξμιρμέμξ μεοϊ για ςημ ςελική έκπλσρη: έλεγυξπ ρςη 

πξιϊςηςα ςξσ μεοξϋ, θεομική απξλϋμαμρη με απιξμιρμέμξ μεοϊ. Ζ 

θεομξκοαρία και ξ υοϊμξπ διαςήοηρηπ ποέπει μα εσθσγοαμμίζξμςαι π.υ. 

υοϊμξπ διαςήοηρηπ 5 λεπςά ρςξσπ 90°C. 

4. σρκεσαρία 

Σα εογαλεία με καρςάμιεπ και άγκιρςοα κλειρίμαςξπ ποέπει μα είμαι κλειρςά 

μϊμξ ρςημ ποόςη καρςάμια, για μα απξτεσυθεί ξ κίμδσμξπ παοαμϊοτχρηπ 

καςά ςη διάοκεια ςηπ θέομαμρηπ και φϋνηπ ςχμ υειοξσογικόμ εογαλείχμ ρςη 

διαδικαρία απξρςείοχρηπ. 

Δπιλξγή εμϊπ ανιϊπιρςξσ ρϋρςημαςξπ τοαγμξϋ απξρςείοχρηπ. Ζ ρσρκεσαρία 

ποέπει μα ποαγμαςξπξιείςαι ρϋμτχμα με ςξ EN ISO 11607 ή ξπξιξμδήπξςε 

αμςίρςξιυξ καμξμιρμϊ ρςη υόοα ραπ.  

5. Απξρςείοχρη 

Απξρςείοχρη με κξοερμέμξ αςμϊ ρςξσπ 134°C-137°C για 5 λεπςά, 

απξρςειοχςήπ με αςμϊ πξσ πληοξί ςα ποϊςσπα ςηπ κάθε υόοαπ και 

απξρςείοχρη ρε υαμηλή θεομξκοαρία 120°C ή ρε ρϋγυοξμξσπ κλιβάμξσπ 

πλάρμαςξπ, ξνείδιξ ςξσ αιθσλεμίξσ και άλλξσπ υημικξϋπ απξρςείοχμεπ.  

6. Απξθήκεσρη ρε απξρςειοχμέμεπ ρσμθήκεπ 

σμθήκεπ απξθήκεσρηπ: υχοίπ ρκϊμη, υχοίπ σγοαρία και ρε ρςαθεοή 

θεομξκοαρία. Απξτσγή ακοαίχμ διακσμάμρεχμ ρςιπ θεομξκοαρίαπ. 
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Απξθήκεσρη με βάρη ςξμ καμϊμα first-in-first-out, δηλαδή απξθηκεϋξμςαι με 

βάρη ςημ ημεοξμημία λήνηπ και ςα παλαιϊςεοα ςξπξθεςξϋμςαι μποξρςά, 

ποξκειμέμξσ μα υοηριμξπξιηθξϋμ άμερα και μα απξτεσυθεί ξ κίμδσμξπ λήνηπ 

ςξσπ.  

Φειοξσογική εταομξγή 

Σα εογαλεία ποέπει μα υοηριμξπξιξϋμςαι μϊμξ για ςξ ρκξπϊ για ςξμ ξπξίξ 

ποξξοίζξμςαι και ποέπει μα αταιοείςαι αμέρχπ ϊλη η εμταμή μoλσρμαςική 

ϋλη. Σα εογαλεία μεςοιξϋμςαι, καςαγοάτξμςαι και ςξπξθεςξϋμςαι με ρειοά.  

2.2. Ζ κξσλςξύοα αρτάλειαπ 

Ωπ κξσλςξϋοα αρτάλειαπ αματέοεςαι γεμικά ςξ ρϋμξλξ κξιμόμ ανιόμ, 

πεπξιθήρεχμ, καμϊμχμ και ρσμπεοιτξοόμ πξσ αλληλξεπιδοξϋμ με ςη δξμή 

και ςα ρσρςήμαςα ελέγυξσ εμϊπ ξογαμιρμξϋ για ςημ παοαγχγή καμϊμχμ 

ρσμπεοιτξοάπ. Αμςιποξρχπεϋει επίρηπ ςξσπ κξιμξϋπ οϊλξσπ και ςιπ 

κξιμχμικέπ και ςευμικέπ ποακςικέπ πξσ ελαυιρςξπξιξϋμ ςημ έκθερη ςχμ 

εογαζξμέμχμ ρε επικίμδσμεπ ρσμθήκεπ (Perrow, 2004, Reason, 2002, Zhang, 

etal., 2002).  

Ζ έμμξια ςηπ κξσλςξϋοαπ αρτάλειαπ εμταμίρςηκε μεςά απϊ διάτξοα 

γεγξμϊςα ϊπχπ ςξ Σρεομξμπίλ, ςξ Piper Alpha, ςξ Kings Cross, ςξ Three 

MileIsland και ςξ Crash Train ρςξ Calpham Junction. Ασςά ςα αςσυήμαςα και 

ςα ρτάλμαςα εομημεϋςηκαμ χπ απξδεικςικά ρςξιυεία για ςημ ϋπαονη κακήπ 

αρτάλειαπ ρε ξλϊκληοξ ςξμ κλάδξ, πξσ ρσμέβηραμ επειδή ςα ρσρςήμαςα 

αρταλείαπ είυαμ σπξβαθμιρςεί η πξλιςική αρτάλεια ποξςείμεςαι επί ςξσ 

παοϊμςξπ απϊ ςξσπ ηγέςεπ για ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ χπ βαρικϊ 

ρςξιυείξ ςχμ ξογαμιρμόμ σγειξμξμικήπ πεοίθαλφηπ για ςη βελςίχρη ςηπ 

αρτάλειαπ ςχμ αρθεμόμ(Reason, 2002, Perrow, 2004).  

Ζ αμαγμόοιρη ςξσ οϊλξσ ςηπ κξσλςξϋοαπ αρτάλειαπ ρςημ ποϊληφη 

αςσυημάςχμ έυει ξδηγήρει ρε έμαμ ασναμϊμεμξ αοιθμϊ υαοακςηοιρςικόμ πξσ 

υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ εκςίμηρη και ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςηπ κξσλςξϋοαπ 

αρτάλειαπ ρε μια πξικιλία πξλϋπλξκχμ βιξμηυαμιόμ. Οι ξογαμιρμξί με 

θεςική μξξςοξπία αρτάλειαπ υαοακςηοίζξμςαι απϊ ςημ επικξιμχμία πξσ 

βαρίζεςαι ρςημ αμξιβαία εμπιρςξρϋμη, ςιπ κξιμέπ αμςιλήφειπ για ςη ρημαρία 
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ςηπ αρτάλειαπ και ςημ εμπιρςξρϋμη ρςημ απξςελερμαςικϊςηςα ςχμ 

ποξληπςικόμ μέςοχμ. Βαρικά ρςξιυεία ςηπ κξσλςξϋοαπ αρτάλειαπ εμϊπ 

ξογαμιρμξϋ απξςελξϋμ η δέρμεσρη, η  ικαμϊςηςα και η γμόρη, εμό η 

διξίκηρη ςξσ ξογαμιρμξϋ θεχοεί ϊςι ζχςικήπ ρημαρίαπ δοάρη για ςημ 

αλλαγή κξσλςξϋοαπ εμϊπ ξογαμιρμξϋ ρημαςξδξςεί η αλλαγή μξξςοξπίαπ ςχμ 

σπαλλήλχμ(Carnino, 1989, Lee, Mac Donald et Coote, 1993, Lucas, 1990).   

Ο International Civil Aviation Organization [ICAO], (1992) ρημείχρε ϊςι μια 

καλή μξξςοξπία αρτάλειαπ ποξχθείςαι απϊ ςα αμόςεοα ρςελέυη εμϊπ 

ξογαμιρμξϋ, πξσ δίμξσμ μεγάλη έμταρη ρςημ αρτάλεια, και ϊςαμ εκείμα 

επίρηπ είμαι διαςεθειμέμα μα δέυξμςαι κοιςική, μα είμαι αμξικςά ρε 

αμςιςιθέμεμεπ απϊφειπ, μα εμθαοοϋμξσμ έμα κλίμα πξσ εμθαοοϋμει ςημ 

αμάδοαρη και σπξγοαμμίζξμςαπ ςη ρημαρία ςηπ κξιμξπξίηρηπ ρυεςικόμ 

πληοξτξοιόμ αρταλείαπ. Ασςή η αμαςοξτξδϊςηρη πεοιλαμβάμει ςημ 

εμτάμιρη ρταλμάςχμ και ςιπ λεπςξμέοειεπ πξσ πεοιβάλλξσμ ςξ ρσμβάμ 

ρτάλμαςξπ. Ζ αμόςαςη διξίκηρη ποέπει επίρηπ μα ποξχθήρει οεαλιρςικξϋπ 

και εταομϊριμξσπ καμϊμεπ αρτάλειαπ και μα διαρταλίρει ϊςι ςξ ποξρχπικϊ 

είμαι καλά μξοτχμέμξ και εκπαιδεσμέμξ ρυεςικά με ςιπ ρσμέπειεπ ςχμ μη 

αρταλόμ ποάνεχμ. 

Οι εογαζϊμεμξι γεμικά έυξσμ παίζξσμ  ρημαμςικϊ  οϊλξ ρςη διαμϊοτχρη ςηπ 

κξσλςξϋοαπ αρτάλειαπ με ςημ καςαμϊηρη ςχμ κιμδϋμχμ ρςξ υόοξ εογαρίαπ 

και ςημ εογαρία εμςϊπ ςχμ καθξοιρμέμχμ παοαμέςοχμ αρτάλειαπ ςχμ 

οϊλχμ εογαρίαπ ςξσπ. Έμα απξςελερμαςικϊ ρϋρςημα διαυείοιρηπ ςηπ 

αρτάλειαπ, ρςξ ξπξίξ μπξοξϋμ μα βαριρςξϋμ ξι εογαζϊμεμξι, είμαι έμα 

ρημάδι ϊςι ξ ξογαμιρμϊπ έυει μια καλή κξσλςξϋοα αρτάλειαπ, ειδικά αμ ξι 

εογαζϊμεμξι ρσμμεςέυξσμ ρςη βελςίχρη και ςημ ξικξδϊμηρη ασςξϋ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ διαυείοιρηπ ςηπ αρτάλειαπ. Ζ εταομξγή ασςξϋ ρςημ σγειξμξμική 

πεοίθαλφη ρημαίμει ϊςι η γμόρη ςχμ ανιόμ, ςχμ πεπξιθήρεχμ, ςχμ 

ςελεςξσογιόμ, ςχμ ρσμβϊλχμ, ςχμ ρσμπεοιτξοόμ και ςχμ αμςιλήφεχμ πξσ 

λαμβάμξσμ ξι μξρηλεσςέπ ρυεςικά με ςημ αρτάλεια ρςξσπ υόοξσπ εογαρίαπ 

ςξσπ θα ποέπει μα βξηθά ςη διξίκηρη μα ανιξλξγεί ςα ποξγοάμμαςά ςξσπ για 

ςημ καλλιέογεια ςηπ αρτάλειαπ και μα ποξβλέπει πϊρξ ςξ ποξρχπικϊ θα 
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ρσμμεςέυει ρςη βελςίχρη ςηπ αρτάλειαπ ςχμ αρθεμόμ και ςημ πξιϊςηςα ςηπ 

πεοίθαλφηπ (Cooper, 2000, INEEL,2001). 

Ο οϊλξπ ςηπ μξξςοξπίαπ για ςημ αρτάλεια και ςημ κξσλςξϋοα αρτάλειαπ ςξσ 

μξρηλεσςικξϋ ποξρχπικξϋ,  είμαι ρημαμςικϊπ για μια μξρξκξμειακή δξμή, 

γιαςί βξηθά  ςη δξμή ασςή μα εμςξπίζει ςξσπ παοάγξμςεπ πξσ απειλξϋμ ςημ 

αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ, καθξοίζξσμ ςημ ποξθσμία ςχμ εογαζξμέμχμ μα 

βελςιόρξσμ ςημ αρτάλεια και μα αματέοξσμ λάθη. Λελέςεπ αμέτεοαμ ϊςι η 

μέςοηρη και γεμικϊςεοα η απξςϋπχρη ςξσ επιπέδξσ κξσλςξϋοαπ αρτάλειαπ 

εμϊπ μξρξκξμείξσ βξηθά ςξσπ επαγγελμαςίεπ σγείαπ μα καςαμξήρξσμ ςξμ 

αμςίκςσπξ ςηπ κξσλςξϋοαπ αρτάλειαπ ρςημ εμτάμιρη ρταλμάςχμ και μα 

ποξβξϋμ ρε διξοθχςικέπ κιμήρειπ. Ηα ςξσπ βξηθήρει επίρηπ  μα 

ποξρδιξοίρξσμ ςη ρυεςική ρσμβξλή ςχμ αιςιχδόμ παοαγϊμςχμ ρςα 

ρτάλμαςα πξιξ έγκαιοα. Όλα ςα διεσθσμςικά ρςελέυη θα ποέπει μα 

καςαμξήρξσμ ςη ρημαρία ςηπ εμθάοοσμρηπ και ςηπ σπξρςήοινηπ ςχμ 

εογαζξμέμχμ ϊρξμ ατξοά ςημ αματξοά ρταλμάςχμ (Zohar, 2002; Zohar & 

Luria,2003). 

Για ςη  μέςοηρη ςηπ κξσλςξϋοαπ αρτάλειαπ έυξσμ δξκιμαρςεί ρσγκεκοιμέμα 

εογαλεία ςα ξπξία απξςσπόμξσμ γμόρειπ, ρςάρειπ και πεπξιθήρειπ ςχμ 

εοχςόμεμχμ και ξσριαρςικά ποξρδιξοίζξσμ ςξ επίπεδξ ςηπ κξσλςξϋοαπ ςξσπ 

για ςημ αρτάλεια. Ο Zohar (2002) μέςοηρε ςξσπ φσυξλξγικξϋπ παοάγξμςεπ 

πξσ επιδοξϋμ ρςημ κξσλςξϋοα αρτάλειαπ, υοηριμξπξιόμςαπ έμα 

εοχςημαςξλϊγιξ ςηπ έοεσμαπ για ςημ αρτάλεια ςξσ κλίμαςξπ. Ποϊςειμε 

εοχςήρειπ για μα μεςοήρει ςιπ πεπξιθήρειπ, ςιπ ανίεπ, ςιπ ρςάρειπ και ςιπ 

αμςιλήφειπ ςξσ αςϊμξσ ρυεςικά με ςιπ διάτξοεπ διαρςάρειπ ςηπ αρτάλειαπ 

πξσ θεχοξϋμςαι ρημαμςικέπ για ςημ αμάπςσνη ςηπ μξξςοξπίαπ αρτάλειαπ 

ϊπχπ η δέρμεσρη ςηπ διξίκηρηπ. Ο Cooper (2000) πεοιέγοαφε ςημ κλίμακα 

ασςή χπ έμα μέρξ για μα απξςσπόρει ςιπ απϊφειπ ςχμ εογαζξμέμχμ ρυεςικά 

με ςα πλεξμεκςήμαςα και ςιπ αδσμαμίεπ ςχμ ποακςικόμ διαυείοιρηπ ςηπ 

αρτάλειαπ με ςιπ ξπξίεπ καςεσθϋμει ςιπ καςάλληλεπ διξοθχςικέπ εμέογειεπ. 

Δπιπλέξμ, ξι εοεσμηςέπ υοηριμξπξίηραμ ςξ μέςοξ ςξσ Zohar για μα ενεςάρξσμ 

ςιπ ρυέρειπ μεςανϋ ςχμ διαρςάρεχμ αρτάλειαπ και ςξσ ςοϊπξσ με ςξμ ξπξίξ 

ςξ καθέμα ρυεςίζεςαι με ςα απξςελέρμαςα, ϊπχπ ςα πξρξρςά αςσυημάςχμ. 
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Σα μέςοα για ςημ αρτάλεια ςξσ κλίμαςξπ έυξσμ διεοεσμηθεί εσοέχπ και 

ςείμξσμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ χπ σπξκαςάρςαςξ μέςοξ για ςημ κξσλςξϋοα 

αρτάλειαπ. 

Ο Οδηγϊπ μέςοηρηπ κλιμάκχρηπ ςηπ αρτάλειαπ για ςημ αρτάλεια και σγεία 

ςξσ Ζμχμέμξσ Βαριλείξσ (UK Health and Safety Executive Safety Climate 

Measurement User Guide and Tool) ρημειόμει ϊςι η παοαςήοηρη ρυεςικά με 

ςιπ ρσμπεοιτξοέπ κξσλςξϋοαπ μπξοεί μα είμαι άμερη ή έμμερη. 

Φοηριμξπξιξϋμςαι έμμερεπ παοαςηοήρειπ για ςη ρσλλξγή δεδξμέμχμ μέρχ 

αματξοόμ και αουείχμ ξογαμιρμξϋ, εμό ξι άμερεπ παοαςηοήρειπ 

καθξδηγξϋμςαι απϊ καςαλϊγξσπ ελέγυξσ ποξραομξρμέμξσπ ρςη λειςξσογία.  
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ΙΔΥΑΚΑΘΟ 3. ΦΔΘΡΟΤΡΓΔΘΑ ΙΑΘ ΦΔΘΡΟΤΡΓΘΙΔ ΟΛΑΔΔ 

Σξ Φειοξσογείξ απξςελεί μια ειδική, πξλσρϋμθεςη μξμάδα ρε έμα Μξρξκξμείξ 

ςξσ ξπξίξσ ςξ έογξ ξοξθεςείςαι βάρει ασρςηοόμ διεθμόμ, επιρςημξμικόμ 

ξδηγιόμ και πεοιλαμβάμει εκςέλερη υειοξσογικόμ επεμβάρεχμ και λξιπόμ 

ιαςοικόμ επεμβαςικόμ ιαςοικόμ ποάνεχμ ρε ρσμθήκεπ αρηφίαπ. 

Ποξρπαθόμςαπ μα ποξρεγγιρςεί εμμξιξλξγικά ξ ϊοξπ, υειοξσογείξ 

απξκαλξϋμε ςημ ειδική μξμάδα εμϊπ Μξρξκξμείξσ ρςημ ξπξία εκςελξϋμςαι 

υειοξσογικέπ επεμβάρειπ καθόπ και λξιπέπ επεμβαςικέπ ιαςοικέπ ποάνειπ σπϊ 

ρσμθήκεπ ασρςηοήπ αρηφίαπ, για ςιπ ξπξίεπ απαιςείςαι ή ϊυι η υξοήγηρη 

γεμικήπ αμαιρθηρίαπ. Σξ Φειοξσογείξ λειςξσογεί με πλήοη ρϋμθερη 

ειδικξςήςχμ ρε ποξρχπικϊ για ϊλεπ ςιπ βάοδιεπ λειςξσογίαπ ςξσ 

επιδιόκξμςαπ ςημ διαρτάλιρη ςηπ ξμαλήπ λειςξσογίαπ ςξσ έογξσ ςξσ.  

Ο  ϊοξπ «υειοξσογική ξμάδα» πεοιλαμβάμει ςξσπ υειοξσογξϋπ, ςξσπ 

αρυξλξϋμεμξσπ με ςημ αμαιρθηρία, ςξ μξρηλεσςικϊ ποξρχπικϊ, ςξσπ 

ςευμικξϋπ και ςξ σπϊλξιπξ ποξρχπικϊ ςηπ υειοξσογικήπ αίθξσραπ πξσ με 

κάπξιξ ςοϊπξ εμπλέκξμςαι ρε μία επέμβαρη. Ζ  υειοξσογική ξμάδα, 

απξςελείςαι απϊ ϊλξ ςξ ποξρχπικϊ πξσ παίομει μέοξπ ρςημ εγυείοηρη. Ιάθε 

μέλξπ ςξσ ποξρχπικξϋ ασςξϋ παίζει έμα οϊλξ ρςημ εγγϋηρη ςηπ αρτάλειαπ 

και ςηπ επιςσυίαπ μιαπ υειοξσογικήπ επέμβαρηπ. 

Ζ πξλϋπλεσοη διεπιρςημξμική ξμάδα επαγγελμαςιόμ σγείαπ ξι ξπξίξι 

απαοςίζξσμ ςημ υειοξσογική ξμάδα δεμ είμαι ςα ίδια ποϊρχπα κάθε τξοά. Δμ 

ςξϋςξιπ, ςξ ρϋμξλξ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρε υειοξσογικέπ επεμβάρειπ απξςελεί 

μια ξμάδα με πξλσάοιθμξσπ επαγγελμαςίεπ σγείαπ η ξπξία μπξοεί μα 

εμαλλάρρεςαι, αλλά ξ υοϊμξπ και ξι διεογαρίεπ ρςιπ ξπξίεπ ρσμμεςέυει ςημ 

καθιρςξϋμ σπεϋθσμη για ςημ πξιϊςηςα ςηπ τοξμςίδαπ σγείαπ ποξπ ςξμ 

αρθεμή. Ζ διάδοαρη δε μεςανϋ ςχμ μελόμ ςηπ και η ξογαμχριακή 

κξσλςξϋοα πξσ ςη διέπει,  απξςελξϋμ ςξ κλειδί ςηπ επιςσυίαπ ασςήπ, με 

άμερα απξςελέρμαςα ρςξμ αρθεμή. 

Κϊγχ ςηπ ιδιαιςεοϊςηςαπ και ςηπ πξικιλξμξοτίαπ ςξσ Φειοξσογείξσ και για 

ςημ απξςελερμαςικϊςεοη λειςξσογία ςξσ, η θερμξθέςηρη καμϊμχμ και 

ποχςξκϊλλχμ θεχοείςαι επιβεβλημέμη ρε κάθε ρϋγυοξμξ μξρηλεσςικϊ 



43 

 

ίδοσμα. Ζ εταομξγή ςξσπ εναςξμικεϋεςαι και ποξραομϊζεςαι αμαλϊγχπ 

ατξϋ ποξραμαςξλίζεςαι ρςημ πεοαιςέοχ βελςιρςξπξίηρη ςχμ διαδικαριόμ, 

ςημ εϋοσθμη λειςξσογία ςξσ Φειοξσογείξσ και κας‘ επέκςαρη ςξσ 

Μξρξκξμείξσ. 

3.1. Θρςξοική αμαδοξμή υειοξσογικήπ διαδικαρίαπ 

Ζ υειοξσογική επέμβαρη απϊ ςημ αουαιϊςηςα μέυοι ρήμεοα απξςελεί 

 ποξςειμϊμεμη θεοαπεία είςε χπ  εμαλλακςική ςηπ ρσμςηοηςικήπ είςε λϊγχ 

ςχμ εμδείνεχμ. ςξιυεία απϊ ςημ αουαία Αίγσπςξ, ϊπξσ ξι μάγξι-ιαςοξί 

ποξυχοξϋμ ρε ςοσπαμιρμξϋπ απϊ ςξ 8.000 π. Φ., εμό η αμαιρθηρία με μια 

μξοτή κάμμαβηπ εμταμίζεςαι ςξ 190 π.Φ. ρςημ Ιίμα απϊ ςξμ Hua Tuo, 

δείυμξσμ ςιπ βάρειπ ςηπ υειοξσογικήπ ρςξ ιρςξοικϊ παοελθϊμ. Δπίρηπ, είμαι 

γμχρςϊ ϊςι ξ Θππξκοάςηπ και ξ Γαλημϊπ με ςιπ θεχοίεπ ςξσπ επηοεάζξσμ ςημ 

ενέλινη ςηπ ιαςοικήπ επιρςήμηπ μέυοι ςξ ςέλξπ ςξσ Λεραίχμα. 

Δμδιατέοξσρα είμαι και η πξοεία ενέλινηπ ςξσ υειοξσογείξσ, δηλαδή ςηπ 

αίθξσραπ, ςηπ αμαιρθηρίαπ, ςηπ απξρςείοχρηπ και ςχμ επεμβάρεχμ. Σξ 

ρϋγυοξμξ υειοξσογείξ έλκει ςημ καςαγχγή ςξσ απϊ ςη οχμαψκή ρςοαςιχςική 

ρκημή, καθόπ ξ επαγγελμαςικϊπ οχμαψκϊπ ρςοαςϊπ ρςιπ εκρςοαςείεπ ςξσ έυει 

ρςοαςιχςικϊ ιαςοϊ («medicusvulnerarius»), ξ ξπξίξπ θεοαπεϋει και ςξσπ 

μξμξμάυξσπ ρςιπ αοέμεπ. 

«Ζ υοσρή ιρλαμική πεοίξδξπ» (9ξπ και 10ξπ αιόμαπ μ. Φ.) ποξρθέςει ςη γμόρη 

ςηπ υοήρηπ ςξσ ξπίξσ ρςημ αμαιρθηρία και ςξ αλκξϊλ για ιαςοικξϋπ ρκξπξϋπ 

(αμςιρηφία ςοαϋμαςξπ). Ακξλξσθεί η πεοίξδξπ ςξσ Λεραίχμα, ϊπξσ ρςημ 

Δσοόπη εμταμίζεςαι ξ υειοξσογϊπ-μπαομπέοηπ, ξ ξπξίξπ ποαγμαςξπξιεί 

πληθόοα επεμβάρεχμ (καοκίμξ μαρςξϋ, αιμξοοξΐδεπ, γάγγοαιμα, 

καςαοοάκςη, αλλά κσοίχπ αταιμάνειπ) και μϊλιπ ςξ 1540 ξ βαριλιάπ Δοοίκξπ 

ξ VIII σπξγοάτει διάςαγμα ρσγυόμεσρηπ ςηπ Ιξιμϊςηςαπ ςχμ Φειοξσογόμ με 

ςημ Δςαιοεία ςχμ Ιξσοέχμ ρςημ Λεγάλη Βοεςαμία (μέυοι ςϊςε ήςαμ υχοιρςά). 

Οι Μαπξλεϊμςιξι Πϊλεμξι ρςιπ αουέπ ςξσ 19ξσ αιόμα και ξ Αμεοικαμικϊπ 

Δμτϋλιξπ Πϊλεμξπ ρςα μέρα ςξσ 19ξσβελςιόμξσμ ςημ παοευϊμεμη ιαςοική 

πεοίθαλφη, καθόπ ρςξ ιαςοικϊ ποξρχπικϊ ποξρςίθεςαι ςξ μξρηλεσςικϊ, εμό 

ξι υειοξσογικέπ ςευμικέπ και ξ υόοξπ ςχμ υειοξσογείχμ ενελίρρξμςαι 

ποξρθέςξμςαπ μέα γμόρη. 
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ςη ρϋγυοξμη ιρςξοία, η ποόςη αίθξσρα υειοξσογείξσ καςαρκεσάζεςαι ρςξ 

Μξρξκξμείξ St. Thomas ςξσ Κξμδίμξσ (1822) και ςξ 1859 ρςξ ίδιξ μξρξκξμείξ 

η Florence Nightingale δημιξσογεί ςημ ποόςη υξλή Μξρηλεσςικήπ. Σα 

υειοξσογικά γάμςια ποχςξυοηριμξπξιξϋμςαι απϊ ςξμ Halsted ςξ 1889, η 

υειοξσογική μάρκα ςξ 1897 απϊ ςξμ Miculitz, η υειοξσογική μπλξϋζα ρςα 

ςέλη ςξσ 19ξσ αιόμα, ςξ κάλσμμα κεταλήπ ςξ 1886 απϊ ςξμ Μeuber, εμό ξ 

Lister απϊ ςξ 1860 απξδεικμϋει ϊςι η αμςιρηφία μειόμει ςημ εμτάμιρη 

υειοξσογικόμ λξιμόνεχμ. Σα υειοξσογεία ςξσ 18ξσ αιόμα ξσριαρςικά ήςαμ 

αίθξσρεπ διαλένεχμ, ξι ξπξίεπ υοηριμξπξιξϋμςαμ για ςημ επίδεινη ςηπ ςξμήπ 

ςχμ πςχμάςχμ. Εόμςεπ αρθεμείπ πείθξμςαμ εμίξςε μα σπξβληθξϋμ ρε 

υειοξσογικέπ επεμβάρειπ, ποάγμα πξσ απξςελξϋρε υοήριμη εμπειοία για ςξ 

κξιμϊ. Οι πεοιρρϊςεοεπ υειοξσογικέπ επεμβάρειπ ήςαμ ρϋμςξμεπ, ήρρξμξπ 

ρημαρίαπ και εκςελξϋμςαμ ρε ςϊπξσπ βξλικξϋπ για ςξμ ίδιξ ςξμ αρθεμή (π.υ. 

κας‘ ξίκξμ).  

Ζ ειραγχγή ςηπ αμαιρθηρίαπ πεοίπξσ ςξ 1840 επηοέαρε ελάυιρςα ςξμ ςϊπξ 

διεναγχγήπ ςχμ υειοξσογικόμ επεμβάρεχμ. Πεοί ςα ςέλη ςξσ 19ξσ αιόμα, 

ϊςαμ ξ Joseph Lister αμακάλσφε ςημ αμαγκαιϊςηςα ςηπ αμςιρηφίαπ, καςέρςη 

ποξταμήπ και η αμαγκαιϊςηςα για ςξμ καςάλληλξ ρυεδιαρμϊ ςξσ υόοξσ 

ϊπξσ θα ρςεγαζϊςαμ ςξ υειοξσογείξ. ςξ ςέλξπ ςξσ 19ξσ αιόμα, ξ Gustav  

Neuber, ρςη Γεομαμία, ήςαμ ξ ποχςξπϊοξπ ρςη υοήρη ειδικόμ υόοχμ πξσ 

ποξξοίζξμςαμ απξκλειρςικά για ςημ εκςέλερη ςχμ υειοξσογικόμ 

επεμβάρεχμ. ςη Βαλςιμϊοη, ξ Halsted ειρήγαγε παοϊμξιεπ έμμξιεπ αρηφίαπ 

– αμςιρηφίαπ ρςξ μξρξκξμείξ Johns Hopkins, ςη δεκαεςία ςξσ 1890.  

ςιπ αουέπ ςξσ 20ξσ αιόμα ςα πεοιρρϊςεοα μεγάλα μξρξκξμεία είυαμ ςοία 

υειοξσογεία έμα για γεμικέπ, έμα για ξοθξπεδικέπ και έμα για 

γσμαικξλξγικέπ υειοξσογικέπ επεμβάρειπ. Ασςή η ποόιμη ενειδικεσμέμη 

υοήρη ςξσ υόοξσ για ςα υειοξσογεία ποξέκσφε πιθαμϊςαςα για λϊγξσπ 

διεσκϊλσμρηπ ςχμ γιαςοόμ και ϊυι για ςημ εγκαςάρςαρη ειδικξϋ ενξπλιρμξϋ 

ή λϊγχ ςχμ διατξοεςικόμ αμαγκόμ ρε ρςελέυχρη.  

Ζ υειοξσογική επιρςήμη αμαπςϋυθηκε οαγδαία καςά ςη διάοκεια και αμέρχπ 

μεςά ςξ 2ξ Παγκϊρμιξ Πϊλεμξ. Ζ ενέλινη ςχμ υειοξσογικόμ ςευμικόμ ρςξ 

πεδίξ ςηπ μάυηπ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ εμτάμιρη ςχμ αμςιβιξςικόμ, 
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δημιξϋογηρε μια αςμϊρταιοα ρςημ ξπξία ξι ενελίνειπ ςηπ υειοξσογικήπ 

λάμβαμαμ υόοα ρυεδϊμ ρε καθημεοιμή βάρη. Οι ενελίνειπ ρςημ 

αμαιρθηριξλξγία ρσμβάδιζαμ με ςα παοαπάμχ, καθιρςόμςαπ δσμαςή ςημ 

επιβίχρη εναιοεςικά βαοιά αρθεμόμ ξι ξπξίξι στίρςαμςξ πεοίπλξκεπ 

επεμβάρειπ. Αμ και ςα υειοξσογεία ςχμ δεκαεςιόμ ςξσ ‘50 και ςξσ ‘60 δε 

διέτεοαμ ξσριαρςικά απϊ ςα αμςίρςξιυα ςχμ αουόμ ςξσ 20ξϋ αιόμα, η 

αμάπςσνη ςηπ ςευμξλξγίαπ δημιξϋογηρε ςημ αμάγκη για υοήρη πεοιρρϊςεοχμ 

ςμημάςχμ ιαςοικξϋ ενξπλιρμξϋ ρςιπ πξλϋπλξκεπ υειοξσογικέπ επεμβάρειπ. 

Ζ μεγάλη ποϊξδξπ, ϊμχπ, ρςημ καςαρκεσή ςχμ ρϋγυοξμχμ υειοξσογικόμ 

αιθξσρόμ γίμεςαι ρςα μέρα ςξσ 20ξσαιόμα με αουή ςξμ Πϊλεμξ ςηπ Ιξοέαπ, 

καθόπ δημιξσογξϋμςαι ςα κιμηςά υειοξσογικά μξρξκξμεία ςξσ αμεοικάμικξσ 

ρςοαςξϋ (MASH, δηλαδή Mobile, Army, Surgical, Hospital). Ο Πϊλεμξπ ςξσ 

Βιεςμάμ, ρςη ρσμέυεια, δίμει όθηρη ρςημ ποξμξρξκξμειακή πεοίθαλφη με 

ςημ ςαυεία μεςατξοά ςχμ ςοασμαςιόμ, με ελικϊπςεοα, ρςξ πληριέρςεοξ 

ρςοαςιχςικϊ μξρξκξμείξ. Σέλξπ, ςξ 1995 ξ Ken Mattox ειραγάγει ςξ δϊγμα 

«Damage Control Surgery», δηλαδή ςημ άμερη αμςιμεςόπιρη ςηπ απειληςικήπ 

για ςη ζχή βλάβηπ και ρε δεϋςεοξ υοϊμξ ςημ πλήοη απξκαςάρςαρη ςχμ 

σπϊλξιπχμ βλαβόμ. 

Οι επεμβάρειπ ημεοήριαπ μξρηλείαπ άουιραμ μα λαμβάμξσμ υόοα ρςιπ αουέπ 

ςξσ 20ξϋ αιόμα. Ο J. H. Nicoll, απϊ ςη Γλαρκόβη ςηπ κχςίαπ, αμέτεοε ςξ 

1909 ρςξ Βοεςαμικϊ Θαςοικϊ ϋλλξγξ ςιπ εμπειοίεπ ςξσ απϊ ςα υειοξσογεία 

ημεοήριαπ μξρηλείαπ ρε 8.988 παιδιά. Σξ 1916 ξ Ralph Waters ίδοσρε μια 

κλιμική ρςημ πϊλη Sioux ςηπ Iowa για ξδξμςιαςοικέπ υειοξσογικέπ επεμβάρειπ 

ημέοαπ και λξιπέπ μικοξεπεμβάρειπ. Σξ υειοξσογείξ ημεοήριαπ μξρηλείαπ 

δεμ έςσυε μεγάληπ απξδξυήπ, μέυοι πξσ ξ Wallace Reed, αμαιρθηριξλϊγξπ, 

δημιξϋογηρε έμα «Φειοξσογικϊ Ιέμςοξ» ςξ 1970. Παοϊμξια κέμςοα, παο‘ ϊλξ 

πξσ αουικά είυαμ αμςιμεςχπιρθεί με αμτιβξλία, απξδείυθηκαμ εκ ςχμ 

σρςέοχμ ενίρξσ αρταλή και λιγϊςεοξ δαπαμηοά ρε ρυέρη με ςα υειοξσογεία 

ςχμ μξρξκξμείχμ. Σα μξρξκξμεία αμςαπξκοίθηκαμ ρςημ αμάγκη ασςή, 

αμαπςϋρρξμςαπ είςε νευχοιρςά Φειοξσογικά Ιέμςοα Ζμεοήριαπ Μξρηλείαπ, 

είςε ατιεοόμξμςαπ ςμήμα ςχμ υειοξσογικόμ αιθξσρόμ απξκλειρςικά ρε 

υειοξσογεία ημεοήριαπ μξρηλείαπ (Gabeletal., 2001). 
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3.2. Φαοακςηοιρςικά  και Θδιαιςεοόςηςεπ ςηπ Φειοξσογικήπ Ομάδαπ 

Ζ ξμάδα απξςελεί μία ζχμςαμή αμαπςσρρϊμεμη διεογαρία, μξμαδική ρςημ 

κάθε ςηπ ρςιγμή και έκτοαρη, πξσ εμπλέκει πξλλέπ πλεσοέπ ςηπ αμθοόπιμηπ 

λειςξσογίαπ και πξλλά επίπεδα κξιμχμικήπ ξογάμχρηπ. Απξςελείςαι απϊ 

άςξμα μέλη (ή σπξξμάδεπ) πξσ ρσρυεςίζξμςαι, αλληλεναοςόμςαι και 

ρσμαλλάρρξμςαι. Βοίρκεςαι εμςαγμέμη, δηλαδή απξςελεί σπξρϋρςημα, ρε 

κάπξιξ εσοϋςεοξ ρϋρςημα, με ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι ρε ρσμευή ρσμαλλαγή και 

αλληλενάοςηρη.  

Δπίρηπ ςξ υειοξσογείξ χπ δξμή εμϊπ ξογαμιρμξϋ απξδεικμϋει ςημ 

εμεογηςικϊςηςά ςξσ και μέρα απϊ ςημ αλληλεπίδοαρη και ςη ρσμεογαρία ςξσ 

με άλλεπ δξμέπ και ςμήμαςα ςξσ ίδιξσ ξογαμιρμξϋ(διάγοαμμα 7). Γίμεςαι έςρι 

καςαμξηςϊ πχπ ϊλεπ ξι διαδικαρίεπ πξσ ατξοξϋμ ςη λειςξσογία ςξσ 

υειοξσογείξσ απαιςείςαι μα διεμεογξϋμςαι και μα ξλξκληοόμξμςαι μέρα απϊ 

έμα πλαίριξ καλήπ ρσμεογαρίαπ με ϊλξσπ ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ.  

Διάγοαμμα 7: σμεογαςικέπ δξμέπ Φειοξσογείξσ 

 

Χειρουργείο

Τεχνική 
Υπηρεςία/ 
Βιοιατρική

Αιμοδοςία

Εργαςτήρια
Χειρουργικά 

τμήματα

Διοικητικζσ 
Υπηρεςίεσ/Προμήθειεσ
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Οι επαγγελμαςίεπ σγείαπ πξσ απαοςίζξσμ ςη βαρική υειοξσογική ξμάδα είμαι 

ςξ μξρηλεσςικϊ ποξρχπικϊ, ξι αμαιρθηριξλϊγξι και ξι ιαςοξί πξικίλλχμ 

υειοξσογικόμ ειδικξςήςχμ. Οι ξμάδεπ  ασςέπ διαθέςξσμ κξιμά ρςξιυεία, ϊπχπ 

η αγάπη και η πίρςη ρςα επαγγέλμαςα ςξσπ και η ατξρίχρή ςξσπ ρςη 

τοξμςίδα ςξσ αρθεμξϋπ. Δπιπλέξμ, ςξ γεγξμϊπ ϊςι ϊλξι αμήκξσμ ρςξ Δθμικϊ 

ϋρςημα Τγείαπ και διέπξμςαι απϊ ςξ ίδιξ εογαριακϊ καθερςόπ ποξρδίδει ρε 

ϊλξσπ ςξσπ επαγγελμαςίεπ ριγξσοιά και αρτάλεια ποξρτέοξμςάπ ςξσπ ςημ 

δσμαςϊςηςα μα επιςελξϋμ ςημ εογαρία ςξσπ καςά ςξμ δέξμςα ςοϊπξ υχοίπ μα 

έυξσμ χπ μξμαδικϊ ςξσπ κίμηςοξ ςα ξικξμξμικά ξτέλη. Δκςϊπ απϊ ςα κξιμά 

ςξσπ ρςξιυεία ξι ξμάδεπ ασςέπ υαοακςηοίζξμςαι και απϊ διατξοέπ πξσ 

ερςιάζξμςαι καςά κϋοιξ λϊγξ ρςξ εκπαιδεσςικϊ ςξσπ σπϊβαθοξ, ςιπ 

εογαριακέπ ςξσπ δοαρςηοιϊςηςεπ και ςημ επαγγελμαςική ποξρέγγιρη ςχμ 

θεμάςχμ πξσ ςξσπ ατξοξϋμ. 

Βαρικέπ ρσμιρςόρεπ μιαπ επαγγελμαςικήπ ξμάδαπ απξςελξϋμ ξι έμμξιεπ ςηπ  

αλληλενάοςηρηπ, ςηπ αλληλξρσρυέςιρηπ και ςηπ ρσμαλλαγήπ μεςανϋ ςχμ 

μελόμ ςηπ, εμό ξ ρςϊυξπ ςηπ ξμάδαπ ποέπει μα είμαι ρατήπ, 

ποαγμαςξπξιήριμξπ και αμςικειμεμικά παοαςηοήριμξπ (Βαριλείξσ, 1987; 

Meyer, 1987). Βαρικά κοιςήοια ςξσ ρυημαςιρμξϋ μιαπ ξμάδαπ, ςα ξπξία και 

ποέπει μα λαμβάμξμςαι σπϊφη ρςη ρςξυξθερία ςηπ είμαι ξι  επιδϊρειπ ςχμ 

ρσμμεςευϊμςχμ, ξι κξιμχμικέπ και επαγγελμαςικέπ ρυέρειπ, καθόπ και  ςα 

επαγγελμαςικά και ποξρχπικά εμδιατέοξμςα (διάγοαμμα 8). H ρϋμθερη 

ασςή ποξρτέοει ςη δσμαςϊςηςα εμςαςικϊςεοηπ κξιμχμικήπ επατήπ μεςανϋ 

ποξρόπχμ, πξσ και απϊ ασςή ςη ρκξπιά και θεόοηρη, απξκςά ιδιαίςεοη 

ρημαρία και ανία (Meyer, 1987).  
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Διάγοαμμα 8: Δμδεικςικό Οογαμόγοαμμα Φειοξσογείξσ 

 

Οι υειοξσογικέπ ξμάδεπ απξςελξϋμ ιδιαίςεοα επαγγελμαςικά πεοιβάλλξμςα, 

με πξικιλξμξοτία επαγγελμαςιόμ σγείαπ  ξι ξπξίξι ρσμμεςέυξσμ ρε ασςέπ 

αλλά και διατξοξπξίηρη ιαςοικόμ ειδικξςήςχμ. Αμάλξγα δε με ςξ επείγξμ ή 

ϊυι ςηπ υειοξσογικήπ επέμβαρηπ ποξκαςαβάλλεςαι και ςξ πεοιβάλλξμ ρε ϊςι 

ατξοά ςξσπ ρςοερρξγϊμξσπ παοάγξμςεπ πξσ επιδοξϋμ ρε ασςϊ. συμά ξι 

υειοξσογικέπ επεμβάρειπ διενάγξμςαι κάςχ απϊ ρσμθήκεπ αβεβαιϊςηςαπ και 

ςασςϊυοξμη πίερη υοϊμξσ, με απξςέλερμα ασςϊ μα επιβαοϋμει ςημ έμςαρη 

ρςημ ξμάδα. Γίμεςαι ρατέπ ϊςι η ξμαδική εογαρία ρςξ υειοξσογείξ δεμ είμαι 

ςσπξπξιημέμη, ξϋςε χπ ποξπ ςη διάοθοχρή ςηπ, ξϋςε ϊμχπ και χπ ποξπ ςημ 

απϊδξρή ςηπ. Ζ απϊδξρη ςηπ ξμάδαπ θα πξικίλει τσρικά αμ εναοςάςαι ρε 

μεγάλξ βαθμϊ απϊ ςημ ενξικείχρη με ςα μέλη ςηπ ξμάδαπ πεοιρρϊςεοξ 

ακϊμα και απϊ μια καλά δξμημέμη εογαρία με ςεκμηοίχρη και 

ποξςσπξπξίηρη (Grote et al., 2004). 
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Ζ δσμαμική αλληλεπίδοαρη ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ υαοακςηοίζει 

ξσριαρςικά ςϊρξ ςη δσμαμική ςηπ ϊρξ και ςη τήμη ςηπ. Ζ δσμαμική ςηπ 

ξμάδαπ ασςήπ πεοιγοάτει μέρα απϊ ςημ εμμξιξλξγική ποξρέγγιρή ςηπ  ςημ 

πξοεία ςηπ ποξπ ςημ επίςεσνη ςχμ ρςϊυχμ ςηπ και βαρικξί παοάγξμςεπ πξσ 

καθξοίζξσμ ασςή ςη δσμαμική είμαι η ρϋμθερή ςηπ, ςξ μέγεθξπ ςχμ 

ρσμμεςευϊμςχμ και η διάοθοχρη ςηπ δξμήπ ςηπ (Flin et al., 2003).  

Ρσθμιρςικξί καμϊμεπ ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ, ϊπχπ και άλλχμ 

επαγγελμαςικόμ ξμάδχμ, απξςελξϋμ  ξ καθξοιρμϊπ ποξςϋπχμ/ 

ποχςξκϊλλχμ εογαρίαπ, ςα επαγγελμαςικά καθήκξμςα, ξι ρσμπεοιτξοέπ 

ςχμ μελόμ ςηπ, η καθξδήγηρη και ξ ρσμςξμιρμϊπ, ςξ ηγεςικϊ ποξτίλ ςξσ 

ρσμςξμιρςή ςηπ ξμάδαπ και ςξσ ποξψρςάμεμξσ  ςξσ υειοξσογείξσ και ςελικά 

ςξ ρσμξλικϊ πλαίριξ αματξοάπ και ςξ κλίμα αρτάλειαπ ςξσ υόοξσ και ςχμ 

διαδικαριόμ (Helmreich & Davies,1996). ημαμςικϊ ρςξιυείξ ςξ ξπξίξ 

σπξδηλόμει πξλιςιρμική κξσλςξϋοα αλλά και κξσλςξϋοα αρτάλειαπ 

ποξκαθξοίζξσμ ξι ρςάρειπ και ξι ανίεπ πξσ διέπξσμ ςξ επαγγελμαςικϊ ποξτίλ 

ςχμ μελόμ ςηπ ξμάδαπ. Ζ εθμική δε ποξρέγγιρη και η κξσλςξϋοα πξσ 

απξοοέει απϊ ςξ κξιμχμικϊ status ςξσ κάθε επαγγέλμαςξπ ρσυμά δίμει ςα 

βαρικά υαοακςηοιρςικά ςηπ ξμάδαπ εογαρίαπ (Sexton et al., 2000).   

H δξμή μιαπ ξμάδαπ και ειδικά ασςή ςηπ υειοξσογικήπ, ξτείλει μα έυει μια 

νεκάθαοη ιεοαουική διαβάθμιρη, ρσυμά ϊυι απϊλσςα ςσπξπξιημέμη, 

δεδξμέμξσ ςξσ ϊςι ξι έκςακςεπ ρσμθήκεπ πξσ μπξοεί μα εμταμιρςξϋμ μπξοεί 

μα ποξκαλέρξσμ ιεοαουική αμαποξραομξγή ασςήπ ςηπ ξμάδαπ. Ζ αράτεια 

ςηπ ξμαδικήπ δξμήπ μπξοεί μα ξδηγήρει ρε διατχμίεπ ρςιπ ξμάδεπ, ρυεςικά 

με ςημ ενξσρία, ςημ καςαμξμή καθηκϊμςχμ, ςξσπ οϊλξσπ και ςιπ εσθϋμεπ κάςι 

πξσ ρσυμά σπξμξμεϋει ςημ απϊδξρη ςηπ ξμάδαπ (Leonard et al., 2004). 

Ιϋοια ρςξιυεία ςηπ δξμήπ ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ απξςελξϋμ ξι καμϊμεπ 

λειςξσογίαπ ασςήπ ξι ξπξίξι έυξσμ καθξοιρςεί ςϊρξ απϊ ςξ μξμικϊ πλαίριξ 

ϊρξ και απϊ εμεογξπξιημέμξσπ καμξμιρμξϋπ λειςξσογίαπ, ϊπχπ είμαι ξ 

καμξμιρμϊπ υειοξσογείξσ κάθε μξρξκξμείξσ και ποξςσπξπξιημέμεπ 

διαδικαρίεπ, επιρςημξμικά ςεκμηοιχμέμεπ. Δπίρηπ ξι καθξοιρμέμξι οϊλξι ςχμ 

επαγγελμαςικόμ ξμάδχμ, ςξ ποϊγοαμμα υειοξσογείξσ, ςξ υοξμξδιάγοαμμα 

ςηπ κάθε διαδικαρίαπ, αλλά και η ρϋμθερη και διάςανη ςηπ ξμάδαπ δίμξσμ ρε 
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ασςή ςημ δσμαμική ςηπ λειςξσογία και καθξοίζξσμ ςξ επίπεδξ επικξιμχμίαπ 

(Weber,2004).  

Ζ επικξιμχμία είμαι έμα υαοακςηοιρςικϊ ςηπ ξμάδαπ, ξσριαρςικά απξςελεί 

ςημ καοδιά ςηπ και εναρταλίζει ρ‘ ασςή ςη ζχή και ςημ επιβίχρή ςηπ, γιαςί 

καμία ξμάδα δεμ μπξοεί μα λειςξσογήρει απξςελερμαςικά, αμ ςα μέλη ςηπ 

δεμ έυξσμ ςημ εσυέοεια μα επικξιμχμξϋμ με εσκξλία μεςανϋ ςξσπ. Ζ 

ελεϋθεοη οξή πληοξτξοιόμ (καςαμϊηρη ςξσ ποάγμαςξπ, ρκέφειπ, 

ρσμαιρθήμαςα) μεςανϋ ςχμ μελόμ μιαπ ξμάδαπ ποξρδιξοίζει έμςξμα ςημ 

απξςελερμαςικϊςηςα ςηπ ξμάδαπ και ςημ ικαμξπξίηρη και εσυαοίρςηρη ςχμ 

μελόμ ςηπ (Rosenstein&O‘Daniel,2008). Ζ βαρική δξμή η ξπξία υαοακςηοίζει 

ςξ επίπεδξ επικξιμχμία και ςασςϊυοξμα ποξαρπίζει ςημ ιρξςιμία ςχμ μελόμ 

ςηπ (Haas&Mortensen,2019). ςξ έμα ςοίςξ ϊλχμ ςχμ αμαπξςελερμαςικόμ 

επικξιμχμιόμ πξσ καςαγοάτηκαμ ρε υειοξσογικέπ ξμάδεπ σπήουαμ ξοαςέπ 

επιδοάρειπ ρςιπ διαδικαρίεπ ςηπ ξμάδαπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ 

διάρπαρηπ ςηπ ρσμξυήπ, ςηπ απόλειαπ πϊοχμ, ςηπ καθσρςέοηρηπ και ςηπ 

διαδικαρςικήπ απϊκλιρηπ αλλά και ςηπ απόλειαπ ςηπ ζχήπ (Undre et 

al.,2006). 

Λια άλλη ρημαμςική πςσυή ςηπ ξμαδικήπ εογαρίαπ ρςξ υειοξσογείξ είμαι ϊςι 

καςά ςη διάοκεια ςχμ πεοιρρϊςεοχμ υειοξσογικόμ  διαδικαριόμ, ςα μέλη 

μξιοάζξμςαι έμα είδξπ κξιμήπ ιρςξοίαπ και έυξσμ, ρε διατξοεςικϊ βέβαια  

βαθμϊ, ήδη σπάουξμςεπ  λϊγξσπ ρϋμδερηπ, ϊπχπ ξι ρυέρειπ εμπιρςξρϋμηπ 

και ςη γμόρη ςχμ δενιξςήςχμ ςξσ άλλξσ αλλά και ρςξμ ποξςειμϊμεμξ ςοϊπξ 

εογαρίαπ. Ασςξί ξι λϊγξι ρϋμδερηπ μαζί με ςημ αμεπαοκή καςαμϊηρη ςχμ 

διατξοεςικόμ εναοςήρεχμ, ςημ  αμεπαοκή καςαμϊηρη ςηπ καςάρςαρηπ ςχμ 

σπξρςηοικςικόμ ρσρςημάςχμ απϊ ςα ξπξία εναοςάςαι η υειοξσογική 

επέμβαρη, καθόπ και ςιπ άγμχρςεπ πςσυέπ ςηπ καςάρςαρηπ ςξσ αρθεμξϋπ, 

και ςχμ επιπλξκόμ και ρσμβαμάςχμ πξσ μπξοεί μα ποξκϋφξσμ, ρσμβάλλξσμ 

ρςημ ξμαδική εογαρία. Γίμεςαι λξιπϊμ εμταμέπ ϊςι για μα είμαι επιςσυήπ, μια 

επιυειοηριακή ξμάδα ϊπχπ η υειοξσογική, ποέπει μα ξικξδξμήρει ικαμϊςηςεπ 

για μα υειοιρςεί ασςή ςημ πξλσπλξκϊςηςα ποξκειμέμξσ μα μπξοέρει μα 

ποξραομξρςεί (Fraser et Greenhalgh, 2001). 

https://hbr.org/search?term=martine%20haas
https://hbr.org/search?term=mark%20mortensen
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ςιπ υειοξσογικέπ ξμάδεπ η επικξιμχμία απξκςά μεγαλϋςεοη ίρχπ ρημαρία 

απϊ άλλεπ επαγγελμαςικέπ ξμάδεπ δεδξμέμξσ ςξσ  ϊςι η καλή επικξιμχμία  

εναρταλίζει ςη βέλςιρςη παοξυή τοξμςίδαπ σγείαπ για ςξμ αρθεμή 

(Cochran&Elder, 2014). Δπίρηπ ξι υειοξσογικέπ ξμάδεπ, δεδξμέμξσ ςξσ ϊςι 

τϋρη και θέρη υαοακςηοίζξμςαι χπ ξμάδεπ σφίρςηπ απϊδξρηπ διϊςι 

διαυειοίζξμςαι ςη ζχή ςξσ αρθεμή άμερα, είμαι ασςξμϊηςξ πχπ ςα μέλη ςξσπ 

ποέπει μα υαοακςηοίζξμςαι απϊ ιρξοοξπία δενιξςήςχμ, πξλσμξοτία ρςη 

γμόρη, ρςιπ απϊφειπ και ρςιπ ποξξπςικέπ, ρςη δημιξσογία και ρςη ρσλλξγική 

ςεκμηοίχρη, αλλά και επιρςημξμική ενειδίκεσρη και ρσμευιζϊμεμη 

εκπαίδεσρη (Healey et al., 2006). 

Λια επιςσυήπ υειοξσογική επέμβαρη γεμικά εναοςάςαι απϊ ςημ ξμαδική 

εογαρία εσοϋςεοηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ. Σα ρςξιυεία δείυμξσμ ϊςι ςα 

αμεπιθϋμηςα ρσμβάμςα ρςη υειοξσογική επέμβαρη εμδέυεςαι ρσυμά μα 

ποξέουξμςαι απϊ μια πςσυή πξσ ατξοά ρςξ ρυεδιαρμϊ ςηπ ξμαδικήπ 

εογαρίαπ (Borrill et al., 2001, Reason,2000 ). To ζηςξϋμεμξ ςχμ ρϋγυοξμχμ 

ρσρςημάςχμ σγείαπ είμαι η βέλςιρςη απϊδξρη ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ και 

ςξ απόςεοξ απξςέλερμα ασςήπ ςηπ δοάρηπ είμαι η αρταλήπ ένξδξπ ςξσ 

αρθεμή απϊ ςη υειοξσογική διαδικαρία (Healey et al., 2004). Δμό η 

αμάπςσνη ςηπ ιαςοικήπ και μξρηλεσςικήπ επιρςήμηπ αλλά και ςξσ 

ςευμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ έυει καλσςεοεϋρει πξλλξϋπ ςξμείπ, εμ ςξϋςξιπ έυει 

παοαςηοηθεί ϊςι ρε ϊςι ατξοά ρςημ υειοξσογική ξμάδα και ρςημ 

απξςελερμαςικϊςηςά ςηπ, μπξοεί μα επιδοάρει αομηςικά με ςημ επίπςχρη 

μεγαλϋςεοξσ πξρξρςόμ αμεπιθϋμηςχμ ρσμβαμάςχμ, δεδξμέμξσ ςξσ ϊςι  

ρσυμά ξι επαγγελμαςίεπ σγείαπ ποέπει μα εκπαιδεσςξϋμ και μα ενειδικεσςξϋμ 

ρςη υοήρη ςξσπ (Welty et al., 2002). Γίμεςαι καςαμξηςϊ λξιπϊμ πχπ ξ μη 

επαοκήπ ποξγοαμμαςιρμϊπ και η μη λεπςξμεοήπ εκπαίδεσρη ρε μέεπ 

ςευμξλξγίεπ και ενξπλιρμϊ, μπξοεί μα επιδοάρει αομηςικά ρςημ ανιξπιρςία 

ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ και εμ καςακλείδι  ρςημ αρτάλεια ςξσ αρθεμή 

(Veelen et al., 2003).  
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3.3. Ιαμξμιρμόπ Κειςξσογίαπ Φειοξσογείξσ 

Οι ερχςεοικξί καμξμιρμξί λειςξσογίαπ ςχμ υειοξσογείχμ απξςελξϋμ έμα 

σπξςσπόδεπ καμξμιρςικϊ πλαίριξ ςξ ξπξίξ ποξςσπξπξιεί ςιπ διαδικαρίεπ ςχμ 

διαδικαριόμ ςξσ υειοξσογείξσ και ςχμ επαγγελμαςιόμ και δξμόμ ςξσ 

ξογαμιρμξϋ πξσ εμπλέκξμςαι ρε ασςϊ. 

ςϊυξπ ςξσ Ιαμξμιρμξϋ Φειοξσογείξσ είμαι η δημιξσογία κλίμα ρσμεογαρίαπ 

και αρτάλειαπ ϊλχμ ςχμ επιρςημξμικόμ ειδικξςήςχμ αλλά και ςχμ 

επαγγελμαςιόμ σγείαπ πξσ δοξσμ ρςξ υόοξ ςξσ Φειοξσογείξσ, η εϋοσθμη 

λειςξσογία ασςξϋ, η πξιϊςηςα ςχμ ρσμθηκόμ εογαρίαπ εμό ποχςαουικϊ 

μέλημα απξςελεί πάμςα η διαρτάλιρη ςηπ σγείαπ ςξσ αρθεμή. Κϊγχ ςηπ 

ιδιαιςεοϊςηςαπ και ςηπ πξικιλξμξοτίαπ ςξσ Φειοξσογείξσ και για ςημ 

απξςελερμαςικϊςεοη λειςξσογία ςξσ, η θερμξθέςηρη καμϊμχμ και 

ποχςξκϊλλχμ θεχοείςαι επιβεβλημέμη ρε κάθε ρϋγυοξμξ μξρηλεσςικϊ 

ίδοσμα. Ζ εταομξγή ςξσπ εναςξμικεϋεςαι και ποξραομϊζεςαι αμαλϊγχπ 

ατξϋ ποξραμαςξλίζεςαι ρςημ πεοαιςέοχ βελςιρςξπξίηρη ςχμ διαδικαριόμ, 

ςημ εϋοσθμη λειςξσογία ςξσ Φειοξσογείξσ και κας‘ επέκςαρη ςξσ 

Μξρξκξμείξσ. 

Ζ ρσγκοϊςηρη ςηπ ξμάδαπ εογαρίαπ ρϋμςανηπ ςξσ καμξμιρμξϋ ατξοά ρε 

διξικηςική ποάνη ή απϊταρη Διξικηςικξϋ ρσμβξσλίξσ και η έγκοιρη ςξσ 

καμξμιρμξϋ γίμεςαι επίρηπ απϊ ςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ μεςά απϊ θεςική 

ειρήγηρη ςξσ  Δπιρςημξμικξϋ  ρσμβξσλίξσ.  Λέρα απϊ ασςή ςη διαδικαρία, η 

επιςοξπή καςαγοάτει  ϊλα ςα δεδξμέμα και ςι παοαςηοήρειπ πξσ ρυεςίζξμςαι 

με ςξ υόοξ, μελεςά ςιπ ποξςάρειπ και ςιπ ειρηγήρειπ ςχμ επαγγελμαςιόμ απϊ 

κάθε Τπηοερία και ξ Ιαμξμιρμϊπ διαμξοτόμεςαι  ακξλξσθόμςαπ διεθμή 

ποϊςσπα, βιβλιξγοατία και επιρςημξμικά δεδξμέμα πξσ ατξοξϋμ ςη 

γεμικϊςεοη λειςξσογία ςξσ Φειοξσογείξσ διεθμόπ. 

Αουικά πεοιγοάτεςαι η δξμή ςξσ υειοξσογείξσ ρϋμτχμα με ςξμ ιρυϋξμςα 

ξογαμιρμϊ αλλά και ςη υχοξςανική ςξσ ςξπξθέςηρη. Δπίρηπ πεοιγοάτεςαι ςξ 

χοάοιξ λειςξσογίαπ και  δίμεςαι αμαλσςικά η ρϋμθερη ςξσ ποξρχπικξϋ 

(μξρηλεσςικξϋ). Οι υόοξι ςξσ υειοξσογείξσ πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά και 

καςαγοάτξμςαι ξι λεπςξμέοειεπ ςξσ ιαςοξςευμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ και η 

υοηριμϊςηςά ςξσ αμά αίθξσρα και ειδικϊςηςα υοήρηπ. 
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ημαμςική καςαγοατή και ξοιρμϊπ για ςξ υόοξ ςξσ υειοξσογείξσ απξςελξϋμ 

ξι ζόμεπ αμάλξγα με ςξ επίπεδξ μξλσρμαςικϊςηςαπ(πίμακαπ 2). 

 

Πίμακαπ 2: Εώμεπ Λξλσρμαςικόςηςαπ υειοξσογείξσ 

Εώμη 0   Απξςελεί ςημ άρηπςη ζόμη, ςξ εγυειοηςικϊ πεδίξ.  

Εώμη 1   Οοίζεςαι ξ υόοξπ σφηλήπ επικιμδσμϊςηςαπ πξσ πεοιλαμβάμει ςημ 

υειοξσογική αίθξσρα, ςημ αίθξσρα ποξεςξιμαρίαπ ςχμ ςοαπεζιόμ, ςξσ 

απξρςειοχμέμξσ σλικξϋ και ςχμ μιπςήοχμ (scrubs).  

Εώμη 2  Ζ «καθαοή» ζόμη πξσ πεοιλαμβάμει ςημ αίθξσρα μεςεγυειοηςικήπ 

αμάμηφηπ, ςξ υόοξ ςχμ αμαιρθηςικόμ μηυαμημάςχμ, ςιπ απξθήκεπ 

σγειξμξμικξϋ και ταομακεσςικξϋ σλικξϋ, ςα γοατεία, ςξ υόοξ 

ακςιμξλξγικξϋ και ϊλξσπ ςξσπ λξιπξϋπ υόοξσπ μεςανϋ ζόμηπ 1 και 3.  

Εώμη 3  Ζ «ποξτσλακςική» ζόμη πξσ απξςελεί ςημ σπξδξυή ςχμ αρθεμόμ, 

ςξ υόοξ ςηπ γοαμμαςείαπ, ςα απξδσςήοια ςξσ ποξρχπικξϋ, ςημ αίθξσρα 

ποξεγυειοηςικξϋ ελέγυξσ, ςξμ πεοιτεοειακϊ ακάθαοςξ διάδοξμξ πξσ 

πεοιβάλλει ςα υειοξσογεία και ςξ υόοξ ρσλλξγήπ και απξμάκοσμρηπ 

ακαθάοςχμ. 

 

ςη βάρη ασςή καθξοίζξμςαι και ξι ξμάδεπ υειοξσογικόμ επεμβάρεχμ και η 

καςάςανή ςξσπ αμάλξγα με ςη μξλσρμαςικϊςηςα και πεοιγοάτεςαι η 

διαδικαρία, ξ υοϊμξπ και άλλεπ λεπςξμέοειεπ ρυεςικά με ςξ κάθε είδξπ. 

σγκεκοιμέμα η ςανιμϊμηρη ασςή έυει χπ ενήπ: 

 Καθαρές επεμβάσεις: Δίμαι ασςέπ καςά ςιπ ξπξίεπ δεμ διαπιρςόμεςαι η 

ϋπαονη τλεγμξμήπ και δεμ διενάγεςαι η διαδικαρία διάμξινηπ 

πεπςικξϋ, γσμαικξλξγικξϋ, ξσοξπξιηςικξϋ ή αμαπμεσρςικξϋ 

ρσρςήμαςξπ.  

 Δσμηςικά μξλσρμέμεπ επεμβάρειπ: Δίμαι εκείμεπ πξσ μπξοεί μα 

επιτέοξσμ μεςεγυειοηςική λξίμχνη απϊ εμδξγεμή παοάγξμςα επειδή 

αμ και ξι ιρςξί θεχοήθηκαμ καθαοξί, ποαγμαςξπξιήθηκε διάμξινη 

πεπςικξϋ, αμαπμεσρςικξϋ, γσμαικξλξγικξϋ ή ξσοξπξιηςικξϋ 

ρσρςήμαςξπ.  
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 Λξλσρμέμεπ επεμβάρειπ: Φαοακςηοίζξμςαι ασςέπ καςά ςιπ ξπξίεπ 

παοαςηοείςαι ξνεία τλεγμξμή υχοίπ ςη ρσλλξγή πϋξσ, ξι επεμβάρειπ 

κξίλχμ ρπλάυμχμ πξσ ρημειόμεςαι ρημαμςική διαρπξοά μικοξβίχμ 

απϊ ςη τσριξλξγική υλχοίδα ρςξσπ ιρςξϋπ. ςημ καςηγξοία ασςή 

πεοιλαμβάμξμςαι και ςα ποϊρταςα ςοαϋμαςα χοόμ.  

 Ρσπαοέπ (ρηπςικέπ) επεμβάρειπ: Δίμαι ξι επεμβάρειπ ρςιπ ξπξίεπ 

διαπιρςόμεςαι η ϋπαονη πϋξσ ή αμεσοίρκεςαι διάςοηρη κξίλξσ 

ρπλάυμξσ. ςημ καςηγξοία ασςή πεοιλαμβάμξμςαι και ςα ποϊρταςα 

ςοαϋμαςα (>4 χοόμ). 

ε ϊςι ατξοά δε ςιπ διεγυειοηςικέπ και μεςεγυειοηςικέπ εμέογειεπ 

πεοιγοάτξμςαι ξι διαδικαρίεπ ρσυμά ςεκμηοιχμέμεπ μέρχ διεθμόμ 

ποχςξκϊλλχμ. Δπίρηπ καθξοίζξμςαι ξι υοϊμξι και ξ ςοϊπξπ διακίμηρηπ ςχμ 

αρθεμόμ, η μεςατξοά και η σπξδξυή ςξσ αρθεμή ρςη υειοξσογική αίθξσρα, 

αλλά και η απξυόοηρή ςξσ απϊ ασςή.  

Ποξρδιξοίζεςαι επίρηπ  ϊςι ϊλεπ ξι ςευμξλξγικέπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ 

Φειοξσογείξσ ϊπχπ η κεμςοική παοξυή αεοίχμ, ςξ ρϋρςημα καθαοιρμξϋ 

αέοξπ, η κϋοια και δεσςεοεϋξσρα παοξυή ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ αλλά και ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ ηλεκςοξλξγικόμ και σδοασλικόμ εγκαςαρςάρεχμ βοίρκξμςαι 

σπϊ ςημ επξπςεία και ςημ εσθϋμη ςηπ Σευμικήπ Τπηοερίαπ ςξσ Μξρξκξμείξσ, 

η ξπξία αρκεί ςακςικϊ έλεγυξ και επίβλεφη εμό μεοιμμά για ςημ ρσμςήοηρη 

ςξσπ ρϋμτχμα με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ρσμςάρρξμςαπ ςα ρυεςικά δελςία. 

Δπίρηπ απξςσπόμεςαι ρατόπ η αομξδιϊςηςα ςηπ τϋλανηπ και ρσμςήοηρηπ 

ςχμ διατϊοχμ ξογάμχμ και εογαλείχμ ςξσ υειοξσογικξϋ  και 

αμαιρθηριξλξγικξϋ ςμήμαςξπ. 

3.4. Κειςξσογία Φειοξσογείξσ 

Ζ λειςξσογία  ςξσ Φειοξσογείξσ ποξρδιξοίζεςαι ρατόπ απϊ ςξμ ερχςεοικϊ 

καμξμιρμϊ ςξσ υειοξσογείξσ και απαιςεί ρσρςημαςική και ξογαμχμέμη 

ποξρπάθεια ϊλχμ ςχμ εμπλεκϊμεμχμ, ςα απξςελέρμαςα ςηπ ξπξίαπ έυξσμ 

άμερη επίδοαρη ςϊρξ ρςημ πξιϊςηςα ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ σγείαπ 

ϊρξ και ρςη διαμϊοτχρη καςάλληλξσ πεοιβάλλξμςξπ εογαρίαπ. Σα ιδιαίςεοα 

υαοακςηοιρςικά ςξσ Φειοξσογείξσ επιβάλλξσμ ςη θερμξθέςηρη και ςημ πιρςή 

εταομξγή καμϊμχμ και διαςάνεχμ πξσ ατξοξϋμ ςη λειςξσογία ςξσ. Σξ 
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Φειοξσογείξ δεδξμέμηπ ςηπ εσαιρθηρίαπ πξσ ςξ υαοακςηοίζει ραμ Σμήμα, 

διαθέςει ςξσπ δικξϋπ ςξσ ρκξπξϋπ και καμϊμεπ για ςημ εταομξγή και 

επίςεσνη ςχμ ξπξίχμ ποξάγει ςημ απϊλσςη ασρςηοϊςηςα, ςημ πειθαουεία και 

ςξμ επαγγελμαςιρμϊ. Ζ αμαγκαιϊςηςα ςήοηρηπ ςχμ καμϊμχμ απξκςά πιξ 

επιςακςικϊ υαοακςήοα, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςημ οαγδαία ενέλινη ςηπ 

βιξςευμξλξγίαπ και γεμικϊςεοα ςχμ επιρςημόμ πξσ ειρυχοξϋμ ξλξέμα και 

πεοιρρϊςεοξ ρςιπ διαδικαρίεπ ςξσ Φειοξσογείξσ και ςιπ επηοεάζξσμ 

ρημαμςικά (Feigal et al., 2003).  

Ζ εσθϋμη για ςημ ςήοηρη ςχμ καμϊμχμ είμαι ρημαμςική έπειςα και απϊ ςημ 

σπξυοεχςική εμαομϊμιρη ςηπ εθμικήπ μξμξθερίαπ για ςημ Τγεία με εκείμεπ 

ςηπ εσοχπαψκήπ κξιμϊςηςαπ και ςχμ εσοχπαψκόμ ιαςοικόμ και μξρηλεσςικόμ 

εςαιοειόμ, ϊπχπ ξοίζεςαι και βάρει ςχμ διαςάνεχμ ςχμ Μ. 2519/1997, Μ. 

2071/1992. Λία ρϋγυοξμη υειοξσογική μξμάδα ποέπει μα αμαδεικμϋεςαι ϊυι 

μϊμξ απϊ ςξμ ενξπλιρμϊ πξσ διαθέςει ή ςη βαοϋςηςα ςχμ επεμβάρεχμ πξσ 

τέοει ειπ πέοαπ αλλά και απϊ ςη γμόρη, ςημ πειθαουία και ςημ ρσμέπεια ςξσ 

ποξρχπικξϋ ρςημ ςήοηρη ςχμ καμϊμχμ. 

 

3.5. Ιαμόμεπ σμπεοιτξοέπ 

Οι βαρικέπ αουέπ ρσμπεοιτξοάπ απεσθϋμξμςαι με ςημ ίδια ασρςηοϊςηςα και 

ρε επιρκέπςεπ ή εκπαιδεσϊμεμξσπ αλλά και ρςξ λξιπϊ ποξρχπικϊ ςξσ 

Μξρξκξμείξσ.  ε κάθε πεοίπςχρη, απαοαίςηςξ είμαι μα τέοξσμ ειδική άδεια 

για ςημ παοξσρία ςξσ ρςξ υόοξ ςξσ Φειοξσογείξσ.  

 ε ασςέπ ςιπ καςηγξοίεπ αμήκξσμ ρσγκεκοιμέμα ξι:  

 Δπιρκέπςεπ Θαςοξί (χπ παοαςηοηςέπ ή ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ εγυειοηςική  

 διαδικαρία),  

 Θαςοικϊ ποξρχπικϊ άλλχμ ειδικξςήςχμ,  

 Δπιρςημξμικξί ρσμεογάςεπ,  

 Παοαψαςοικϊ ποξρχπικϊ,  

 Υξιςηςέπ ρυξλόμ Θαςοικήπ,  

 Υξιςηςέπ ρυξλόμ Μξρηλεσςικήπ & Λαιεσςικήπ και  

 Ποξρχπικϊ Σευμικήπ Τπηοερίαπ.  
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Ζ ςήοηρη ςχμ καμϊμχμ ρςξ υόοξ ςξσ Φειοξσογείξσ έυει χπ ρςϊυξ μα 

διαςηοείςαι ςξ πεοιβάλλξμ αρταλέπ ςϊρξ για ςξμ υοήρςη σπηοεριόμ σγείαπ 

ϊρξ και για ςξμ επαγγελμαςία σγείαπ (πίμακαπ 3). 

Πίμακαπ 3: Βαρικέπ αουέπ Ιαμόμχμ σμπεοιτξοάπ Φειοξσογείξσ 

1. Οι επιρκέπςεπ καςά ςημ ποξρέλεσρη ςξσπ, απεσθϋμξμςαι ρςημ 

Ποξψρςαμέμη Φειοξσογείξσ, η ξπξία ατξϋ επιβεβαιόρει ςημ ςασςϊςηςα 

ςξσπ, σπξδεικμϋει ςξ άςξμξ πξσ θα βξηθήρει για ςημ εμδσμαρία ςξσ, αλλά 

και για ςιπ λξιπέπ λεπςξμέοειεπ πξσ ατξοξϋμ ςημ παοαμξμή ςξσ ρςξ υόοξ 

ςξσ Φειοξσογείξσ. 

2. Αταιοξϋμ κξρμήμαςα, απξτεϋγξσμ μα υοηριμξπξιξϋμ αοόμαςα και 

τσλάρρξσμ ςα ποξρχπικά ςξσπ αμςικείμεμα με δική ςξσπ εσθϋμη.  

3. Δεμ λαμβάμξσμ ποχςξβξσλίεπ και για ξςιδήπξςε υοειαρςξϋμ, 

απεσθϋμξμςαι ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ Φειοξσογείξσ. 

4. Δεμ πεοιτέοξμςαι ρε υόοξσπ πξσ δε ρυεςίζξμςαι με ςξ ρκξπϊ 

παοαμξμήπ ςξσπ.  

5. Τπξυοεξϋμςαι μα ρέβξμςαι και μα ποξτσλάρρξσμ ςξ ιαςοικϊ απϊοοηςξ.  

6. έβξμςαι ϊλξ ςξ ποξρχπικϊ ρςξ υόοξ ςξσ Φειοξσογείξσ, αμεναοςήςχπ 

ιεοαουίαπ.  

7. Δϋμαςαι μα υοηριμξπξιήρξσμ ςξ υόοξ αμάπασρηπ ςξσ ποξρχπικξϋ.  

8. σμμξοτόμξμςαι και ακξλξσθξϋμ ςξσπ καμϊμεπ ςξσ Φειοξσογείξσ.  

9. Κειςξσογξϋμ με πειθαουία, διακοιςικϊςηςα και ρεβαρμϊ ρε κάθε ςξσπ 

εμέογεια. 

 

3.6. Δπιρκεφιμόςηςα Φειοξσογείξσ 

Ο αοιθμϊπ ςχμ επιρκεπςόμ ρςξ Φειοξσογείξ ποέπει μα ελέγυεςαι 

ποξκειμέμξσ μα μη δημιξσογείςαι ρσμτϊοηρη ρςξ υόοξ αλλά και μα 

εναρταλίζεςαι η ποξαγχγή ςχμ μέςοχμ πεοιξοιρμξϋ λξιμόνεχμ. Ζ πξλιςική 

ασςή είμαι ρημαμςικϊ μα ποξχθείςαι με ςη ρσμβξλή ϊλξσ ςξσ ποξρχπικξϋ 

πξσ ρυεςίζεςαι με ςξ Φειοξσογείξ. Όλξι ξι επιρκέπςεπ ξτείλξσμ μα 

ποξρκξμίζξσμ ςξσλάυιρςξμ μία (1) ημέοα ποιμ, ειδική έγγοατη άδεια για ςημ 

είρξδξ ςξσπ ρςξ Φειοξσογείξ ρςημ ξπξία θα αματέοεςαι νεκάθαοα ξ λϊγξπ 

και η διάοκεια παοαμξμήπ ςξσπ.  
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Οι Θαςοξί με ςημ ιδιϊςηςα ςχμ παοαςηοηςόμ ή ρσμμεςευϊμςχμ ρε 

υειοξσογικέπ επεμβάρειπ απαιςείςαι μα τέοξσμ άδεια, σπξγεγοαμμέμη απϊ 

ςξ Διεσθσμςή Θαςοικήπ Τπηοερίαπ. Διδικϊςεοα για ςιπ πεοιπςόρειπ 

ρσμεογαςόμ ςχμ υειοξσογικόμ κλιμικόμ (π.υ. βιξςευμξλϊγξι, υειοιρςέπ 

ιαςοικόμ μηυαμημάςχμ κ.α.), ςχμ ξπξίχμ η παοξσρία κοίμεςαι απαοαίςηςη 

για ρσγκεκοιμέμεπ επεμβάρειπ, θα ποέπει μα σπάουει έγγοατη έγκοιρη ςηπ 

Διεϋθσμρηπ Θαςοικήπ Τπηοερίαπ με εςήρια διάοκεια καςϊπιμ ειρήγηρηπ ςξσ 

σμςξμιρςή Διεσθσμςή ςξσ εκάρςξςε υειοξσογικξϋ Σμήμαςξπ.  Ζ επίρκεφη 

ρςημ αίθξσρα ποαγμαςξπξιείςαι μεςά απϊ ρσμεμμϊηρη ςξσ σπεϋθσμξσ 

Φειοξσογξϋ, ςξσ σπεϋθσμξσ Αμαιρθηριξλϊγξσ και ςηπ Ποξψρςαμέμηπ 

Φειοξσογείξσ.  

Ο αοιθμϊπ ςχμ επιρκεπςόμ πεοιξοίζεςαι ασρςηοά ρε δϋξ (2) άςξμα αμά 

υειοξσογική αίθξσρα. Ζ Ποξψρςαμέμη Φειοξσογείξσ έυει ςημ πλήοη εσθϋμη 

για ςημ ξμαλή λειςξσογία ςξσ Φειοξσογείξσ και ςημ ςήοηρη ςχμ καμξμιρμόμ 

ρε ασςϊ. ε πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί ϊςι ξ επιρκέπςηπ δεμ ςηοεί ςξσπ 

καμϊμεπ, η Ποξψρςαμέμη Φειοξσογείξσ δικαιξϋςαι μα ποξυχοήρει ρςημ 

απξμάκοσμρη ασςξϋ απϊ ςξ υόοξ. Δπίρηπ δεμ επιςοέπεςαι μα σπάουξσμ 

ςοϊτιμα ή πξςά ρςημ καθαοή ζόμη ςξσ Φειοξσογείξσ. Ο ίδιξπ πεοιξοιρμϊπ 

ιρυϋει και για ςξ υόοξ ςηπ αμάμηφηπ ϊπξσ η ϋπαονη ςξσπ μπξοεί μα 

θεχοηθεί επιζήμια για ςημ αμάμηφη ςξσ αρθεμή απϊ ςημ αμαιρθηρία, 

εμιρυϋξμςαπ ςημ πιθαμϊςηςα μϊλσμρηπ.  Απαγξοεϋεςαι ασρςηοά κάθε είδξσπ 

ςοϊτιμξ ή πξςϊ εμςϊπ ςχμ υειοξσογικόμ αιθξσρόμ. Ζ καςαμάλχρη ασςόμ 

μπξοεί μα επιςοαπεί μϊμξ ρςα γοατεία ή ςξ υόοξ αμάπασρηπ ςξσ 

ποξρχπικξϋ. ε διατξοεςική πεοίπςχρη, ξι Ποξψρςάμεμεπ Φειοξσογείξσ και 

Αμαιρθηριξλξγικξϋ έυξσμ ςξ δικαίχμα μα απξοοίφξσμ ασςά, ϊςαμ ςα 

αμςιλητθξϋμ.  

Δπιποϊρθεςα, απαγξοεϋεςαι ασρςηοά ςξ κάπμιρμα ρε ϊλξσπ ςξσ υόοξσπ ςξσ 

Φειοξσογείξσ αλλά και η υοήρη κιμηςόμ ςηλετόμχμ ατξϋ μπξοεί μα 

ποξκαλέρξσμ παοεμβξλέπ ρε αμαιρθηριξλξγικά μηυαμήμαςα ή υειοξσογικέπ 

ρσρκεσέπ. κξπϊπ ϊλχμ ασςόμ απξςελεί η ποξρςαρία και η μείχρη ςχμ 

πηγόμ μϊλσμρηπ. 
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3.7. Δπιςοξπή Φειοξσογείξσ 

ϋμτχμα με ςξμ καμξμιρμϊ υειοξσογείξσ ξοίζεςαι η Δπιςοξπή Φειοξσογείξσ, 

η ξπξία έυει εμεογϊ και σπεϋθσμξ οϊλξ και δοα ρσμεογαςικά και ραμ 

γμχμξδξςικϊ ϊογαμξ ρςημ άρκηρη ςξσ διξικηςικξϋ και ρσμςξμιρςικξϋ έογξσ 

ςξσ Διεσθσμςή Φειοξσογικξϋ Σξμέα. Βάρει ςηπ με αοιθμ. Α3α/ξικ.97136/2016 

Τπξσογικήπ Απϊταρηπ πξσ δημξριεϋςηκε ρςξ ΥΔΙ 4316/ς.Β‘/30-12-2016, η 

Δπιςοξπή Φειοξσογείξσ απξςελείςαι απϊ ςοία (3) μέλη, με ςα 

αμαπληοχμαςικά ςξσπ χπ ενήπ:  

 Έμαμ (1) Θαςοϊ βαθμίδαπ σμςξμιρςή Διεσθσμςή ή Διεσθσμςή (ή 

Ιαθηγηςή/Αμ. Ιαθηγηςή) ειδικϊςηςαπ Αμαιρθηριξλξγίαπ.  

 Έμαμ (1) Θαςοϊ βαθμίδαπ σμςξμιρςή Διεσθσμςή ή Διεσθσμςή (ή 

Ιαθηγηςή/Αμ. Ιαθηγηςή) ξπξιαρδήπξςε ειδικϊςηςαπ ςξσ Φειοξσογικξϋ 

Σξμέα.  

 Σημ ή ςξμ σπάλληλξ, πξσ έυει ξοιρςεί Ποξψρςαμέμη/ξπ Φειοξσογείξσ.  

Εκλογική Διαδικασία 

Σξ ποόςξ και ςξ δεϋςεοξ μέλξπ επιλέγξμςαι με μσρςική φητξτξοία απϊ ςη 

σμέλεσρη ςξσ Φειοξσογικξϋ Σξμέα, η ξπξία ρσγκαλείςαι με ποϊρκληρη ςξσ 

Διξικηςή ςξσ Μξρξκξμείξσ. Ζ ρσγκοϊςηρη ςηπ Δπιςοξπήπ Φειοξσογείξσ 

γίμεςαι απϊ ςξμ Διξικηςή ςξσ Μξρξκξμείξσ, ξ ξπξίξπ ξοίζει χπ Ποϊεδοξ ςηπ 

Δπιςοξπήπ έμαμ εκ ςχμ Θαςοόμ πξσ ςημ ρσγκοξςξϋμ.  Ζ θηςεία ςηπ Δπιςοξπήπ 

είμαι διεςήπ και ρσμεδοιάζει ςακςικά μία τξοά ςημ εβδξμάδα ή εκςάκςχπ 

ξπξςεδήπξςε ςξϋςξ καςαρςεί αμαγκαίξ. ςημ Δπιςοξπή, διαςίθεςαι 

σπάλληλξπ για ςη γοαμμαςειακή ςηπ σπξρςήοινη. 

Αρμοδιότητες- Έργο Επιτροπής Χειρουργείου: 

Σξ έογξ ςηπ Δπιςοξπήπ Φειοξσογείξσ έγκειςαι εμδεικςικά ρςα κάςχθι:  

1. ςημ ςήοηρη ςχμ αουόμ πξσ ξοίζξμςαι απϊ ςξμ καμξμιρμϊ λειςξσογίαπ ςξσ 

Φειοξσογείξσ, καθόπ και ρςημ σπξβξλή ποξςάρεχμ και γμχμξδξςήρεχμ για 

ςη βελςίχρη ςξσ.  

2. ςημ εσθϋμη ςηπ ςήοηρηπ ςηπ Κίρςαπ Φειοξσογείξσ.  

3. ςημ καςάοςιρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ Φειοξσογείξσ.  
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4. ςημ επίβλεφη ςχμ καμϊμχμ αρηφίαπ ρςξ Φειοξσογείξ.  

5. ςημ επξπςεία ςηπ ςήοηρηπ ςηπ Θαςοικήπ Δεξμςξλξγίαπ ρςξ Φειοξσογείξ.  

6. ςημ επξπςεία ςηπ αουειξθέςηρηπ και τϋλανηπ ςχμ αουείχμ και βιβλίχμ 

ςξσ Φειοξσογείξσ.  

7. ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ ϊπξιχμ ποξβλημάςχμ παοξσριάζξμςαι με 

αμεϋοερη ςχμ καλϋςεοχμ λϋρεχμ για ασςά και αμςιμεςόπιρη ςχμ έκςακςχμ 

πεοιρςαςικόμ.  

8. ςημ επξπςεία ςξσ ρσμςξμιρμξϋ και ςηπ ςήοηρηπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ 

ποξγοαμμάςχμ ςχμ εογαζξμέμχμ ρςξ Φειοξσογείξ.  

9. ςξ ρσμςξμιρμϊ ςξσ ϊγκξσ εογαρίαπ ρςξ Φειοξσογείξ αμάλξγα με ςιπ 

ιδιαίςεοεπ ςσυϊμ επικοαςξϋρεπ ρσμθήκεπ.  

10. ςημ ειρήγηρη ποξπ ςξ Διεσθσμςή Θαςοικήπ Τπηοερίαπ για ςημ καςαμξμή 

ςχμ υειοξσογικόμ ςοαπεζόμ.  

11. ςξμ έλεγυξ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ ςευμικόμ απξλϋμαμρηπ και 

απξρςείοχρηπ ρςξ υόοξ ςξσ Φειοξσογείξσ.  

12. ςημ ποϊςαρη ςοϊπχμ διαοοϋθμιρηπ και βελςίχρηπ ςχμ υόοχμ ςξσ 

Φειοξσογείξσ.  

13. ςη ρσμδοξμή ςηπ ρϋμςανηπ ςξσ καθημεοιμξϋ ποξγοάμμαςξπ ςχμ 

εογαζξμέμχμ ρςξ Φειοξσογείξ.  

14. ςημ εμαρυϊληρη ςηπ με γεμικϊςεοα θέμαςα λειςξσογίαπ και ρςοαςηγικξϋ 

ρυεδιαρμξϋ και καθξοιρμξϋ διαδικαριόμ ςχμ υόοχμ ςξσ Φειοξσογείξσ.  

15. ςημ ςσυϊμ έκδξρη ξδηγιόμ ποξπ ςξσπ εογαζϊμεμξσπ ρςξμ υόοξ ςξσ 

Φειοξσογείξσ.  

16. ςη μέοιμμα για ςη ρϋμςανη καμϊμχμ γεμικόμ καθηκϊμςχμ και 

αομξδιξςήςχμ για ςξ ποξρχπικϊ ςξσ Φειοξσογείξσ.  

Ιάθε ένι μήμεπ η Δπιςοξπή Φειοξσογείξσ σπξβάλλει ρςη Διξίκηρη ςξσ 

Μξρξκξμείξσ και ρςξ Δπιρςημξμικϊ σμβξϋλιξ, έκθερη ρυεςικά με ςη 

λειςξσογία ςξσ Φειοξσογείξσ καςαγοάτξμςαπ ςη διαυείοιρη ςηπ απϊδξρηπ 
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ςξσ. Ζ Δπιςοξπή Φειοξσογείξσ βάρει ςηπ αμχςέοχ ρυεςικήπ απϊταρηπ, τέοει 

ςημ εσθϋμη ςήοηρηπ ςηπ Κίρςαπ Φειοξσογείξσ. 

 

3.8. Ιίμδσμξι ποξρχπικξύ ρςξ υειοξσογείξ 

Ζ υειοξσογική επέμβαρη έυει ςη δσμαςϊςηςα μα ρόζει ζχέπ, αλλά 

ςασςϊυοξμα «κοϋβει» μια ρειοά κιμδϋμχμ. Φειοξσογξί, μξρηλεσςέπ, 

αμαιρθηριξλϊγξι, βξηθξί και άλλξι επαγγελμαςίεπ πξσ εογάζξμςαι ρςξ  

υειοξσογείξ ςίθεμςαι ρε κίμδσμξ κάθε μέοα ρςη ρςαδιξδοξμία ςξσπ 

(Matern&Koneczny2007),vanden Berg - Dijkmeijer et al., 2011,Guo2015). 

 

Φυσικοί κίμδυμοι 

Οι ρχμαςικέπ βλάβεπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ: κϊφιμξ, ςρίμπημα, 

ηλεκςοικόμ κοαδαρμόμ, εγκασμάςχμ και πςόρεχμ είμαι μεοικξί απϊ ςξσπ 

πξιξ κξιμξϋπ κιμδϋμξσπ ρςα υειοξσογεία. Έμα υειοξσογικϊ μέλξπ ςηπ ξμάδαπ 

θα μπξοξϋρε ςσυαία μα κξπεί με έμα μσρςέοι καςά ςη διάοκεια μιαπ 

υειοξσογικήπ επέμβαρηπ ή θα μπξοξϋρε μα καεί με έμα υειοξσογικϊ 

ενξπλιρμϊ. Ο ενξπλιρμϊπ λέιζεο μπξοεί μα ποξκαλέρει ρξβαοά εγκαϋμαςα 

εάμ έμα μέλξπ ςηπ ξμάδαπ εκθέρει ςσυαία ςξ δέομα ή ςα μάςια ςξσ ρςξ 

λέιζεο. Σοασμαςιρμξί ρςξ κετάλι μπξοεί μα εμταμιρςξϋμ ρςξ υειοξσογείξ 

εάμ έμαπ επαγγελμαςίαπ υςσπήρει ςξ κετάλι ςξσ ρςα τόςα πάμχ απϊ ςξ 

ςοαπέζι υειοιρμξϋ. Πςόρειπ μπξοεί μα ποξκληθξϋμ εάμ ςξ πάςχμα είμαι 

βοεγμέμξ ή εάμ έμα μέλξπ ςηπ ξμάδαπ δεμ τξοέρει σπξδήμαςα αμθεκςικά 

ρςημ ξλίρθηρη. 

 

Βιολογικοί κίμδυμοι 

Οι άμθοχπξι πξσ εογάζξμςαι ρε υειοξσογικέπ αίθξσρεπ έουξμςαι ςακςικά ρε 

επατή με ςξ αίμα και άλλα ρχμαςικά σγοά. Λπξοξϋμ εϋκξλα μα εκςεθξϋμ ρε 

μια ρειοά απϊ αρθέμειεπ - ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ HIV και ςηπ ηπαςίςιδαπ. 

Για παοάδειγμα, έμαπ μξρηλεσςήπ μπξοεί μα ςοσπηθεί με ςη βελϊμη καςά ςημ 

επαμαςξπξθέςηρή ςηπ ρςξ ποξρςαςεσςικϊ καπάκι, ή έμαπ υειοξϋογξπ μπξοεί 
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μα κξπεί με έμα υοηριμξπξιξϋμεμξ μσρςέοι εμό ςξ απξοοίπςει. Δίμαι 

ρημαμςικϊ ξι επαγγελμαςίεπ σγείαπ μα ακξλξσθξϋμ ϊλεπ ςιπ καθιεοχμέμεπ 

ξδηγίεπ αρτάλειαπ για μα ελαυιρςξπξιήρξσμ ςξμ κίμδσμξ έκθερηπ και 

μϊλσμρηπ. 

 

Χημικοί κίμδυμοι 

Ο αμαιρθηριξλξγικϊπ ενξπλιρμϊπ μπξοεί μα παοξσριάρει δσρλειςξσογία καςά 

ςη διάοκεια ςηπ εγυείοηρηπ Οι διαοοξέπ ρςη ρσμδεςική ρχλήμχρη 

επιςοέπξσμ ρςα αμαιρθηςικά αέοια μα διαοοεϋρξσμ, εκθέςξμςαπ ςξμ καθέμα 

ρςξ υειοξσογείξ. Ζ έκθερη ρςα απϊβληςα αμαιρθηςικόμ αεοίχμ μπξοεί μα 

βλάφει ςιπ κιμηςικέπ δενιϊςηςεπ, ςα αμςαμακλαρςικά και ςημ εγοήγξορη ςξσ 

αςϊμξσ. Έμαπ αμαιρθηριξλϊγξπ ποέπει μα ελέγυει ποξρεκςικά ςξμ ενξπλιρμϊ 

και ςιπ ρσμδέρειπ ποιμ απϊ κάθε ποάνη για μα εμςξπίρει ςσυϊμ διαοοξέπ ή 

άλλα ποξβλήμαςα. Σα απϊβληςα αμαιρθηςικόμ αεοίχμ δεμ απξςελξϋμ ςξ 

μϊμξ υημικϊ κίμδσμξ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ξι υειοξσογικξί επαγγελμαςίεπ. Σα 

απξλσμαμςικά και άλλξι καθαοιρςικξί και απξλσμαμςικξί παοάγξμςεπ μπξοεί 

μα ποξκαλέρξσμ αρθέμεια ή ςοασμαςιρμϊ εάμ έμα άςξμξ εκςίθεςαι ρε ασςά. 

 

Κίμδυμοι υγείας 

Δκςϊπ απϊ ςξσπ κιμδϋμξσπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ρχμαςικέπ βλάβεπ και άλλα 

αςσυήμαςα, ςα άςξμα πξσ εογάζξμςαι ρε υειοξσογεία μπξοξϋμ μα 

αμαπςϋνξσμ διάτξοα ποξβλήμαςα σγείαπ. Οι επαγγελμαςίεπ σγείαπ 

εογάζξμςαι ρσμήθχπ ϊοθιξι ποξκαλόμςαπ ξοθξπεδικά ποξβλήμαςα, 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ κακήπ εσθσγοάμμιρηπ ςηπ ρπξμδσλικήπ ρςήληπ και 

ςξσ εκτσλιρμξϋ ςχμ δίρκχμ. Δεδξμέμξσ ϊςι η υειοξσογική επέμβαρη 

εκςελείςαι ρσυμά ρε καςαρςάρειπ ζχήπ ή θαμάςξσ και ςξ παοαμικοϊ λάθξπ 

μπξοεί μα κξρςίρει ςη ζχή εμϊπ αρθεμξϋπ, ςα μέλη ςηπ ξμάδαπ βοίρκξμςαι 

ρσμήθχπ ρε ρςοεπ. Λε ςημ πάοξδξ ςξσ υοϊμξσ, ασςϊ ςξ άγυξπ μπξοεί μα 

τθείοει ςημ φσυική σγεία εμϊπ αςϊμξσ, ποξκαλόμςαπ άγυξπ, καςάθλιφη και 

ενάμςληρη. 

 



62 

 

Δικόμα3: Διαδικαρία διαυείοιρηπ κιμδύμξσ AS/NZS 4360:2004  
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ΙΔΥΑΚΑΘΟ 4. ΙΟΠΟ ΙΑΘ ΛΔΗΟΔΟΚΟΓΘΑ ΔΡΔΤΜΑ 

4.1. κξπόπ έοεσμαπ 

κξπϊπ ςηπ διπλχμαςικήπ είμαι μα διεοεσμήρει ςιπ ρςάρειπ ςχμ μελόμ ςηπ 

υειοξσογικήπ ξμάδαπ ρυεςικά με ςξ ξμαδικϊ πμεϋμα και ςημ αρτάλεια ρε 

μξρξκξμεία ςηπ Πεοιτέοειαπ Πελξπξμμήρξσ. 

Ερευμητικά ερωτήματα 

 Οι επαγγελμαςίεπ σγείαπ πξσ εογάζξμςαι ρςξ υειοξσογείξ διέπξμςαι 

απϊ ξμαδικϊ πμεϋμα; 

 Οι επαγγελμαςίεπ σγείαπ πξσ εογάζξμςαι ρςξ υειοξσογείξ θεχοξϋμ ϊςι 

σπάουει αρτάλεια ρε ασςϊ; 

 Δπηοεάζξσμ ςα κξιμχμικξ-δημξγοατικά υαοακςηοιρςικά ςχμ ιαςοόμ 

ςξ ξμαδικϊ πμεϋμα και ςημ αρτάλεια ςξσ υειοξσογείξσ; 

 Τπάουει διατξοά ρςιπ ρςάρειπ μεςανϋ ιαςοόμ και μξρηλεσςόμ ρυεςικά 

με ςξ ξμαδικϊ πμεϋμα και ςημ αρτάλεια ςξσ υειοξσογείξσ; 

 

4.2. Λεθξδξλξγία Έοεσμαπ 

Για ςημ επίςεσνη ςξσ ρςϊυξσ ςηπ μελέςηπ διενήυθη έοεσμα ρςξσπ 

επαγγελμαςίεπ σγείαπ (Θαςοξϋπ και Μξρηλεσςέπ) πξσ εογάζξμςαι ρςξ 

υειοξσογείξσ ρε ςοία Γεμικά Μξρξκξμεία ςηπ πεοιτέοειαπ Πελξπξμμήρξσ. 

Διδικϊςεοα η έοεσμα ποαγμαςξπξιήθηκε ρςα ενήπ μξρξκξμεία: 

 Μξρηλεσςική Λξμάδα Άογξσπ 

 Παμαοκαδικϊ Μξρξκξμείξ Σοίπξληπ 

 Γεμικϊ Μξρξκξμείξσ Ιξοίμθξσ 

 Αουικά ζηςήθηκε και δϊθηκε ρυεςική άδεια απϊ ςιπ Διξικήρειπ ςχμ 

μξρξκξμείχμ, ποξκειμέμξσ μα εγκοιθεί ςξ ποχςϊκξλλξ ςηπ παοξϋραπ 

μελέςηπ (ΠΑΡΑΡΣΖΛΑ Α΄).  
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Δείγμα έρευμας  

Σξ δείγμα ςηπ μελέςηπ απξςέλεραμ εογαζϊμεμξι ρςξ υειοξσογείξ ςχμ 

αμχςέοχ επιλεγμέμχμ μξρξκξμείχμ. ϋμτχμα με ςα ρςξιυεία ςχμ ςοιόμ 

μξρξκξμείχμ ρςα υειοξσογεία ασςόμ εογάζξμςαι ρσμξλικά 150 ιαςοξί και 

μξρηλεσςέπ. Σξ ςελικϊ δείγμα ςηπ έοεσμαπ ήςαμ 120 επαγγελμαςίεπ σγείαπ, 

με βαθμϊ αμςαπϊκοιρηπ 80%.    

Ερωτηματολόγιο έρευμας  

Σξ εοχςημαςξλϊγιξ ςξ ξπξία επιλέυθηκε για ςη ρσγκεκοιμέμη μελέςη είμαι ςξ 

Operating Room Management Attitudes Questionnaire (ORMAQ). Σξ 

εοχςημαςξλϊγιξ πεοιλαμβάμει 60 εοχςήρειπ ρυεςικέπ με ςιπ ακϊλξσθεπ ξκςό 

διαρςάρειπ: Δξμή ηγερίαπ, Δμπιρςξρϋμη, Διάυσρη πληοξτξοιόμ, Άγυξπ και 

κϊπχρη, Ομαδική εογαρία, Δογαριακέπ ανίεπ, Κάθη/διαδικαρίεπ 

ρσμμϊοτχρηπ, Οογαμχςικϊ Ιλίμα. Οι εοχςηθέμςεπ αματέοξσμ ςξμ βαθμϊ 

ρςξμ ξπξίξ ρσμτχμξϋμ ή διατχμξϋμ με βάρη μια 5βαθμη κλίμακα Likert. Σξ 

εοχςημαςξλϊγιξ έυει ρυεδιαρςεί απϊ ςξμ Yule et Rhona et al.(2006), απϊ 

ςξσπ ξπξίξσπ ζηςήθηκε άδεια για ςη υοήρη ςξσ (ΠΑΡΑΡΣΖΛΑ Β΄). Ζ ρσλλξγή 

ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ποαγμαςξπξιήθηκε με ςη μέθξδξ ςηπ 

ασςξρσμπλήοχρηπ απϊ ςξσπ εογαζϊμεμξσπ ρςξ υειοξσογείξσ. 

ςξ εοχςημαςξλϊγιξ ρσμπεοιλήτθηκαμ εοχςήρειπ κξιμχμικξδημξγοατικόμ 

ρςξιυείχμ ϊπχπ: τϋλξ, ηλικία, ξικξγεμειακή καςάρςαρη, επίπεδξ 

εκπαίδεσρηπ, ειδικϊςηςα, υοϊμια εογαρίαπ ρςξ μξρξκξμείξ. 

Στατιστική αμάλυση 

Ζ ρςαςιρςική επενεογαρία ςχμ δεδξμέμχμ ποαγμαςξπξιήθηκε με ςη υοήρη 

ςξσ ρςαςιρςικξϋ ποξγοάμμαςξπ S.P.S.S. 25 (Statistical Package for Social 

Sciences). Σξ επίπεδξ ρημαμςικϊςηςαπ ςέθηκε ρε 0,05.  

Α) Πεοιγοατική ρςαςιρςική  

Παοξσρίαρη πεοιγοατικόμ απξςελερμάςχμ με πξρξρςιαίεπ καςαμξμέπ, μέρεπ 

ςιμέπ και ςσπικέπ απξκλίρειπ πξσ ατξοξϋραμ ςα κξιμχμικξδημξγοατικά ςχμ 

επαγγελμαςιόμ σγείαπ και ςιπ εοχςήρειπ χπ ποξπ ςιπ ρςάρειπ ςχμ μελόμ ςηπ 

υειοξσογικήπ ξμάδαπ ρυεςικά με ςξ ξμαδικϊ πμεϋμα και ςημ αρτάλεια.  
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Β) Δπαγχγική ςαςιρςική  

 ςξυεϋξμςαπ ρςη διατξοά μεςανϋ ςχμ ρςάρεχμ με ςα κξιμχμικξ-

δημξγοατικά υαοακςηοιρςικά ςχμ επαγγελμαςιόμ σγείαπ αλλά και με ςημ 

ειδικϊςηςα ασςόμ, ποαγμαςξπξιήθηκαμ έλεγυξι αμεναοςηρίαπ ςχμ 

μεςαβληςόμ. Για ςη ρϋγκοιρη πξρξςικόμ μεςαβληςόμ μεςανϋ δσξ ξμάδχμ 

υοηριμξπξιήθηκε ςξ Student‘st-test, εμό για ςη ρϋγκοιρη πξρξςικόμ 

μεςαβληςόμ μεςανϋ πεοιρρξςέοχμ απϊ δσξ ξμάδχμ υοηριμξπξιήθηκεo 

παοαμεςοικϊπ έλεγυξπ αμάλσρηπ διαρπξοάπ (ANOVA). 
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ΙΔΥΑΚΑΘΟ 5. ΑΠΟΣΔΚΔΛΑΣΑ ΔΡΔΤΜΑ 

5.1. Απξςελέρμαςα Θαςοώμ 

Σξ 73,8% ςχμ ιαςοόμ ήςαμ άμδοεπ, με μέρη ηλικία 44,5 εςόμ. Σξ 42,9% 

καςείυε μεςαπςσυιακϊ ςίςλξ. Ζ πλειξφητία ςξσ δείγμαςξπ ποξεουϊςαμ απϊ ςη 

Μξρξκξμειακή Λξμάδα Άογξσπ (45,2%) ακξλξσθξϋρε ςξ Μξρξκξμείξ 

Ιξοίμθξσ (28,6%) και ςξ Παμαοκαδικϊ Μξρξκξμείξ Σοίπξληπ (26,2%). Ζ μέρη 

ςιμή ςχμ εςόμ εμπειοίαπ ςχμ ιαςοόμ ήςαμ 15 έςη.  

Πίμακαπ 4:Δημξγοατικά Φαοακςηοιρςικά 

 Αοιθμόπ Πξρξρςό 

Υύλξ   

Άμδοαπ 31 73,8 

Γσμαίκα 11 26,2 

Λέρη ηλικία: 44,5 (±12)   

Κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων   

Λεςαπςσυιακϊ 18 42,9 

Διδακςξοικϊ 5 11,9 

Ιαμία απάμςηρη 19 45,2 

Μξρξκξμείξ    

Μξρξκξμειακή  Λξμάδα Άογξσπ 19 45,2 

Παμαοκαδικϊ  Μξρξκξμείξ 
Σοίπξληπ 

11 26,2 

Μξρξκξμείξ Ιξοίμθξσ 12 28,6 

Έςη εογαρίαπ: 15, (±11,7) 

 

Ζ πλειξφητία ςχμ ιαςοόμ θεχοεί ϊςι σπάουει μέςοιξ ξμαδικϊ πμεϋμα μεςανϋ 

ςχμ μελόμ ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ και αρτάλεια ρςξ υειοξσογείξσ. Ζ 

εοόςηρη «Μου αρέσει η δουλειά μου.» βαθμξλξγήθηκε με ςημ  σφηλϊςεοη 

ςιμή (4,48), εμό η εοόςηρη «Οι γιατροί που εμθαρρύμουμ τις προτάσεις τωμ 
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μελώμ μιας χειρουργικής ομάδας είμαι αδύμαμοι ηγέτες.» με ςη υαμηλϊςεοη 

ςιμή (1,93).  

 

Πίμακαπ 5: ςάρειπ ςχμ ιαςοώμ ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ ρυεςικά με ςξ 
ξμαδικό πμεύμα και ςημ αρτάλεια 

 Αοιθμόπ Δλάυιρςη 

ςιμή 

Λέγιρςη 

ςιμή 

Λέρη 

ςιμή 

Σσπική 

απόκλιρη 

Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ υειοξσογικήπ 

επέμβαρηπ, ξι έμπειοξι υειοξσογξί θα 

ποέπει μα εμθαοοϋμξσμ ςξσπ 

ειδικεσϊμεμξσπ ιαςοξϋπ και ςξσπ 

μξρηλεσςέπ, μα κάμξσμ εοχςήρειπ ρυεςικέπ 

με ςξ υειοξσογείξ. 

41 1 5 4,27 0,87 

Οι γιαςοξί πξσ εμθαοοϋμξσμ ςιπ ποξςάρειπ 

ςχμ μελόμ μιαπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ είμαι 

αδϋμαμξι ηγέςεπ. 

41 1 4 1,93 1,01 

Ζ επιςσυήπ έκβαρη  μίαπ υειοξσογικήπ 

επέμβαρηπ απξςελεί καςά  κϋοιξ λϊγξ 

ρσμάοςηρη ςηπ ιαςοικήπ και ςευμικήπ 

επάοκειαπ ςξσ γιαςοξϋ. 

41 2 5 4,22 0,85 

Ζ ηγερία ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ καςά ςα 

διαλείμμαςα θα ποέπει μα νεκξσοάζεςαι με  

ςξ ιαςοικϊ ποξρχπικϊ. 

41 1 5 3,83 1,09 

Δεμ σπάουξσμ πεοιπςόρειπ ρςιπ ξπξίεπ έμα 

εκπαιδεσϊμεμξ ή μέξ  μέλξπ ςηπ 

υειοξσογικήπ ξμάδαπ μα  ποέπει μα 

αμαλάβει ςξμ έλεγυξ ςηπ διαυείοιρηπ ςξσ 

αρθεμξϋπ. 

39 1 5 2,67 1,06 

ε επείγξσρεπ και απειληςικέπ για ςη ζχή 

καςαρςάρειπ,  ςξ αμόςεοξ ή εμπειοϊςεοξ 

μέλξπ μίαπ ξμάδαπ θα ποέπει μα λαμβάμει 

ϊλεπ εκείμεπ ςιπ απξτάρειπ ξι ξπξίεπ είμαι 

απαοαίςηςεπ ζχή. 

41 1 5 4,29 0,78 

Σα μέα ή εκπαιδεσϊμεμα μέλη μίαπ 

υειοξσογικήπ ξμάδαπ δεμ ποέπει μα 

αμτιρβηςξϋμ ςιπ απξτάρειπ ξι ξπξίεπ 

λαμβάμξμςαι απϊ ςα παλαιϊςεοα και 

εμπειοϊςεοα μέλη 

41 1 5 3,07 1,08 

Αμ αμςιλητθό έμα ποϊβλημα ρυεςικϊ  με ςη 

διαυείοιρη εμϊπ αρθεμξϋπ, θα μιλήρχ, 

αμενάοςηςα απϊ ςξ πξιξπ μπξοεί μα 

41 3 5 4,32 0,61 
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επηοεαρςεί. 

ε κοίριμεπ καςαρςάρειπ, βαρίζξμαι ρςξσπ 

αμχςέοξσπ μξσ για μα με εμημεοόρξσμ 

ρυεςικά με ςξ ςι ποέπει μα κάμχ. 

41 1 5 3,66 0,96 

Λεοικέπ τξοέπ αιρθάμξμαι άβξλα λέγξμςαπ 

ρε άλλα μέλη ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ ϊςι 

ποέπει μα αμαλάβξσμ κάπξια δοάρη. 

40 1 4 2,93 0,89 

Σα μέλη ςηπ ξμάδαπ δεμ ποέπει μα 

αμτιρβηςξϋμ ςιπ απξτάρειπ ή ςιπ εμέογειεπ 

ςχμ αμόςεοχμ ή, εμπειοξςέοχμ μελόμ, 

εκςϊπ κι εάμ ασςξί με ςιπ ποάνειπ ςξσπ 

απειλξϋμ ςημ αρτάλεια ςξσ υειοξσογείξσ. 

41 1 5 3,90 0,94 

Πάμςα θέςχ εοχςήρειπ ϊςαμ αιρθάμξμαι ϊςι 

σπάουει κάςι πξσ δεμ καςαλαβαίμχ. 
41 2 5 4,22 0,69 

Ζ ςακςική εμημέοχρη μεςά ςη υειοξσογική 

επέμβαρη, ή ςημ βάοδια, ρυεςικά με 

διαδικαρίεπ  και απξτάρειπ, απξςελεί 

ρημαμςικϊ μέοξπ ςηπ αμάπςσνηπ και ςηπ 

διαςήοηρηπ ςηπ απξςελερμαςικήπ 

ρσμεογαρίαπ ςηπ ξμάδαπ. 

41 3 5 4,32 0,57 

Σα σπεϋθσμα μέλη ςηπ ξμάδαπ θα ποέπει μα 

διαςσπόμξσμ ποξτξοικά ςα ρυέδια για ςιπ 

διαδικαρίεπ ή ςιπ εμέογειεπ και θα ποέπει 

μα είμαι βέβαιξι ϊςι ασςέπ ξι πληοξτξοίεπ 

καςαμξξϋμςαι και αμαγμχοίζξμςαι απϊ 

άλλξσπ. 

41 2 5 3,93 0,72 

Οι αουηγξί ςηπ ξμάδαπ και ξι ρσμάδελτξί 

μξσ, με εμθαοοϋμξσμ όρςε  μα αματέοχ 

,ξπξιαδήπξςε πεοιρςαςικά μπξοεί μα  

πέρξσμ ρςημ αμςίληφή μξσ. 

40 2 5 3,95 0,68 

Ζ εμημέοχρη ςηπ υειοξσογική ξμάδαπ ποιμ 

απϊ ςξ υειοξσογείξ είμαι ρημαμςική για ςημ 

αρτάλεια ςξσ υειοξσογείξσ και ςημ 

απξςελερμαςική διαυείοιρη ςηπ ξμάδαπ. 

41 3 5 4,37 0,58 

Ακϊμη και ϊςαμ κξσοαρςό καςά ςη διάοκεια 

κοίριμχμ τάρεχμ ςχμ  υειοξσογικόμ 

επεμβάρεχμ, ρσμευίζχ μα  εκςελό 

απξςελερμαςικά ςημ εογαρία μξσ. 

41 1 5 3,66 1,02 

Ποέπει μα εμημεοχμϊμαρςε και μα είμαρςε 

εσαίρθηςξι με ςα ποξρχπικά ποξβλήμαςα 

ςχμ άλλχμ μελόμ ςηπ ξμάδαπ. 

41 1 5 3,83 0,92 

Δπιςοέπχ ρςα άλλα μέλη ςηπ ξμάδαπ μα 

γμχοίζξσμ πϊςε ξ τϊοςξπ εογαρίαπ μξσ 
40 2 5 3,93 0,73 
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είμαι ή ποϊκειςαι μα γίμει  σπεοβξλικϊπ. 

Ζ δσμαςϊςηςα λήφεχπ  απξτάρεχμ απϊ 

ςημ πλεσοά μξσ,  είμαι ενίρξσ καλή ρε 

ρσμήθειπ καςαρςάρειπ , αλλά και ρε 

επείγξσρεπ καςαρςάρειπ. 

41 2 5 3,95 0,74 

Δίμαι πιξ πιθαμϊ μα κάμχ λάθη ρε 

ςεςαμέμεπ ή ευθοικέπ καςαρςάρειπ 
40 2 5 3,83 0,90 

Δίμαι λιγϊςεοξ απξςελερμαςικϊπ ϊςαμ 

αγυόμξμαι ή κξσοάζξμαι. 
40 2 5 3,68 0,97 

Οι επιδϊρειπ μξσ δεμ επηοεάζξμςαι 

αομηςικά απϊ ςη ρσμεογαρία με έμα άπειοξ 

ή λιγϊςεοξ ικαμϊ μέλξπ ςηπ ξμάδαπ. 

40 2 5 3,35 0,83 

Σα μέλη ςηπ ξμάδαπ ποέπει μα 

παοακξλξσθξϋμςαι μεςανϋ ςξσπ για 

εμδείνειπ άγυξσπ ή κϊπχρηπ. 

40 3 5 4,05 0,60 

Δκμεσοίζξμαι ϊςαμ ποέπει μα ρσμεογαρςό 

με άπειοξ ιαςοικϊ ποξρχπικϊ. 
40 1 5 2,70 1,07 

Έμαπ ποαγμαςικϊπ επαγγελμαςίαπ, χπ 

μέλξπ ςηπ ξμάδαπ μπξοεί μα παοαμεοίρει 

ςα ποξρχπικά ςξσ ποξβλήμαςα ϊςαμ 

εογάζεςαι ρςξ υειοξσογείξ. 

40 1 5 4,23 0,80 

Σα μέλη ςηπ ξμάδαπ ρε μία υειοξσογική 

αίθξσρα, ποιμ ή καςά ςη διάοκεια μιαπ 

βάοδιαπ, ποέπει μα αιρθάμξμςαι 

σπξυοεχμέμα μα αματέοξσμ ςξ δικϊ ςξσπ 

φσυξλξγικϊ άγυξπ ή ξπξιξδήπξςε  

ρχμαςικϊ ποϊβλημα ρε άλλα μέλη ςξσ 

ποξρχπικξϋ. 

40 1 5 3,25 0,93 

Σα ποξρχπικά ποξβλήμαςα μπξοξϋμ μα 

επηοεάρξσμ αομηςικά ςημ απϊδξρη μξσ. 
40 1 5 2,93 1,07 

Σα μϊμα άςξμα ςα ξπξία είμαι αομϊδια  μα 

μξσ κάμξσμ κοιςική, είμαι  μϊμξ ςα μέλη 

ςξσ δικξϋ μξσ επαγγέλμαςξπ. 

38 1 4 2,82 0,93 

Δίμαι ποξςιμϊςεοξ μα ρσμτχμείςε με άλλα 

μέλη ςηπ ξμάδαπ ςξσ υειοξσογείξσ παοά μα 

εκτοάζεςε διατξοεςική άπξφη. 

38 1 5 2,32 0,90 

Οι εσθϋμεπ ςξσ γιαςοξϋ πεοιλαμβάμξσμ ςξ 

ρσμςξμιρμϊ μεςανϋ ςχμ μελόμ ςηπ ξμάδαπ 

ςξσ αλλά και ςχμ άλλχμ ξμάδχμ 

σπξρςήοινηπ. 

41 3 5 4,29 0,64 

Σα μέλη ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ 

μξιοάζξμςαι ςιπ εσθϋμεπ  για ςημ ιεοάουηρη 
41 2 5 4,12 0,60 
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δοαρςηοιξςήςχμ ρε ρσμθήκεπ σφηλξϋ 

τϊοςξσ εογαρίαπ. 

Λξσ αοέρει μα εογάζξμαι χπ μέλξπ μιαπ 

ξμάδαπ. 
41 2 5 4,22 0,69 

Για ςημ επίλσρη ρσγκοξϋρεχμ, ςα μέλη ςηπ 

ξμάδαπ ποέπει μα ρσζηςξϋμ αμξιυςά ςιπ 

μεςανϋ ςξσπ διατξοέπ. 

41 1 5 4,12 0,87 

Όλα ςα μέλη ςηπ ξμάδαπ ςξσ υειοξσογείξσ 

έυξσμ ςα ποξρϊμςα  όρςε μα μξσ κάμξσμ 

ρυϊλια αμαςοξτξδϊςηρηπ. 

41 1 5 3,37 1,04 

H αμςίληφη ςηπ ξμαδικήπ εογαρίαπ ϊλξσ 

ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ Φειοξσογείξσ, δε 

λειςξσογεί ρε ασςϊ ςξ μξρξκξμείξ. 

40 1 5 2,78 1,21 

Ο απξςελερμαςικϊπ ρσμςξμιρμϊπ και η 

ρσμεογαρία ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ, 

απαιςεί απϊ ςα μέλη ςηπ μα λαμβάμξσμ 

σπϊφη ςιπ ποξρχπικϊςηςεπ ςχμ άλλχμ 

μελόμ ςηπ ξμάδαπ. 

41 2 5 3,88 0,68 

Σα εμπειοϊςεοα μέλη ςξσ ποξρχπικξϋ, 

ανίζξσμ επιπλέξμ ξτέλη και ποξμϊμια. 
41 1 5 3,61 0,86 

Δξσλεϋχ καλϋςεοα ϊςαμ ξι άμθοχπξι με 

ατήμξσμ μϊμξ. 
41 1 5 3,05 0,95 

Λε εμξυλεί ϊςαμ άλλξι δεμ ρέβξμςαι ςιπ 

επαγγελμαςικέπ μξσ δσμαςϊςηςεπ. 
41 2 5 4,02 0,76 

Ποξρπαθό μα είμαι έμα άςξμξ με ςξ ξπξίξ 

θα μπξοξϋμ μα δξσλεϋξσμ και μα 

ρσμεογάζξμςαι  ϊλξι μαζί ςξσ. 

41 3 5 4,15 0,53 

Δίμαι ρημαμςικϊ μα αμαγμχοιρςεί η 

ικαμϊςηςά μξσ απϊ ςξσπ άλλξσπ. 
41 2 5 3,78 0,65 

Δκςιμό ςα θεςικά ρυϊλια για ςη δξσλειά 

μξσ. 
41 3 5 3,95 0,50 

Όρξ η εογαρία διεκπεοαιόμεςαι, δεμ με 

μξιάζει ςι ρκέτςξμςαι ξι άλλξι. 
41 2 5 3,61 0,86 

Ζ καλή τήμη ρςξ Φειοξσογείξ είμαι 

ρημαμςική για μέμα. 
41 2 5 3,68 0,82 

Δκςιμό ςημ καλή θέληρη ςχμ ρσμαδέλτχμ 

μξσ - Λε μξιάζει  μα με θεχοξϋμ ξι άλλξι 

τιλικϊ και ρσμεογάριμξ. 

41 3 5 4,02 0,57 

Δίμαι ποξρβληςικϊ  για μέμα  μα πιέζξμαι  

για μα πεοιμέμχ άρκξπα άλλα μέλη ςηπ 

υειοξσογικήπ ξμάδαπ. 

41 2 5 3,46 1,00 

ςημ  υειοξσογική αίθξσρα, λαμβάμχ ςξμ 41 2 5 3,83 0,74 
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απαοαίςηςξ  ρεβαρμϊ πξσ ανίζει κάπξιξπ ξ 

ξπξίξπ αρκεί ςξ  επάγγελμά μξσ. 

Σα ρτάλμαςα απξςελξϋμ έμδεινη 

αμικαμϊςηςαπ. 
41 1 5 2,41 0,84 

Μςοέπξμαι ϊςαμ κάμχ λάθξπ μποξρςά ρε 

άλλα μέλη ςηπ ξμάδαπ. 
41 2 4 3,07 0,85 

Οι διαδικαρίεπ και ξι πξλιςικέπ 

ακξλξσθξϋμςαι ασρςηοά ρςξ Φειοξσογείξ. 
41 1 5 3,34 0,94 

Σα λάθη αμςιμεςχπίζξμςαι με ςξμ 

καςάλληλξ ςοϊπξ ρε ασςϊ ςξ μξρξκξμείξ. 
41 1 5 3,27 0,92 

Σξ αμθοόπιμξ λάθξπ είμαι αμαπϊτεσκςξ. 41 3 5 4,22 0,69 

Σα μέλη ςηπ ξμάδαπ ρσυμά αγμξξϋμ 

βαρικξϋπ καμϊμεπ ή ξδηγίεπ (π.υ. πλϋριμξ 

υεοιόμ, θεοαπεσςικά ποχςϊκξλλα , 

καμϊμεπ απξρςειοχμέμξσ πεδίξσ κςλ) ςα 

ξπξία ποέπει μα εταομϊζξμςαι ρε κάθε 

Φειοξσογείξ. 

41 1 5 2,56 1,12 

Σξ Σμήμα παοέυει επαοκείπ και έγκαιοεπ 

πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ρσμβάμςα ςα 

ξπξία λαμβάμξσμ υόοα  ρςξ μξρξκξμείξ 

και μπξοεί μα επηοεάρξσμ ςη δξσλειά μξσ. 

40 2 5 3,68 0,66 

Σξ μα εογάζεραι ρε ασςϊ ςξ Μξρξκξμείξ 

είμαι ραμ μα είραι μέλξπ μιαπ μεγάληπ 

ξικξγέμειαπ. 

40 1 5 3,60 0,93 

Ζ ηγερία ςξσ Σμήμαςξπ πξσ εογάζξμαι, 

ακξϋει ςξ ποξρχπικϊ και τοξμςίζει ςιπ 

αμηρσυίεπ μαπ. 

40 1 5 3,60 0,84 

Δίμαι πεοήταμξπ πξσ εογάζξμαι για ασςϊ 

ςξ μξρξκξμείξ. 
40 3 5 3,73 0,68 

Λξσ αοέρει η δξσλειά μξσ. 40 4 5 4,48 0,51 

Έυχ λάβει επαοκή εκπαίδεσρη όρςε μα 

μπξοό επιςσυόπ μα ξλξκληοόρχ ςη 

δξσλειά μξσ. 

40 3 5 4,18 0,55 

 

 

σμξλικά, ξι ιαςοξί ρσμτχμξϋμ ϊςι σπάουει καλή διάυσρη πληοξτξοιόμ, 

ξογαμχςικϊ κλίμα, εμπιρςξρϋμη και καλέπ εογαριακέπ ανίεπ μεςανϋ ςηπ 

υειοξσογικήπ ξμάδαπ. Ωρςϊρξ, θεχοξϋμ σφηλϊ ςξ άγυξπ και ςημ κϊπχρη ςηπ 

υειοξσογικήπ ξμάδαπ, έυξσμ υαμηλή επίγμχρη ςηπ δξμήπ ςηπ ηγερίαπ, 

πιρςεϋξσμ ϊςι μέςοια σπάουει ξμαδική εογαρία και μέςοια γίμξμςαι λάθη.  
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Διάγοαμμα 9: Διαρςάρειπ ςχμ ιαςοώμ ρυεςικά με ςξ ξμαδικό πμεύμα και 
ςημ αρτάλεια 

 

 

Διατξοά βοέθηκε μεςανϋ ςξσ τϋλξσ και ςηπ διάρςαρηπ ξογαμχςικϊ κλίμα. Οι 

άμδοεπ ιαςοξί πιρςεϋξσμ ϊςι σπάουει πεοιρρϊςεοξ ξογαμχςικϊ κλίμα ρςη 

υειοξσογική ξμάδα ρε ρϋγκοιρη με ςιπ γσμαίκεπ.    

Πίμακαπ 6: Διαρςάρειπ ςχμ ιαςοώμ ρυεςικά με ςξ ξμαδικό πμεύμα και ςημ 
αρτάλεια ρε ρύγκοιρη με τύλξ 

 Υύλξ N Λέρη 

ςιμή 

Σσπική 

απόκλιρη 

P value 

 Άμδοαπ 30 3,40 0,62 0,935 

Γσμαίκα 11 3,38 0,42 

Δμπιρςξρϋμη Άμδοαπ 30 3,76 0,52 0,670 

Γσμαίκα 11 3,83 0,39 

Διάυσρη 

πληοξτξοιόμ 

Άμδοαπ 30 4,09 0,43 0,285 

Γσμαίκα 11 4,27 0,59 
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Δξμή ηγερίαπ Άμδοαπ 30 3,53 0,38 0,111 

Γσμαίκα 11 3,76 0,44 

 Άμδοαπ 30 3,50 0,32 0,061 

Γσμαίκα 11 3,72 0,29 

Δογαριακέπ ανίεπ Άμδοαπ 30 3,75 0,26 0,672 

Γσμαίκα 11 3,71 0,37 

Κάθη/ διαδικαρίεπ 

ρσμμϊοτχρηπ 

Άμδοαπ 30 3,18 0,44 0,427 

Γσμαίκα 11 3,06 0,34 

Οογαμχςικϊ κλίμα Άμδοαπ 29 3,98 0,31 0,010 

Γσμαίκα 11 3,61 0,54 

 

Ζ ηλικία απξςελεί ρημαμςικϊ παοάγξμςα ςχμ ρςάρεχμ ςχμ μελόμ ςηπ 

υειοξσογικήπ ξμάδαπ ρυεςικά με ςξ ξμαδικϊ πμεϋμα και ςημ αρτάλεια. 

Διδικϊςεοα, ϊρξ ασνάμει η ηλικία ασνάμει και η εμπιρςξρϋμη ςηπ ξμάδαπ, η 

διάυσρη ςχμ πληοξτξοιόμ μέρα ρςημ ξμάδα, εμό μειόμξμςαι ξι εογαριακέπ 

ρυέρειπ.  

 

Πίμακαπ 7: Διαρςάρειπ ςχμ ιαςοώμ ρυεςικά με ςξ ξμαδικό πμεύμα και ςημ 
αρτάλεια ρε ρύγκοιρη με ηλικιακέπ ξμάδεπ 

Ομάδεπ ηλικιώμ Δξμή 
ηγερίαπ 

Δμπιρςξρύμη Διάυσρη 
πληοξτξοιώμ 

Άγυξπ και 
κόπχρη 

25-35 Λέρη ςιμή 3,38 3,78 4,47 3,61 

N 9,00 9,00 9,00 9,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,43 0,23 0,49 0,37 

35-45 Λέρη ςιμή 3,30 3,43 3,83 3,55 

N 12,00 12,00 12,00 12,00 
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Σσπική 
απϊκλιρη 

0,73 0,58 0,36 0,36 

45-55 Λέρη ςιμή 2,97 3,82 3,93 3,50 

N 7,00 7,00 7,00 7,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,42 0,37 0,28 0,66 

55+ Λέρη ςιμή 3,74 4,18 4,46 3,67 

N 7,00 7,00 7,00 7,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,39 0,50 0,51 0,28 

P value  0,095 0,012 0,002 0,881 

 

 

Ομάδεπ ηλικιώμ Ομαδική 
εογαρία 

Δογαριακέπ 
ανίεπ 

Κάθη/ 
διαδικαρίεπ 

ρσμμόοτχρηπ 

Οογαμχςικό 
κλίμα 

25-35 Λέρη ςιμή 3,46 3,84 3,11 3,78 

N 9,00 9,00 9,00 9,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,38 0,30 0,32 0,32 

35-45 Λέρη ςιμή 3,50 3,57 3,08 3,74 

N 12,00 12,00 12,00 12,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,23 0,28 0,33 0,39 

45-55 Λέρη ςιμή 3,56 3,73 2,86 3,90 

N 7,00 7,00 7,00 7,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,38 0,19 0,34 0,53 

55+ Λέρη ςιμή 3,64 3,90 3,24 4,24 

N 7,00 7,00 7,00 7,00 

Σσπική 0,40 0,14 0,27 0,32 
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απϊκλιρη 

P value  0,733 0,035 0,179 0,064 

 

Δπίρηπ, ξι ιαςοξί με διδακςξοικϊ ςίςλξ ρσμτχμξϋμ πεοιρρϊςεοξ ϊςι γίμξμςαι 

λάθη αλλά αμςιμεςχπίζξμςαι με ςξμ καςάλληλξ ςοϊπξ, ρε ρυέρη με ςξσπ 

ιαςοξϋπ πξσ καςέυξσμ μεςαπςσυιακϊ ςίςλξ.  

 

Πίμακαπ 8: Διαρςάρειπ ςχμ ιαςοώμ ρυεςικά με ςξ ξμαδικό πμεύμα και ςημ 
αρτάλεια ρε ρύγκοιρη με μεςαπςσυιακό ςίςλξ 

Ιάςξυξπ μεςαπςσυιακώμ ςίςλχμ Δξμή 
ηγερίαπ 

Δμπιρςξρύμη Διάυσρη 
πληοξτξοιώμ 

Άγυξπ 
και 

κόπχρη 

Λεςαπςσυιακϊ Λέρη ςιμή 3,40 3,76 4,14 3,40 

N 18,00 18,00 18,00 18,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,49 0,46 0,51 0,41 

Διδακςξοικϊ Λέρη ςιμή 3,28 3,66 4,20 3,62 

N 5,00 5,00 5,00 5,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

1,21 0,97 0,48 0,43 

P value 0,740 0,731 0,813 0,324 

 

Ιάςξυξπ μεςαπςσυιακώμ ςίςλχμ Ομαδική 
εογαρία 

Δογαριακέπ 
ανίεπ 

Κάθη/ 
διαδικαρίεπ 

ρσμμόοτχρηπ 

Οογαμχςικό 
κλίμα 

Λεςαπςσυιακϊ Λέρη ςιμή 3,47 3,69 2,99 4,00 

N 18,00 18,00 18,00 18,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,36 0,26 0,32 0,38 

Διδακςξοικϊ Λέρη ςιμή 3,71 3,75 3,37 4,13 
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N 5,00 5,00 5,00 5,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,40 0,28 0,48 0,52 

P value 0,199 0,662 0,047 0,527 

 

Δεμ βοέθηκε ρςαςιρςικά ρημαμςική διατξοά μεςανϋ ςχμ ρςάρεχμ ςχμ μελόμ 

ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ ρυεςικά με ςξ ξμαδικϊ πμεϋμα και ςημ αρτάλεια 

και ρςα ςοία μξρξκξμεία ϊπξσ διενήυθη η έοεσμα. Ασςϊ ρημαίμει ϊςι και ςα 

ςοία μξρξκξμεία θεχοξϋμ ϊςι σπάουει μέςοιξ ξμαδικϊ πμεϋμα ρςη 

υειοξσογική ξμάδα και μέςοια αρτάλεια. 

 

Πίμακαπ 9: Διαρςάρειπ ςχμ ιαςοώμ ρυεςικά με ςξ ξμαδικό πμεύμα και ςημ 
αρτάλεια ρε ρύγκοιρη με μξρξκξμείξ 

Μξρξκξμείξ Δξμή 
ηγερίαπ 

Δμπιρςξρύμη Διάυσρη 
πληοξτξοιώμ 

Άγυξπ 
και 

κόπχρη 

Μξρξκξμειακή 
Λξμάδα Άογξσπ 

Λέρη ςιμή 3,46 3,89 4,24 3,65 

N 19,00 19,00 19,00 19,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,47 0,45 0,47 0,47 

Παμαοκαδικϊ 
Μξρξκξμείξ 
Σοίπξληπ 

Λέρη ςιμή 3,18 3,51 3,85 3,51 

N 10,00 10,00 10,00 10,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,78 0,66 0,38 0,30 

Μξρξκξμείξ 
Ιξοίμθξσ 

Λέρη ςιμή 3,47 3,82 4,23 3,56 

N 12,00 12,00 12,00 12,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,50 0,29 0,49 0,38 

P value 0,401 0,133 0,081 0,630 
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Μξρξκξμείξ Ομαδική 
εογαρία 

Δογαριακέπ 
ανίεπ 

Κάθη/ 
διαδικαρίεπ 

ρσμμόοτχρηπ 

Οογαμχςικό 
κλίμα 

Μξρξκξμειακή  
Λξμάδα Άογξσπ 

Λέρη ςιμή 3,60 3,76 3,31 4,00 

N 19,00 19,00 19,00 18,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,28 0,27 0,42 0,44 

Παμαοκαδικϊ 
Μξρξκξμείξ 
Σοίπξληπ 

Λέρη ςιμή 3,46 3,65 3,03 3,90 

N 10,00 10,00 10,00 10,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,24 0,22 0,40 0,27 

Μξρξκξμείξ 
Ιξοίμθξσ 

Λέρη ςιμή 3,59 3,79 2,99 3,67 

N 12,00 12,00 12,00 12,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,44 0,36 0,33 0,43 

P value 0,507 0,532 0,062 0,093 

 

Σα έςη εμπειοίαπ ςχμ ιαςοόμ απξδείυθηκαμ μα επηοεάζξσμ ςξ ξογαμχςικϊ 

κλίμα ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ. σγκεκοιμέμα, ςα άςξμα με εογαριακή 

εμπειοία άμχ ςχμ 15 εςόμ ρσμτχμξϋμ ϊςι σπάουει πεοιρρϊςεοξ ξογαμχςικϊ 

κλίμα μέρα ρςη υειοξσογική ξμάδα, ρε ρϋγκοιρη με ςα άςξμα πξσ 

εογάζξμςαι κάςχ απϊ 15 έςη και θεχοξϋμ ϊςι σπάουει λιγϊςεοξ.   

 

Πίμακαπ 10: Διαρςάρειπ ςχμ ιαςοώμ ρυεςικά με ςξ ξμαδικό πμεύμα και ςημ 
αρτάλεια ρε ρύγκοιρη με έςη εμπειοίαπ 

 Έςη 

εμπειοίαπ 

N Λέρη 

ςιμή 

Σσπική 

απόκλιρη 

P value 

Δξμή ηγερίαπ <15 έςη 22,00 3,42 0,42 0,526 

>15 έςη 16,00 3,30 0,74 

Δμπιρςξρϋμη <15 έςη 22,00 3,76 0,34 0,753 
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>15 έςη 16,00 3,81 0,67 

Διάυσρη 

πληοξτξοιόμ 

<15 έςη 22,00 4,15 0,50 0,803 

>15 έςη 16,00 4,19 0,46 

Άγυξπ και κϊπχρη <15 έςη 22,00 3,63 0,36 0,498 

>15 έςη 16,00 3,53 0,47 

Ομαδική εογαρία <15 έςη 22,00 3,55 0,33 0,727 

>15 έςη 16,00 3,59 0,36 

Δογαριακέπ ανίεπ <15 έςη 22,00 3,73 0,33 0,601 

>15 έςη 16,00 3,78 0,24 

Κάθη/ διαδικαρίεπ 

ρσμμϊοτχρηπ 

<15 έςη 22,00 3,17 0,40 0,770 

>15 έςη 16,00 3,13 0,48 

Οογαμχςικϊ κλίμα <15 έςη 22,00 3,73 0,43 0,013 

>15 έςη 15,00 4,07 0,29 
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5.2. Απξςελέρμαςα Μξρηλεσςώμ 

Σξ 85,4% ςχμ μξρηλεσςόμ ήςαμ γσμαίκεπ, με μέρη ηλικία 46,2 εςόμ. Σξ 

64,4% είυε ξλξκληοόρει ςευμξλξγική εκπαίδεσρη και 25,3% καςείυε 

μεςαπςσυιακϊ ςίςλξ. Ζ πλειξφητία ςξσ δείγμαςξπ ποξεουϊςαμ απϊ ςη 

Μξρξκξμειακή Λξμάδα Άογξσπ (38,7%), ςξ ίδιξ πξρξρςϊ απϊ ςξ Μξρξκξμείξ 

Ιξοίμθξσ και ακξλξσθξϋρε ςξ Παμαοκαδικϊ Μξρξκξμείξ Σοίπξληπ (22,7%). Ζ 

μέρη ςιμή ςχμ εςόμ εμπειοίαπ ςχμ μξρηλεσςόμ ήςαμ 20 έςη.  

Πίμακαπ 11:Δημξγοατικά Φαοακςηοιρςικά Μξρηλεσςώμ 

 Αοιθμόπ Πξρξρςό 

Υύλξ   

Άμδοαπ 11 14,7 

Γσμαίκα 64 85,4 

Λέρη ηλικία: 46,2 (±6,9)   

Βαθμίδα εκπαίδεσρηπ   

ΠΔ 5 6,8 

ΣΔ 47 64,4 

ΔΔ 21 28,8 

Ιάςξυξπ μεςαπςσυιακώμ ςίςλχμ   

Λεςαπςσυιακϊ 19 25,3 

Διδακςξοικϊ 1 1,3 

Ιαμία απάμςηρη 55 73,3 

Μξρξκξμείξ    

Μξρξκξμειακή Λξμάδα Άογξσπ 29 38,7 

Παμαοκαδικϊ Μξρξκξμείξ Σοίπξληπ 17 22,7 

Μξρξκξμείξ Ιξοίμθξσ 29 38,7 

Έςη εογαρίαπ: 20 (±9) 

 

 

Ζ πλειξφητία ςχμ μξρηλεσςόμ θεχοεί ϊςι σπάουει μέςοιξ ξμαδικϊ πμεϋμα 

μεςανϋ ςχμ μελόμ ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ και αρτάλεια ρςξ υειοξσογείξσ. 

Ζ εοόςηρη «Η εμημέρωση της χειρουργική ομάδας πριμ από το χειρουργείο 

είμαι σημαμτική για τημ ασφάλεια του χειρουργείου και τημ αποτελεσματική 

διαχείριση της ομάδας.» βαθμξλξγήθηκε με ςημ  σφηλϊςεοη ςιμή (4,43), εμό 
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η εοόςηρη «Οι γιατροί που εμθαρρύμουμ τις προτάσεις τωμ μελώμ μιας 

χειρουργικής ομάδας είμαι αδύμαμοι ηγέτες.» με ςη υαμηλϊςεοη ςιμή (1,88).  

 

Πίμακαπ 12: ςάρειπ ςχμ μξρηλεσςώμ ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ ρυεςικά 
με ςξ ξμαδικό πμεύμα και ςημ αρτάλεια 

 Αοιθμόπ Δλάυιρςη 

ςιμή 

Λέγιρςη 

ςιμή 

Λέρη 

ςιμή 

Σσπική 

απόκλιρη 

Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ υειοξσογικήπ 

επέμβαρηπ, ξι έμπειοξι υειοξσογξί θα 

ποέπει μα εμθαοοϋμξσμ ςξσπ 

ειδικεσϊμεμξσπ ιαςοξϋπ και ςξσπ 

μξρηλεσςέπ, μα κάμξσμ εοχςήρειπ ρυεςικέπ 

με ςξ υειοξσογείξ. 

75 1 5 4,20 0,82 

Οι γιαςοξί πξσ εμθαοοϋμξσμ ςιπ ποξςάρειπ 

ςχμ μελόμ μιαπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ είμαι 

αδϋμαμξι ηγέςεπ. 

75 1 5 1,88 0,88 

Ζ επιςσυήπ έκβαρη  μίαπ υειοξσογικήπ 

επέμβαρηπ απξςελεί καςά  κϋοιξ λϊγξ 

ρσμάοςηρη ςηπ ιαςοικήπ και ςευμικήπ 

επάοκειαπ ςξσ γιαςοξϋ. 

75 1 5 3,84 1,07 

Ζ ηγερία ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ καςά ςα 

διαλείμμαςα θα ποέπει μα νεκξσοάζεςαι με  

ςξ ιαςοικϊ ποξρχπικϊ. 

74 1 5 3,68 0,98 

Δεμ σπάουξσμ πεοιπςόρειπ ρςιπ ξπξίεπ έμα 

εκπαιδεσϊμεμξ ή μέξ  μέλξπ ςηπ 

υειοξσογικήπ ξμάδαπ μα  ποέπει μα 

αμαλάβει ςξμ έλεγυξ ςηπ διαυείοιρηπ ςξσ 

αρθεμξϋπ. 

71 2 5 2,97 0,88 

ε επείγξσρεπ και απειληςικέπ για ςη ζχή 

καςαρςάρειπ,  ςξ αμόςεοξ ή εμπειοϊςεοξ 

μέλξπ μίαπ ξμάδαπ θα ποέπει μα λαμβάμει 

ϊλεπ εκείμεπ ςιπ απξτάρειπ ξι ξπξίεπ είμαι 

απαοαίςηςεπ ζχή. 

75 2 5 4,03 0,88 

Σα μέα ή εκπαιδεσϊμεμα μέλη μίαπ 

υειοξσογικήπ ξμάδαπ δεμ ποέπει μα 

αμτιρβηςξϋμ ςιπ απξτάρειπ ξι ξπξίεπ 

λαμβάμξμςαι απϊ ςα παλαιϊςεοα και 

εμπειοϊςεοα μέλη 

75 2 5 3,28 0,86 

Αμ αμςιλητθό έμα ποϊβλημα ρυεςικϊ  με ςη 

διαυείοιρη εμϊπ αρθεμξϋπ, θα μιλήρχ, 

αμενάοςηςα απϊ ςξ πξιξπ μπξοεί μα 

74 2 5 4,04 0,58 
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επηοεαρςεί. 

ε κοίριμεπ καςαρςάρειπ, βαρίζξμαι ρςξσπ 

αμχςέοξσπ μξσ για μα με εμημεοόρξσμ 

ρυεςικά με ςξ ςι ποέπει μα κάμχ. 

75 2 5 3,85 0,80 

Λεοικέπ τξοέπ αιρθάμξμαι άβξλα λέγξμςαπ 

ρε άλλα μέλη ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ ϊςι 

ποέπει μα αμαλάβξσμ κάπξια δοάρη. 

75 1 5 2,93 1,04 

Σα μέλη ςηπ ξμάδαπ δεμ ποέπει μα 

αμτιρβηςξϋμ ςιπ απξτάρειπ ή ςιπ εμέογειεπ 

ςχμ αμόςεοχμ ή, εμπειοξςέοχμ μελόμ, 

εκςϊπ κι εάμ ασςξί με ςιπ ποάνειπ ςξσπ 

απειλξϋμ ςημ αρτάλεια ςξσ υειοξσογείξσ. 

75 1 5 3,87 0,83 

Πάμςα θέςχ εοχςήρειπ ϊςαμ αιρθάμξμαι ϊςι 

σπάουει κάςι πξσ δεμ καςαλαβαίμχ. 

75 1 5 4,24 0,73 

Ζ ςακςική εμημέοχρη μεςά ςη υειοξσογική 

επέμβαρη, ή ςημ βάοδια, ρυεςικά με 

διαδικαρίεπ  και απξτάρειπ, απξςελεί 

ρημαμςικϊ μέοξπ ςηπ αμάπςσνηπ και ςηπ 

διαςήοηρηπ ςηπ απξςελερμαςικήπ 

ρσμεογαρίαπ ςηπ ξμάδαπ. 

75 2 5 4,31 0,66 

Σα σπεϋθσμα μέλη ςηπ ξμάδαπ θα ποέπει μα 

διαςσπόμξσμ ποξτξοικά ςα ρυέδια για ςιπ 

διαδικαρίεπ ή ςιπ εμέογειεπ και θα ποέπει 

μα είμαι βέβαιξι ϊςι ασςέπ ξι πληοξτξοίεπ 

καςαμξξϋμςαι και αμαγμχοίζξμςαι απϊ 

άλλξσπ. 

75 1 5 4,00 0,93 

Οι αουηγξί ςηπ ξμάδαπ και ξι ρσμάδελτξί 

μξσ, με εμθαοοϋμξσμ όρςε  μα αματέοχ 

,ξπξιαδήπξςε πεοιρςαςικά μπξοεί μα  

πέρξσμ ρςημ αμςίληφή μξσ. 

75 1 33 4,16 3,46 

Ζ εμημέοχρη ςηπ υειοξσογική ξμάδαπ ποιμ 

απϊ ςξ υειοξσογείξ είμαι ρημαμςική για ςημ 

αρτάλεια ςξσ υειοξσογείξσ και ςημ 

απξςελερμαςική διαυείοιρη ςηπ ξμάδαπ. 

74 2 5 4,43 0,70 

Ακϊμη και ϊςαμ κξσοαρςό καςά ςη διάοκεια 

κοίριμχμ τάρεχμ ςχμ  υειοξσογικόμ 

επεμβάρεχμ, ρσμευίζχ μα  εκςελό 

απξςελερμαςικά ςημ εογαρία μξσ. 

75 2 5 3,77 1,02 

Ποέπει μα εμημεοχμϊμαρςε και μα είμαρςε 

εσαίρθηςξι με ςα ποξρχπικά ποξβλήμαςα 

ςχμ άλλχμ μελόμ ςηπ ξμάδαπ. 

75 2 5 3,76 0,79 

Δπιςοέπχ ρςα άλλα μέλη ςηπ ξμάδαπ μα 

γμχοίζξσμ πϊςε ξ τϊοςξπ εογαρίαπ μξσ 

75 1 5 3,85 0,71 
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είμαι ή ποϊκειςαι μα γίμει  σπεοβξλικϊπ. 

Ζ δσμαςϊςηςα λήφεχπ  απξτάρεχμ απϊ 

ςημ πλεσοά μξσ,  είμαι ενίρξσ καλή ρε 

ρσμήθειπ καςαρςάρειπ , αλλά και ρε 

επείγξσρεπ καςαρςάρειπ. 

75 1 5 3,87 0,72 

Δίμαι πιξ πιθαμϊ μα κάμχ λάθη ρε 

ςεςαμέμεπ ή ευθοικέπ καςαρςάρειπ 

75 1 5 3,79 1,00 

Δίμαι λιγϊςεοξ απξςελερμαςικϊπ ϊςαμ 

αγυόμξμαι ή κξσοάζξμαι. 

75 2 5 3,85 0,93 

Οι επιδϊρειπ μξσ δεμ επηοεάζξμςαι 

αομηςικά απϊ ςη ρσμεογαρία με έμα άπειοξ 

ή λιγϊςεοξ ικαμϊ μέλξπ ςηπ ξμάδαπ. 

75 1 5 3,40 1,08 

Σα μέλη ςηπ ξμάδαπ ποέπει μα 

παοακξλξσθξϋμςαι μεςανϋ ςξσπ για 

εμδείνειπ άγυξσπ ή κϊπχρηπ. 

74 2 5 4,05 0,64 

Δκμεσοίζξμαι ϊςαμ ποέπει μα ρσμεογαρςό 

με άπειοξ ιαςοικϊ ποξρχπικϊ. 

75 1 5 2,63 1,04 

Έμαπ ποαγμαςικϊπ επαγγελμαςίαπ, χπ 

μέλξπ ςηπ ξμάδαπ μπξοεί μα παοαμεοίρει 

ςα ποξρχπικά ςξσ ποξβλήμαςα ϊςαμ 

εογάζεςαι ρςξ υειοξσογείξ. 

75 2 5 4,36 0,73 

Σα μέλη ςηπ ξμάδαπ ρε μία υειοξσογική 

αίθξσρα, ποιμ ή καςά ςη διάοκεια μιαπ 

βάοδιαπ, ποέπει μα αιρθάμξμςαι 

σπξυοεχμέμα μα αματέοξσμ ςξ δικϊ ςξσπ 

φσυξλξγικϊ άγυξπ ή ξπξιξδήπξςε  

ρχμαςικϊ ποϊβλημα ρε άλλα μέλη ςξσ 

ποξρχπικξϋ. 

75 1 5 2,88 1,05 

Σα ποξρχπικά ποξβλήμαςα μπξοξϋμ μα 

επηοεάρξσμ αομηςικά ςημ απϊδξρη μξσ. 

73 1 5 3,01 1,03 

Σα μϊμα άςξμα ςα ξπξία είμαι αομϊδια  μα 

μξσ κάμξσμ κοιςική, είμαι  μϊμξ ςα μέλη 

ςξσ δικξϋ μξσ επαγγέλμαςξπ. 

75 1 5 3,31 1,08 

Δίμαι ποξςιμϊςεοξ μα ρσμτχμείςε με άλλα 

μέλη ςηπ ξμάδαπ ςξσ υειοξσογείξσ παοά μα 

εκτοάζεςε διατξοεςική άπξφη. 

75 1 4 2,44 0,89 

Οι εσθϋμεπ ςξσ γιαςοξϋ πεοιλαμβάμξσμ ςξ 

ρσμςξμιρμϊ μεςανϋ ςχμ μελόμ ςηπ ξμάδαπ 

ςξσ αλλά και ςχμ άλλχμ ξμάδχμ 

σπξρςήοινηπ. 

73 2 5 3,67 0,76 

Σα μέλη ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ 

μξιοάζξμςαι ςιπ εσθϋμεπ  για ςημ ιεοάουηρη 

74 3 5 3,96 0,51 
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δοαρςηοιξςήςχμ ρε ρσμθήκεπ σφηλξϋ 

τϊοςξσ εογαρίαπ. 

Λξσ αοέρει μα εογάζξμαι χπ μέλξπ μιαπ 

ξμάδαπ. 

75 3 5 4,27 0,55 

Για ςημ επίλσρη ρσγκοξϋρεχμ, ςα μέλη ςηπ 

ξμάδαπ ποέπει μα ρσζηςξϋμ αμξιυςά ςιπ 

μεςανϋ ςξσπ διατξοέπ. 

73 2 5 4,15 0,72 

Όλα ςα μέλη ςηπ ξμάδαπ ςξσ υειοξσογείξσ 

έυξσμ ςα ποξρϊμςα  όρςε μα μξσ κάμξσμ 

ρυϊλια αμαςοξτξδϊςηρηπ. 

74 1 5 3,18 0,98 

H αμςίληφη ςηπ ξμαδικήπ εογαρίαπ ϊλξσ 

ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ Φειοξσογείξσ, δε 

λειςξσογεί ρε ασςϊ ςξ μξρξκξμείξ. 

74 1 5 2,68 0,98 

Ο απξςελερμαςικϊπ ρσμςξμιρμϊπ και η 

ρσμεογαρία ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ, 

απαιςεί απϊ ςα μέλη ςηπ μα λαμβάμξσμ 

σπϊφη ςιπ ποξρχπικϊςηςεπ ςχμ άλλχμ 

μελόμ ςηπ ξμάδαπ. 

74 1 5 3,69 0,78 

Σα εμπειοϊςεοα μέλη ςξσ ποξρχπικξϋ, 

ανίζξσμ επιπλέξμ ξτέλη και ποξμϊμια. 

74 1 5 3,01 1,03 

Δξσλεϋχ καλϋςεοα ϊςαμ ξι άμθοχπξι με 

ατήμξσμ μϊμξ. 

74 1 4 2,55 0,74 

Λε εμξυλεί ϊςαμ άλλξι δεμ ρέβξμςαι ςιπ 

επαγγελμαςικέπ μξσ δσμαςϊςηςεπ. 

74 1 5 4,05 0,79 

Ποξρπαθό μα είμαι έμα άςξμξ με ςξ ξπξίξ 

θα μπξοξϋμ μα δξσλεϋξσμ και μα 

ρσμεογάζξμςαι  ϊλξι μαζί ςξσ. 

74 2 5 4,24 0,59 

Δίμαι ρημαμςικϊ μα αμαγμχοιρςεί η 

ικαμϊςηςά μξσ απϊ ςξσπ άλλξσπ. 

74 1 5 3,92 0,74 

Δκςιμό ςα θεςικά ρυϊλια για ςη δξσλειά 

μξσ. 

74 2 5 4,11 0,67 

Όρξ η εογαρία διεκπεοαιόμεςαι, δεμ με 

μξιάζει ςι ρκέτςξμςαι ξι άλλξι. 

74 1 5 3,49 1,10 

Ζ καλή τήμη ρςξ Φειοξσογείξ είμαι 

ρημαμςική για μέμα. 

74 1 5 3,97 0,79 

Δκςιμό ςημ καλή θέληρη ςχμ ρσμαδέλτχμ 

μξσ - Λε μξιάζει  μα με θεχοξϋμ ξι άλλξι 

τιλικϊ και ρσμεογάριμξ. 

74 3 5 4,18 0,53 

Δίμαι ποξρβληςικϊ  για μέμα  μα πιέζξμαι  

για μα πεοιμέμχ άρκξπα άλλα μέλη ςηπ 

υειοξσογικήπ ξμάδαπ. 

74 1 5 3,31 0,95 

ςημ  υειοξσογική αίθξσρα, λαμβάμχ ςξμ 74 1 5 3,45 0,97 
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απαοαίςηςξ  ρεβαρμϊ πξσ ανίζει κάπξιξπ ξ 

ξπξίξπ αρκεί ςξ  επάγγελμά μξσ. 

Σα ρτάλμαςα απξςελξϋμ έμδεινη 

αμικαμϊςηςαπ. 

74 1 4 2,54 0,80 

Μςοέπξμαι ϊςαμ κάμχ λάθξπ μποξρςά ρε 

άλλα μέλη ςηπ ξμάδαπ. 

73 2 5 3,19 0,88 

Οι διαδικαρίεπ και ξι πξλιςικέπ 

ακξλξσθξϋμςαι ασρςηοά ρςξ Φειοξσογείξ. 

74 1 5 3,14 0,91 

Σα λάθη αμςιμεςχπίζξμςαι με ςξμ 

καςάλληλξ ςοϊπξ ρε ασςϊ ςξ μξρξκξμείξ. 

74 2 22 3,50 2,29 

Σξ αμθοόπιμξ λάθξπ είμαι αμαπϊτεσκςξ. 74 2 5 3,85 0,79 

Σα μέλη ςηπ ξμάδαπ ρσυμά αγμξξϋμ 

βαρικξϋπ καμϊμεπ ή ξδηγίεπ (π.υ. πλϋριμξ 

υεοιόμ, θεοαπεσςικά ποχςϊκξλλα , 

καμϊμεπ απξρςειοχμέμξσ πεδίξσ κςλ) ςα 

ξπξία ποέπει μα εταομϊζξμςαι ρε κάθε 

Φειοξσογείξ. 

74 1 4 2,59 1,02 

Σξ Σμήμα παοέυει επαοκείπ και έγκαιοεπ 

πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ρσμβάμςα ςα 

ξπξία λαμβάμξσμ υόοα  ρςξ μξρξκξμείξ 

και μπξοεί μα επηοεάρξσμ ςη δξσλειά μξσ. 

74 2 5 3,34 0,69 

Σξ μα εογάζεραι ρε ασςϊ ςξ Μξρξκξμείξ 

είμαι ραμ μα είραι μέλξπ μιαπ μεγάληπ 

ξικξγέμειαπ. 

74 2 5 3,49 0,88 

Ζ ηγερία ςξσ Σμήμαςξπ πξσ εογάζξμαι, 

ακξϋει ςξ ποξρχπικϊ και τοξμςίζει ςιπ 

αμηρσυίεπ μαπ. 

74 2 5 3,62 0,81 

Δίμαι πεοήταμξπ πξσ εογάζξμαι για ασςϊ 

ςξ μξρξκξμείξ. 

74 2 5 3,69 0,86 

Λξσ αοέρει η δξσλειά μξσ. 74 1 5 4,22 0,75 

Έυχ λάβει επαοκή εκπαίδεσρη όρςε μα 

μπξοό επιςσυόπ μα ξλξκληοόρχ ςη 

δξσλειά μξσ. 

73 1 5 3,81 0,86 

 

σμξλικά, ξι μξρηλεσςέπ ρσμτχμξϋμ ϊςι σπάουει καλή διάυσρη 

πληοξτξοιόμ, εμπιρςξρϋμη, ξογαμχςικϊ κλίμα, καλέπ εογαριακέπ ανίεπ 

μεςανϋ ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ. Ωρςϊρξ, θεχοξϋμ σφηλϊ ςξ άγυξπ και ςημ 

κϊπχρη ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ, πιρςεϋξσμ ϊςι σπάουει μέςοιξ ξμαδικϊ 

πμεϋμα μέρα ρςημ ξμάδα έυξσμ υαμηλή επίγμχρη ςηπ δξμήπ ςηπ ηγερίαπ.  
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Διάγοαμμα 10: Διαρςάρειπ μξρηλεσςώμ ρυεςικά με ςξ ξμαδικό πμεύμα και 
ςημ αρτάλεια 

 

 

Δεμ βοέθηκε ρςαςιρςικά ρημαμςική διατξοά μεςανϋ ςχμ ρςάρεχμ ςχμ μελόμ 

ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ ρυεςικά με ςξ ξμαδικϊ πμεϋμα και ςξσ τϋλξσ.  

 

Πίμακαπ 13: Διαρςάρειπ ςχμ μξρηλεσςώμ ρυεςικά με ςξ ξμαδικό πμεύμα 
και ςημ αρτάλεια ρε ρύγκοιρη με τύλξ 

 Υύλξ N Λέρη 

ςιμή 

Σσπική 

απόκλιρη 

P value 

Δξμή ηγερίαπ Άμδοαπ 11,00 3,42 0,42 0,449 

Γσμαίκα 62,00 3,31 0,43 

Δμπιρςξρϋμη Άμδοαπ 11,00 3,82 0,58 0,606 

Γσμαίκα 62,00 3,74 0,47 

Διάυσρη Άμδοαπ 11,00 4,05 0,67 0,500 

4,22

3,75 3,69 3,66 3,60
3,48

3,31
3,14

1

2

3

4

5

Διάχυςη 
πληροφοριών

Εμπιςτοςφνη Οργανωτικό 
κλίμα

Εργαςιακζσ 
αξίεσ

Άγχοσ και 
κόπωςη

Ομαδική 
εργαςία

Δομή ηγεςίασ Λάθη/ 
διαδικαςίεσ 

ςυμμόρφωςησ
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πληοξτξοιόμ 
Γσμαίκα 62,00 4,27 1,08 

Άγυξπ και κϊπχρη Άμδοαπ 11,00 3,48 0,41 0,275 

Γσμαίκα 62,00 3,63 0,40 

Ομαδική εογαρία Άμδοαπ 11,00 3,36 0,19 0,209 

Γσμαίκα 62,00 3,50 0,35 

Δογαριακέπ ανίεπ Άμδοαπ 11,00 3,70 0,56 0,735 

Γσμαίκα 61,00 3,66 0,32 

Κάθη/ διαδικαρίεπ 

ρσμμϊοτχρηπ 

Άμδοαπ 11,00 3,12 0,49 0,887 

Γσμαίκα 61,00 3,15 0,57 

Οογαμχςικϊ κλίμα Άμδοαπ 11,00 3,61 0,56 0,535 

Γσμαίκα 61,00 3,71 0,53 

 

 

Ζ ηλικία τάμηκε μα επηοεάζει ςιπ ρςάρειπ ςχμ μελόμ ςηπ υειοξσογικήπ 

ξμάδαπ ρυεςικά με ςξ ξμαδικϊ πμεϋμα και ςημ αρτάλεια. Διδικϊςεοα, ϊρξ 

ασνάμει η ηλικία μειόμεςαι η πεπξίθηρη για ςξ ξογαμχςικϊ κλίμα μεςανϋ ςηπ 

ξμάδαπ.  

 

Πίμακαπ 14: Διαρςάρειπ ςχμ μξρηλεσςώμ ρυεςικά με ςξ ξμαδικό πμεύμα 
και ςημ αρτάλεια ρε ρύγκοιρη με ξμάδεπ ηλικιώμ 

Ομάδεπ ηλικιώμ Δξμή 
ηγερίαπ 

Δμπιρςξρύμη Διάυσρη 
πληοξτξοιώμ 

Άγυξπ και 
κόπχρη 

25-35 Λέρη ςιμή 3,24 3,69 4,05 3,45 

N 5,00 5,00 5,00 5,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,38 0,19 0,27 0,43 
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35-45 Λέρη ςιμή 3,26 3,69 4,46 3,57 

N 25,00 25,00 25,00 25,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,50 0,51 1,60 0,38 

45-55 Λέρη ςιμή 3,33 3,78 4,13 3,67 

N 30,00 30,00 30,00 30,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,37 0,51 0,56 0,42 

55+ Λέρη ςιμή 3,43 3,96 4,00 3,69 

N 4,00 4,00 4,00 4,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,74 0,85 0,79 0,49 

P value  0,872 0,769 0,646 0,639 

 

 

 

Ομάδεπ ηλικιώμ Ομαδική 
εογαρία 

Δογαριακέπ 
ανίεπ 

Κάθη/ 
διαδικαρίεπ 

ρσμμόοτχρηπ 

Οογαμχςικό 
κλίμα 

25-35 Λέρη ςιμή 3,51 3,53 3,17 3,90 

N 5,00 5,00 5,00 5,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,19 0,37 0,51 0,37 

35-45 Λέρη ςιμή 3,42 3,58 3,01 3,58 

N 25,00 25,00 25,00 25,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,34 0,27 0,31 0,45 

45-55 Λέρη ςιμή 3,54 3,70 3,12 3,65 

N 30,00 30,00 30,00 30,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,37 0,45 0,39 0,53 
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55+ Λέρη ςιμή 3,33 3,98 2,88 4,29 

N 4,00 4,00 4,00 4,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,31 0,20 0,48 0,48 

P value  0,511 0,185 0,475 0,050 

 

Ζ βαθμίδα εκπαίδεσρηπ ςχμ μξρηλεσςόμ απξςελεί ρημαμςικϊ παοάγξμςα ςχμ 

ρςάρεχμ ςχμ μελόμ ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ ρυεςικά με ςξ ξμαδικϊ πμεϋμα 

και ςημ αρτάλεια. σγκεκοιμέμα, ςα άςξμα πξσ έυξσμ ξλξκληοόρει 

παμεπιρςημιακή εκπαίδεσρη ρσμτχμξϋμ πεοιρρϊςεοξ ϊςι γίμεςαι διάυσρη 

πληοξτξοιόμ, ρε ρϋγκοιρη με ςα άςξμα πξσ έυξσμ ξλξκληοόρει 

ςευμξλξγική ή δεσςεοξβάθμια εκπαίδεσρη. 

Πίμακαπ 15: Διαρςάρειπ ςχμ μξρηλεσςώμ ρυεςικά με ςξ ξμαδικό πμεύμα 
και ςημ αρτάλεια ρε ρύγκοιρη με βαθμίδα εκπαίδεσρηπ 

Βαθμίδα εκπαίδεσρηπ Δξμή 
ηγερίαπ 

Δμπιρςξρύμη Διάυσρη 
πληοξτξοιώμ 

Άγυξπ 
και 

κόπχρη 

ΠΔ Λέρη ςιμή 3,16 3,46 5,80 3,50 

N 5,00 5,00 5,00 5,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,48 0,89 3,37 0,62 

ΣΔ Λέρη ςιμή 3,35 3,74 4,09 3,61 

N 47,00 47,00 47,00 47,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,37 0,40 0,48 0,35 

ΔΔ Λέρη ςιμή 3,28 3,85 4,19 3,66 

N 21,00 21,00 21,00 21,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,51 0,54 0,52 0,45 

P value  0,555 0,263 0,001 0,729 
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 Βαθμίδα εκπαίδεσρηπ Ομαδική 
εογαρία 

Δογαριακέπ 
ανίεπ 

Κάθη/ 
διαδικαρίεπ 

ρσμμόοτχρηπ 

Οογαμχςικό 
κλίμα 

ΠΔ Λέρη ςιμή 3,40 3,65 3,23 3,63 

N 5,00 5,00 5,00 5,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,48 0,47 0,30 0,22 

ΣΔ Λέρη ςιμή 3,49 3,70 3,16 3,59 

N 47,00 46,00 46,00 46,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,32 0,36 0,63 0,56 

ΔΔ Λέρη ςιμή 3,47 3,59 3,04 3,90 

N 21,00 21,00 21,00 21,00 

Σσπική 
απϊκλιρη 

0,35 0,37 0,43 0,44 

P value  0,858 0,547 0,672 0,082 

 

 

Δεμ ποαγμαςξπξιήθηκε αμάλσρη ρυεςικά με ςξ ςίςλξ μεςαπςσυιακόμ 

ρπξσδόμ και ςιπ ρςάρειπ ςχμ μελόμ ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ ρυεςικά με ςξ 

ξμαδικϊ πμεϋμα και ςημ αρτάλεια, καθόπ μϊμξ 1 μξρηλεσςήπ/ςοια έυει 

απξκςήρει διδακςξοικϊ ςίςλξ ξπϊςε η ρϋγκοιρη ήςαμ αμέτικςη.  

 

Διατξοά βοέθηκε μεςανϋ ςχμ ρςάρεχμ και ςχμ μξρξκξμείχμ ϊπξσ 

ποαγμαςξπξιήθηκε η έοεσμα. Ζ διατξοά εμςξπίρςηκε ρςη διάρςαρη 

ξογαμχςικϊ κλίμα, ϊπξσ ξι μξρηλεσςέπ πξσ εογάζξμςαι ρςξ Παμαοκαδικϊ 

Μξρξκξμείξ Σοίπξληπ πιρςεϋξσμ πεοιρρϊςεοξ ϊςι σπάουει ξογαμχςικϊ κλίμα 

ρςη υειοξσογική ξμάδα, ακξλξσθξϋμ ξι μξρηλεσςέπ απϊ ςη Μξρξκξμειακή 

Λξμάδα Άογξσπ και έπειςα ξι μξρηλεσςέπ απϊ ςξ Μξρξκξμείξ Ιξοίμθξσ με ςη 

υαμηλϊςεοη ςιμή.  
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Πίμακαπ 16: Διαρςάρειπ ςχμ μξρηλεσςώμ ρυεςικά με ςξ ξμαδικό πμεύμα 
και ςημ αρτάλεια ρε ρύγκοιρη με μξρξκξμείξ 

Μξρξκξμείξ Δξμή 

ηγερίαπ 

Δμπιρςξρύμη Διάυσρη 

πληοξτξοιώμ 

Άγυξπ 

και 

κόπχρη 

Μξρξκξμειακή 

Λξμάδα Άογξσπ  

Λέρη ςιμή 3,30 3,85 4,26 3,58 

N 29,00 29,00 29,00 29,00 

Σσπική 

απϊκλιρη 

0,48 0,53 0,47 0,36 

Παμαοκαδικϊ 

Μξρξκξμείξ 

Σοίπξληπ 

Λέρη ςιμή 3,32 3,68 4,16 3,49 

N 17,00 17,00 17,00 17,00 

Σσπική 

απϊκλιρη 

0,40 0,42 0,53 0,29 

Μξρξκξμείξ 

Ιξοίμθξσ 

Λέρη ςιμή 3,32 3,68 4,22 3,69 

N 29,00 29,00 29,00 29,00 

Σσπική 

απϊκλιρη 

0,42 0,45 1,54 0,47 

P value 0,983 0,312 0,954 0,225 

 

Μξρξκξμείξ Ομαδική 

εογαρία 

Δογαριακέπ 

ανίεπ 

Κάθη/ 

διαδικαρίεπ 

ρσμμόοτχρηπ 

Οογαμχςικό 

κλίμα 

Μξρξκξμειακή 

Λξμάδα Άογξσπ  

Λέρη ςιμή 3,49 3,67 2,99 3,79 

N 29,00 29,00 29,00 29,00 

Σσπική 

απϊκλιρη 

0,32 0,36 0,37 0,51 

Παμαοκαδικϊ 

Μξρξκξμείξ 

Σοίπξληπ 

Λέρη ςιμή 3,48 3,81 3,11 3,90 

N 17,00 16,00 16,00 16,00 

Σσπική 

απϊκλιρη 

0,40 0,38 0,42 0,45 

Μξρξκξμείξ 

Ιξοίμθξσ 

Λέρη ςιμή 3,47 3,58 3,29 3,47 

N 29,00 29,00 29,00 29,00 

Σσπική 

απϊκλιρη 

0,31 0,34 0,72 0,52 

P value 0,973 0,123 0,110 0,013 
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Σα έςη εμπειοίαπ ςχμ μξρηλεσςόμ δεμ απξδείυθηκαμ μα επηοεάζξσμ ςιπ 

ρςάρειπ ςχμ μελόμ ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ ρυεςικά με ςξ ξμαδικϊ πμεϋμα 

και ςημ αρτάλεια.  

Πίμακαπ 17: Διαρςάρειπ ςχμ μξρηλεσςώμ ρυεςικά με ςξ ξμαδικό πμεύμα 
και ςημ αρτάλεια ρε ρύγκοιρη με έςη 

 Έςη 

εμπειοίαπ 

N Λέρη 

ςιμή 

Σσπική 

απόκλιρη 

P value 

Δξμή ηγερίαπ <15 έςη 18,00 3,23 0,37 0,207 

>15 έςη 48,00 3,37 0,43 

Δμπιρςξρϋμη <15 έςη 18,00 3,71 0,38 0,372 

>15 έςη 48,00 3,82 0,48 

Διάυσρη 

πληοξτξοιόμ 

<15 έςη 18,00 4,08 0,36 0,324 

>15 έςη 48,00 4,37 1,20 

Άγυξπ και κϊπχρη <15 έςη 18,00 3,52 0,35 0,125 

>15 έςη 48,00 3,68 0,39 

Ομαδική εογαρία <15 έςη 18,00 3,48 0,30 0,807 

>15 έςη 48,00 3,50 0,34 

Δογαριακέπ ανίεπ <15 έςη 18,00 3,61 0,30 0,422 

>15 έςη 47,00 3,69 0,37 

Κάθη/ διαδικαρίεπ 

ρσμμϊοτχρηπ 

<15 έςη 18,00 3,20 0,91 0,563 

>15 έςη 47,00 3,11 0,40 

Οογαμχςικϊ κλίμα <15 έςη 18,00 3,51 0,70 0,091 

>15 έςη 47,00 3,77 0,45 
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5.3. σγκοιςικά Απξςελέρμαςα Θαςοώμ – Μξρηλεσςώμ 

Ιαμία ρςαςιρςικά ρημαμςική διατξοά δεμ βοέθηκε μεςανϋ ςχμ ρςάρεχμ ςχμ 

μελόμ ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ ρυεςικά με ςξ ξμαδικϊ πμεϋμα και ςημ 

αρτάλεια. Ασςϊ ρημαίμει ϊςι ξι ιαςοξί ή ξι μξρηλεσςέπ έυξσμ ςιπ ίδιεπ 

απϊφειπ και ρςάρειπ χπ ποξπ ςη δξμή ςηπ ηγερίαπ, ςημ εμπιρςξρϋμη και ςη 

διάυσρη ςχμ πληοξτξοιόμ αμάμερα ρςα μέλη ςηπ ξμάδαπ, ςξ σφηλϊ άγυξπ 

και ςημ κϊπχρη, ςημ ξμαδική εογαρία και ςιπ εογαριακέπ ανίεπ πξσ διέπξσμ 

ςη υειοξσογική ξμάδα, ςξ ξογαμχςικϊ κλίμα μεςανϋ ςχμ μελόμ και 

ρσμτχμξϋμ για ςη διαυείοιρη ςχμ λαθόμ ρςιπ διαδικαρίεπ. 

Πίμακαπ 18: Διαρςάρειπ ρυεςικά με ςξ ξμαδικό πμεύμα και ςημ αρτάλεια 
ρε ρύγκοιρη με ειδικόςηςα 

Διδικόςηςα N Λέρη 
ςιμή 

Σσπική 
απόκλιρη 

P value 

Δξμή ηγερίαπ Θαςοϊπ 41,00 3,39 0,57 0,393 

Μξρηλεσςήπ 75,00 3,31 0,43 

Δμπιρςξρϋμη Θαςοϊπ 41,00 3,78 0,48 0,751 

Μξρηλεσςήπ 75,00 3,75 0,48 

Διάυσρη 
πληοξτξοιόμ 

Θαςοϊπ 41,00 4,14 0,47 0,623 

Μξρηλεσςήπ 75,00 4,22 1,02 

Άγυξπ και 
κϊπχρη 

Θαςοϊπ 41,00 3,59 0,40 0,872 

Μξρηλεσςήπ 75,00 3,60 0,40 

Ομαδική 
εογαρία 

Θαςοϊπ 41,00 3,56 0,32 0,191 

Μξρηλεσςήπ 75,00 3,48 0,33 

Δογαριακέπ 
ανίεπ 

Θαςοϊπ 41,00 3,74 0,29 0,222 

Μξρηλεσςήπ 74,00 3,66 0,36 

Κάθη/ 
διαδικαρίεπ 
ρσμμϊοτχρηπ 

Θαςοϊπ 41,00 3,15 0,41 0,910 

Μξρηλεσςήπ 74,00 3,14 0,55 

Οογαμχςικϊ 
κλίμα 

Θαςοϊπ 40,00 3,88 0,41 0,057 

Μξρηλεσςήπ 74,00 3,69 0,53 
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ΙΔΥΑΚΑΘΟ 6. ΤΕΖΣΖΖ ΤΛΠΔΡΑΛΑΣΑ 

Ζ υειοξσογική ρκέφη γϋοχ απϊ ςα λάθη και ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ έυει 

αλλάνει δοαμαςικά ςα ςελεσςαία 15 υοϊμια. Ζ ρσμάτεια ςηπ απξςελερμαςικήπ 

ξμαδικήπ εογαρίαπ, ςϊρξ ρςξ υειοξσογείξ ϊρξ και ρε ξλϊκληοξ ςξ 

πεοιεγυειοηςικϊ μξμξπάςι, αμαγμχοίζεςαι χπ έμα κοίριμξ ρσρςαςικϊ ςηπ 

αρταλήπ και απξςελερμαςικήπ υειοξσογικήπ πεοίθαλφηπ, με απξςέλερμα ςιπ 

καλέπ εκβάρειπ και ςη γοήγξοη αμάκαμφη ςξσ αρθεμή. σμεπόπ, έυξσμ 

καςαβληθεί ρημαμςικέπ ποξρπάθειεπ μα γίμει καςαμξηςϊ πόπ ξι υειοξσογικέπ 

ξμάδεπ εογάζξμςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ υειοξσογικήπ τοξμςίδαπ και πόπ 

μπξοεί μα βελςιχθεί ασςή η ρσμεογαρία.  

κξπϊπ ςηπ διπλχμαςικήπ είμαι μα διεοεσμήρει ςιπ ρςάρειπ ςχμ μελόμ ςηπ 

υειοξσογικήπ ξμάδαπ ρυεςικά με ςξ ξμαδικϊ πμεϋμα και ςημ αρτάλεια ρε 

ςοία μξρξκξμεία ςηπ Πεοιτέοειαπ Πελξπξμμήρξσ.  

ϋμτχμα με ςα απξςελέρμαςα ςηπ έοεσμαπ, ςξ δείγμα ςχμ ιαςοόμ 

ρσμτχμξϋμ ϊςι σπάουει καλή διάυσρη πληοξτξοιόμ, ξογαμχςικϊ κλίμα, 

εμπιρςξρϋμη και καλέπ εογαριακέπ ανίεπ μεςανϋ ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ. 

Ωρςϊρξ, θεχοξϋμ σφηλϊ ςξ άγυξπ και ςημ κϊπχρη ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ, 

έυξσμ υαμηλή επίγμχρη ςηπ δξμήπ ςηπ ηγερίαπ, πιρςεϋξσμ ϊςι σπάουει 

μέςοια ξμαδική εογαρία και μέςοια γίμξμςαι λάθη. Δπίρηπ, ςξ τϋλξ και ςα 

έςη εμπειοίαπ επηοέαραμ ςη διάρςαρη ξογαμχςικϊ κλίμα, εμό η ηλικία ςιπ 

διαρςάρειπ εμπιρςξρϋμη ςηπ ξμάδαπ, διάυσρη ςχμ πληοξτξοιόμ μέρα ρςημ 

ξμάδα και εογαριακέπ ρυέρειπ. Οι ιαςοξί με διδακςξοικϊ ςίςλξ αμαγμχοίζξσμ 

πεοιρρϊςεοξ ϊςι γίμξμςαι λάθη αλλά αμςιμεςχπίζξμςαι με ςξμ καςάλληλξ 

ςοϊπξ.  

Όρξμ ατξοά ςα απξςελέρμαςα ςχμ μξρηλεσςόμ, η πλειξφητία ςχμ 

μξρηλεσςόμ θεχοεί ϊςι σπάουει μέςοιξ ξμαδικϊ πμεϋμα μεςανϋ ςχμ μελόμ 

ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ και αρτάλεια ρςξ υειοξσογείξσ. Ζ ηλικία, η 

βαθμίδα εκπαίδεσρηπ και ςξ μξρξκξμείξ ρςξ ξπξίξ εογάζξμςαι τάμηκαμ μα 

επηοεάζξσμ ςιπ ρςάρειπ ςχμ μελόμ ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ ρυεςικά με ςξ 

ξμαδικϊ πμεϋμα και ςημ αρτάλεια.  
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Ανιξρημείχςξ είμαι ςξ εϋοημα ϊςι ιαςοξί και μξρηλεσςέπ ρσμτχμξϋμ απϊλσςα 

ρυεςικά με ςξ ξμαδικϊ πμεϋμα και ςημ αρτάλεια ρςξ υειοξσογείξ, 

επιβεβαιόμξμςαπ ςημ ϋπαονη μιαπ εμχμέμηπ και ξογαμχμέμηπ υειοξσογικήπ 

ξμάδαπ.  

Σα απξςελέρμαςα ςηπ έοεσμαπ ρσμάδξσμ με ςη διεθμή βιβλιξγοατία. ε 

ρυέρη με ςη δξμή ςηπ ηγερίαπ, ξι ρσμπεοιτξοέπ ςχμ μελόμ ςηπ υειοξσογικήπ 

ξμάδαπ ήςαμ, γεμικά, λίγξ ιεοαουικέπ. Ποέπει μα ρημειχθεί ϊςι ξι 

ρσμμεςέυξμςεπ ρσμτόμηραμ ϊςι ςξ αμόςεοξ ποξρχπικϊ θα ποέπει μα 

εμθαοοϋμει ςιπ εοχςήρειπ απϊ ςξ ιαςοικϊ και μξρηλεσςικϊ ποξρχπικϊ. ε 

ασςϊ ρσμτχμεί και αμςίρςξιυη έοεσμα πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ρε Γεμικά 

Μξρξκξμεία ρςημ Θςαλία (Prati et Pietrantoni, 2014). 

υεςικά με ςα θέμαςα εμπιρςξρϋμηπ, η πλειξφητία ςχμ εοχςηθέμςχμ 

δήλχρε ϊςι θα μιλήρει ϊςαμ αμςιλητθεί έμα ποϊβλημα ή κάςι πξσ δεμ 

καςαλαβαίμει, αμ και κάπξιξι ήςαμ λιγϊςεοξ άμεςξι ϊςαμ ασςϊ ατξοξϋρε 

μέλη απϊ άλλξ κλάδξ. Ωρςϊρξ, ξι ρσμμεςέυξμςεπ είυαμ ςημ ςάρη μα 

ρσμτχμξϋμ ϊςι ςα μέλη ςηπ ξμάδαπ δεμ ποέπει μα αμτιρβηςξϋμ ςιπ 

απξτάρειπ ςχμ αμόςεοχμ μελόμ, εκςϊπ αμ ασςά απειλξϋμ ςημ αρτάλεια ςχμ 

αρθεμόμ. Ασςϊ ςξ απξςέλερμα οίυμει τχπ ρε μια κοίριμη ρςάρη ρςξ 

υειοξσογείξ, δεδξμέμηπ ςηπ ρημαρίαπ ςχμ δενιξςήςχμ επίςεσνηπ ρε 

εογαριακά πεοιβάλλξμςα σφηλήπ ανιξπιρςίαπ (Jentsch et al., 2001). 

Δπιπλέξμ, ξι ρσμμεςέυξμςεπ σπξρςήοιναμ ςη ρημαρία ςηπ διαςϋπχρηπ ςχμ 

ρυεδίχμ και διαδικαριόμ, ςηπ εμημέοχρηπ ςηπ ξμάδαπ ποιμ απϊ ςξ 

υειοξσογείξ και γεμικά ςηπ ςακςικήπ εμημέοχρηπ. Σα εοχςήμαςα ρυεςικά με 

ςη ρημαρία ςηπ αματξοάπ πεοιρςαςικόμ, ςα ξπξία θεχοξϋμςαι πξλϋ 

ρημαμςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρε άλλξσπ υόοξσπ εογαρίαπ σφηλξϋ κιμδϋμξσ, 

παοήγαγαμ μια πιξ αμςιταςική απάμςηρη. 

Ωπ ποξπ ςξ άγυξπ και ςημ κϊπχρη, ςα μέλη ςηπ υειοξσογικήπ ξμάδαπ  

αμέτεοαμ ϊςι είμαι αοκεςά σφηλά ρε ρϋγκοιρη με άλλξσπ ςξμείπ ςχμ 

επαγγελμαςιόμ σγείαπ. Αμςίθεςα, ρςημ έοεσμα ςχμ Prati et Pietrantoni 

(2014) παοαςηοήθηκε ϊςι ςα μέλη δεμ αμέτεοαμ σφηλϊ άγυξπ και κϊπχρη.  

Έυξσμ βοεθεί θεςικέπ ρςάρειπ απέμαμςι ρςιπ ρσμπεοιτξοέπ πξσ θεχοξϋμςαι 

χπ σπξρςηοικςικέπ ςηπ απξςελερμαςικήπ ξμαδικήπ εογαρίαπ, ϊπχπ η 
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απϊλασρη ςηπ εογαρίαπ χπ μέλξσπ μιαπ ξμάδαπ και η επίλσρη ρσγκοξϋρεχμ, 

καθόπ και ξι εσθϋμεπ ςξσ ιαςοξϋ πξσ επιςοέπξσμ ςξμ ρσμςξμιρμϊ μεςανϋ ςχμ 

ξμάδχμ. Ωρςϊρξ, ξι ρσμμεςέυξμςεπ αμέτεοαμ κάπξια ποξβλήμαςα ρςημ 

ξμαδική εογαρία και ρςα ςοία μξρξκξμεία. Γεμικά, ξι θεςικέπ ρσμπεοιτξοέπ 

αματέοθηκαμ ρε ρυέρη με ςιπ ανίεπ εογαρίαπ, ϊπχπ η αμςιληπςή ρημαρία ςηπ 

επαγγελμαςικήπ αμαγμόοιρηπ, η καλή τήμη και η τιλική και ρσμεςαιοιρςική 

ρςάρη. Ασςέπ ξι ρσμπεοιτξοέπ δεμ ήςαμ διατξοεςικέπ μεςανϋ ςχμ ιαςοόμ και 

ςχμ μξρηλεσςόμ ςξσ υειοξσογείξσ. 

Όρξμ ατξοά ςη ρςάρη απέμαμςι ρςξ αμθοόπιμξ λάθξπ και ςη ρσμμϊοτχρη 

με ςη διαδικαρία, ξι ρσμμεςέυξμςεπ ποέπει μα διεσοϋμξσμ ςιπ γμόρειπ ςξσπ 

ρυεςικά με ασςϊ ςξ θέμα Για παοάδειγμα, ξι εοχςηθέμςεπ διατόμηραμ 

ελάυιρςα ϊςι «Σα ρτάλμαςα είμαι έμα ρημάδι αμικαμϊςηςαπ» και δεμ 

σπξρςήοιναμ ρατόπ ςημ δήλχρη ϊςι «ςξ αμθοόπιμξ λάθξπ είμαι 

αμαπϊτεσκςξ». Δπιπλέξμ, ςα απξςελέρμαςα δείυμξσμ αοκεςά ρημεία 

αδσμαμίαπ ρςα ρσρςήμαςα διαυείοιρηπ ςηπ αρτάλειαπ ςχμ μξρξκξμείχμ, 

επειδή ξι ρσμμεςέυξμςεπ δεμ αμέτεοαμ ϊςι δεμ ςηοήθηκαμ ασρςηοά ξι 

διαδικαρίεπ, ξι καμϊμεπ, ξι καςεσθσμςήοιεπ γοαμμέπ και ξι πξλιςικέπ. 

Όρξμ ατξοά ςξ ξογαμχςικϊ κλίμα, ςα απξςελέρμαςα δεμ έδειναμ ρατείπ 

διατξοέπ ρςιπ απαμςήρειπ ςχμ μξρηλεσςόμ και ςχμ ιαςοόμ. Πιξ 

ρσγκεκοιμέμα, ξι ιαςοξί και ξι μξρηλεσςέπ ρσμτόμηραμ ρςιπ δηλόρειπ 

ρυεςικά με ςημ πξιϊςηςα ςξσ ξογαμχςικξϋ κλίμαςξπ. ε ασςϊ ςξ εϋοημα 

καςαλήγξσμ και παλαιϊςεοεπ μελέςεπ ςχμ Flin et al., (2006), Makary et al., 

(2006), Sexton et al., (2006).Ασςϊ ςξ εϋοημα μπξοεί μα σπξδεικμϋει ςημ 

επίδοαρη πξλλόμ παοαγϊμςχμ ϊπχπ η ειραγχγή ςηπ λίρςαπ ελέγυξσ ρςα 

υειοξσογεία(World Health Organization 2008), με έμταρη ρςη βελςίχρη ςηπ 

ξμαδικήπ εογαρίαπ και ςηπ επικξιμχμίαπ (Lyonsetal.,2014) και ρςημ αϋνηρη 

ςηπ εσαιρθηςξπξίηρηπ ρυεςικά με ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ γεμικά (Göras 

et al., 2017).  

ϋμτχμα με μια ποξηγξϋμεμη μελέςη ρε έμα ρκχςρέζικξ δείγμα υειοξσογόμ 

μελόμ μιαπ ξμάδαπ (Flin et al, 2006), διαπιρςόθηκαμ κάπξιεπ διατξοέπ 

μεςανϋ ςχμ υειοξσογόμ και ςχμ μξρηλεσςόμ υειοξσογείξσ. Οι μξρηλεσςέπ 

ςξσ υειοξσογείξσ ήςαμ λιγϊςεοξ πιθαμϊ μα ρσμτχμήρξσμ ϊςι η ηγερία θα 
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ποέπει μα βοίρκεςαι ρςξ ιαςοικϊ ποξρχπικϊ και ϊςι ξ ηγέςηπ θα ποέπει μα 

αμαλάβει ϊλεπ ςιπ απξτάρειπ ρε ρυέρη με απειληςικέπ για ςη ζχή 

καςαρςάρειπ έκςακςηπ αμάγκηπ. Δίμαι πιθαμϊ ϊςι ξι μξρηλεσςέπ ςείμξσμ μα 

ποξςιμξϋμ πιξ επίπεδεπ δξμέπ ξμάδχμ με κξιμέπ εσθϋμεπ για ςημ ηγερία. ε 

ρϋγκοιρη με ςξσπ υειοξσογξϋπ, ξι μξρηλεσςέπ αμέτεοαμ πεοιρρϊςεοα 

ποξβλήμαςα ρςημ ξμαδική εογαρία και επιρήμαμαμ ϊςι ξι καμϊμεπ ή ξι 

καςεσθσμςήοιεπ γοαμμέπ για ςξ υειοξσογείξ ήςαμ ρσυμϊςεοα αδιάτξοεπ ρε 

ρυέρη με ςξσπ υειοξσογξϋπ. Οι μξρηλεσςέπ ςχμ υειοξσογικόμ κλιμικόμ ήςαμ 

πιξ πιθαμϊ μα σπξρςηοίνξσμ ςη ρημαρία ςηπ ςακςικήπ εμημέοχρηπ και ςηπ 

ξοξλξγίαπ ςχμ ρυεδίχμ ή διαδικαριόμ. Ωρςϊρξ, αμςίθεςα με ποξηγξϋμεμεπ 

μελέςεπ, ςϊρξ ξι μξρηλεσςέπ ϊρξ και ξι υειοξϋογξι ρκέτςηκαμ ϊςι η 

εμημέοχρη ποιμ απϊ ςξ υειοξσογείξ και ςα πεοιρςαςικά αματξοάπ ήςαμ 

ρημαμςικά για ςημ αρτάλεια ςξσ αρθεμή και ϊςι ςξσπ παοέυεςαι η καςάλληλη 

καςάοςιρη για μα ξλξκληοόρξσμ επιςσυόπ ςη δξσλειά ςξσπ (Wauben et al., 

2011). 

Δίμαι ρημαμςικϊ μα αματεοθξϋμ μεοικξί πεοιξοιρμξί ρςημ παοξϋρα έοεσμα. 

Παοϊλξ πξσ η μελέςη έδχρε εμδιατέοξμςα εσοήμαςα, ςα απξςελέρμαςα είμαι 

πεοιξοιρμέμα επειδή βαρίζξμςαι ρςιπ απαμςήρειπ μϊμξ απϊ ςοία μξρξκξμεία 

ςηπ Πεοιτέοειαπ Πελξπξμμήρξσ και δεμ μπξοξϋμ μα γεμικεσθξϋμ ρε άλλα 

μξρξκξμεία ςηπ υόοαπ. Απαιςξϋμςαι μελλξμςικέπ μελέςεπ για ςημ αμάπςσνη 

ρατέρςεοχμ παοαγϊμςχμ επιοοξήπ ςηπ ρςάρηπ ςχμ μελόμ ςηπ υειοξσογικήπ 

ξμάδαπ ρυεςικά με ςξ ξμαδικϊ πμεϋμα και ςημ αρτάλεια. Έμαπ ακϊμη 

πεοιξοιρμϊπ είμαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι η αρτάλεια ςξσ υειοξσογείξσ διεοεσμήθηκε 

μέρχ σπξκειμεμικόμ εοχςήρεχμ και ϊυι αμςικειμεμικόμ κοιςηοίχμ ϊπχπ η 

λίρςα ελέγυξσ ρςα υειοξσογεία πξσ ποξςείμει ξ Παγκϊρμιξπ Οογαμιρμϊπ 

Τγείαπ (World Health Organization 2008).    
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ΠΡΟΣΑΔΘ 

 ςξ παοελθϊμ, ϊςαμ ςξ υειοξσογείξ δεμ είυε ςημ επιθσμηςή έκβαρη, 

ρυεδϊμ ξι εκξϋριεπ ςευμικέπ δενιϊςηςεπ ςξσ υειοξϋογξσ 

αμτιρβηςξϋμςαμ. Παοαμελημέμεπ εμςελόπ ήςαμ ξι μη ςευμικέπ 

(κξιμχμικέπ και γμχρςικέπ) δενιϊςηςεπ ςϊρξ ςχμ σπηοεριόμ ϊρξ και 

ςηπ εσοϋςεοηπ ξμάδαπ - ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ μξρηλεσςόμ και 

αμαιρθηριξλϊγχμ. Σα ςελεσςαία 15 υοϊμια, ξ ρυεδιαρμϊπ ςηπ 

υειοξσογικήπ αρτάλειαπ έυει αλλάνει ρημαμςικά. Ασνάμεςαι η 

ρσμειδηςξπξίηρη ϊςι ξι δενιϊςηςεπ πξσ απαιςξϋμςαι για μα επιςεσυθεί 

με ρσμέπεια μια αρταλή υειοξσογική επέμβαρη εκςείμξμςαι πξλϋ πέοα 

απϊ ςημ ςευμική γμόρη και ςιπ δενιϊςηςεπ ςξσ υειοξϋογξσ. Ζ εογαρία 

ξοίζεςαι χπ έμα «ρϋμξλξ αλληλξρσμδεδεμέμχμ ρσμπεοιτξοόμ, 

δοάρεχμ και γμόρεχμ πξσ διεσκξλϋμξσμ ςημ απαιςξϋμεμη εογαρία 

πξσ ποέπει μα ξλξκληοχθεί». Ζ καλή ρσμεογαρία μεςανϋ ςηπ 

υειοξσογικήπ ξμάδαπ θεχοείςαι ϊλξ και πεοιρρϊςεοξ χπ βαρική 

ρσμιρςόρα αρταλξϋπ υειοξσογικήπ επέμβαρηπ. Οι ξμάδεπ είμαι 

απαοαίςηςεπ ϊςαμ ςα ρτάλμαςα ξδηγξϋμ ρε ρξβαοέπ ρσμέπειεπ, ϊςαμ 

η πξλσπλξκϊςηςα ςχμ εογαριόμ σπεοβαίμει ςημ ικαμϊςηςα εμϊπ 

αςϊμξσ, ϊςαμ ςξ πεοιβάλλξμ εογαριόμ είμαι αρατέπ και αγυχςικϊ, 

ϊςαμ απαιςξϋμςαι πξλλαπλέπ και γοήγξοεπ απξτάρειπ, και ϊςαμ 

εναοςόμςαι ξι ζχέπ ςχμ άλλχμ απϊ μια ρσλλξγική αμςίληφη ςχμ 

μελόμ ςηπ ξμάδαπ».  

 Ζ ανιξλϊγηρη ςηπ ξμάδαπ παοέυει έμα μέρξ διαμϊοτχρηπ ςηπ 

αμαςοξτξδϊςηρηπ ρςα μέλη ςηπ ξμάδαπ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ 

εκπαιδεσξμέμχμ), ςξμ ποξρδιξοιρμϊ και ςημ ιεοάουηρη ςχμ 

εκπαιδεσςικόμ αμαγκόμ και ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςηπ 

απξςελερμαςικϊςηςαπ ςχμ παοεμβάρεχμ καςάοςιρηπ. Δίμαι ρημαμςική 

η αμαγμόοιρη ςχμ βαρικόμ μη ςευμικόμ δενιξςήςχμ πξσ απαιςξϋμςαι 

για ςημ αρταλή και απξςελερμαςική λειςξσογία ςηπ ξμάδαπ ρςξ 

πεοιεγυειοηςικϊ πεοιβάλλξμ και ςημ αμάπςσνη εογαλείχμ ανιξλϊγηρηπ 

ειδικά ρυεδιαρμέμχμ για ςημ καςαγοατή ςηπ πξιϊςηςαπ ασςόμ ςχμ 

δενιξςήςχμ.  
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 Ζ αμάπςσνη παοεμβάρεχμ ξμαδικήπ καςάοςιρηπ, για ςημ παοξυή 

τοξμςίδαπ ρςξ υειοξσογείξ, πξσ σπξρςηοίζξσμ ςημ απξςελερμαςική 

απϊδξρη ςηπ ξμάδαπ, έυει γίμει ϊλξ και πιξ εμταμέπ υαοακςηοιρςικϊ 

ρςιπ βιβλιξγοατίεπ ρυεςικέπ με ςξ υειοξσογείξ, ςημ αμαιρθηρία και ςιπ 

μξρηλεσςικέπ σπηοερίεπ. Ποάγμαςι, η αμαιρθηρία έυει πεοιγοατθεί χπ 

κξοσταία ιαςοική ειδικϊςηςα ρςημ αμςιμεςόπιρη θεμάςχμ γϋοχ απϊ 

ςα αμεπιθϋμηςα ρσμβάμςα. 

 Οι ςοειπ ρςοαςηγικέπ καςάοςιρηπ πξσ ποέπει μα υοηριμξπξιξϋμςαι ρςξ 

υειοξσογείξ ποέπει μα βαρίζξμςαι ρε πληοξτξοίεπ (βαριρμέμεπ ρε 

διάλενη / εογαρςήοια), ρε επιδείνειπ (ξι εκπαιδεσϊμεμξι 

παοακξλξσθξϋμ ςιπ απαιςξϋμεμεπ δενιϊςηςεπ, π.υ. βίμςεξ) και ρςημ 

ποακςική (π.υ. η καςάοςιρη με βάρη ςημ ποξρξμξίχρη έυει γίμει 

ξλξέμα και πιξ δημξτιλήπ ρςξ πεοιεγυειοηςικϊ πεοιβάλλξμ για ςημ 

καςάοςιρη ςχμ δενιξςήςχμ). Ζ ποξρξμξίχρη έυει ποξςαθεί χπ έμα 

ελκσρςικϊ και ρσμπληοχμαςικϊ πεοιβάλλξμ εκπαίδεσρηπ ρςημ κλιμική 

ποακςική, ποξρτέοξμςαπ ςξ πλεξμέκςημα ϊςι επιςοέπει ρςιπ ξμάδεπ μα 

μαθαίμξσμ δενιϊςηςεπ ξμαδικήπ εογαρίαπ ρε έμα δξμημέμξ και 

ποξραομξρμέμξ μαθηριακϊ πεοιβάλλξμ. Σα ρςξιυεία δείυμξσμ ϊςι ξι 

πξλσεπιρςημξμικέπ ποξρξμξιόρειπ ποξρτέοξσμ μια πξλϋςιμη 

ρςοαςηγική για ςη βελςίχρη ςηπ ξμαδικήπ εογαρίαπ ςξσ υειοξσογείξσ. 

 Ζ απξςελερμαςική ξμαδική εογαρία ρςξ υειοξσογείξ είμαι αμάγκη και 

ϊυι πξλσςέλεια. Οι καλϋςεοεπ ξμάδεπ έυξσμ καλϋςεοα απξςελέρμαςα. 

Παοά ςημ αϋνηρη ςηπ αμαγμόοιρηπ ςηπ ρημαρίαπ ςηπ ξμαδικήπ 

εογαρίαπ για ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ και ςιπ ρημαμςικέπ 

ποξρπάθειεπ πξσ καςαβάλλξμςαι ρε παγκϊρμιξ επίπεδξ για ςη 

βελςίχρη ςηπ ξμαδικήπ λειςξσογίαπ μέρχ ςηπ ξμαδικήπ καςάοςιρηπ, 

ενακξλξσθεί μα είμαι μια κξιμή ποξρδξκία ςχμ επαγγελμαςιόμ σγείαπ. 

 Οι πάοξυξι σγειξμξμικήπ πεοίθαλφηπ θα ποέπει μα επεμδϋρξσμ ρςημ 

ξμαδική καςάοςιρη, μέρχ ςηπ ρσμςξμιρμέμηπ δοάρηπ και ςηπ 

ρσμευιζϊμεμηπ ποξρπάθειαπ. Δπίρηπ ςα ποξγοάμμαςα ρπξσδόμ είμαι 

ρημαμςικϊ μα εμρχμαςόρξσμ μαθήμαςα ρυεςικά με ςξ ξμαδικϊ πμεϋμα 

ρςξ υειοξσογείξσ και ςημ αρτάλεια ςχμ αρθεμόμ. Ασςϊ θα έυει χπ 
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απξςέλερμα ςξμ θεςικϊ αμςίκςσπξ ρςημ έκβαρη ςηπ σγείαπ ςχμ 

αρθεμόμ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΛΑ Α’ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΛΑ Β΄ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΛΑ Γ’ 

 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

ΘΕΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΤΓΕΙΑ 

 

 

Αμηόηηκνη ζπλάδειθνη,  

Σν παξόλ εξσηεκαηνιόγην ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθπόλεζε ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο κνπ κε ζέκα «Σηάζεις ηων μελών ηης τειροσργικής ομάδας ζτεηικά με ηο 

ομαδικό πνεύμα και ηην αζθάλεια».   

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνύο 

απηήο.  

Η ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη ανώνςμα θαη απαηηεί 5- 10 ιεπηά από 

ηνλ πνιύηηκν ρξόλν ζαο. Η ζπκβνιή ζαο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο. 

 

Με εθηίκεζε, 

Κνηηαξά  Γεσξγία  
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Αςξμικά ςξιυεία 

1. Υύλξ:      
Άλδξαο      Γπλαίθα  

2. Ζλικία…… 

3. Βαθμίδα εκπαίδεσρηπ: ΠΔ  ΣΔ  ΔΔ  

4. Ιάςξυξπ μεςαπςσυιακώμ 

ςίςλχμ: 
Μεηαπηπρηαθό  Δηδαθηνξηθό  

5. Διδικόςηςα:  
Ιαηξόο   Ννζειεπηήο  

6. Υειποςπγείο πος 

επγάζεζηε: 

 

7. Έςη εμπειοίαπ ρε Μξρξκξμείξ…………. 

 

Παπακαλώ ζημειώζηε με ποιερ από ηιρ παπακάηω δηλώζειρ διαθωνείηε ή 

ζςμθωνείηε.  

 Διαθωνώ 

απόλςηα 

Διαθωνώ Ούηε ζςμθωνώ 

-ούηε διαθωνώ 

ςμθωνώ  ςμθωνώ 

απόλςηα 

Δξμή ηγερίαπ      

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο 

επέκβαζεο, νη έκπεηξνη ρεηξνπξγνί ζα 

πξέπεη λα ελζαξξύλνπλ ηνπο 

εηδηθεπόκελνπο ηαηξνύο θαη ηνπο 

λνζειεπηέο, λα θάλνπλ εξσηήζεηο 

ζρεηηθέο κε ην ρεηξνπξγείν. 

     

Οη γηαηξνί πνπ ελζαξξύλνπλ ηηο 

πξνηάζεηο ησλ κειώλ κηαο 

ρεηξνπξγηθήο νκάδαο είλαη αδύλακνη 

εγέηεο. 

     

Η επηηπρήο έθβαζε  κίαο ρεηξνπξγηθήο 

επέκβαζεο απνηειεί θαηά  θύξην ιόγν 

ζπλάξηεζε ηεο ηαηξηθήο θαη ηερληθήο 

επάξθεηαο ηνπ γηαηξνύ. 

     

Η εγεζία ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο 

θαηά ηα δηαιείκκαηα ζα πξέπεη λα 

μεθνπξάδεηαη κε  ην ηαηξηθό 

πξνζσπηθό. 
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Δελ ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο ζηηο 

νπνίεο έλα εθπαηδεπόκελν ή λέν  

κέινο ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο λα  

πξέπεη λα αλαιάβεη ηνλ έιεγρν ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ αζζελνύο. 

     

Εμπιζηοζύνη      

ε επείγνπζεο θαη απεηιεηηθέο γηα ηε 

δσή θαηαζηάζεηο,  ην αλώηεξν ή 

εκπεηξόηεξν κέινο κίαο νκάδαο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη όιεο εθείλεο ηηο 

απνθάζεηο νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο δσή. 

     

Σα λέα ή εθπαηδεπόκελα κέιε κίαο 

ρεηξνπξγηθήο νκάδαο δελ πξέπεη λα 

ακθηζβεηνύλ ηηο απνθάζεηο νη νπνίεο 

ιακβάλνληαη από ηα παιαηόηεξα θαη 

εκπεηξόηεξα κέιε 

     

Αλ αληηιεθζώ έλα πξόβιεκα ζρεηηθό  

κε ηε δηαρείξηζε ελόο αζζελνύο, ζα 

κηιήζσ, αλεμάξηεηα από ην πνηνο 

κπνξεί λα επεξεαζηεί. 

     

ε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο, βαζίδνκαη 

ζηνπο αλσηέξνπο κνπ γηα λα κε 

ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη 

λα θάλσ. 

     

Μεξηθέο θνξέο αηζζάλνκαη άβνια 

ιέγνληαο ζε άιια κέιε ηεο 

ρεηξνπξγηθήο νκάδαο όηη πξέπεη λα 

αλαιάβνπλ θάπνηα δξάζε. 

     

Σα κέιε ηεο νκάδαο δελ πξέπεη λα 

ακθηζβεηνύλ ηηο απνθάζεηο ή ηηο 

ελέξγεηεο ησλ αλώηεξσλ ή, 

εκπεηξνηέξσλ κειώλ, εθηόο θη εάλ 

απηνί κε ηηο πξάμεηο ηνπο απεηινύλ 

ηελ αζθάιεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ. 

     

Πάληα ζέησ εξσηήζεηο όηαλ 

αηζζάλνκαη όηη ππάξρεη θάηη πνπ δελ 

θαηαιαβαίλσ. 

     

Διάσςζη πληποθοπιών      
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Η ηαθηηθή ελεκέξσζε κεηά ηε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ή ηελ βάξδηα, 

ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο  θαη απνθάζεηο, 

απνηειεί ζεκαληηθό κέξνο ηεο αλάπηπμεο 

θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ηεο νκάδαο. 

     

Σα ππεύζπλα κέιε ηεο νκάδαο ζα 

πξέπεη λα δηαηππώλνπλ πξνθνξηθά ηα 

ζρέδηα γηα ηηο δηαδηθαζίεο ή ηηο 

ελέξγεηεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη 

βέβαηνη όηη απηέο νη πιεξνθνξίεο 

θαηαλννύληαη θαη αλαγλσξίδνληαη 

από άιινπο. 

     

Οη αξρεγνί ηεο νκάδαο θαη νη 

ζπλάδειθνί κνπ, κε ελζαξξύλνπλ 

ώζηε  λα αλαθέξσ ,νπνηαδήπνηε 

πεξηζηαηηθά κπνξεί λα  πέζνπλ ζηελ 

αληίιεςή κνπ. 

     

Η ελεκέξσζε ηεο ρεηξνπξγηθή 

νκάδαο πξηλ από ην ρεηξνπξγείν είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

ρεηξνπξγείνπ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο 

νκάδαο. 

     

Άγσορ και κόπωζη      

Αθόκε θαη όηαλ θνπξαζηώ θαηά ηε 

δηάξθεηα θξίζηκσλ θάζεσλ ησλ  

ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ, ζπλερίδσ 

λα  εθηειώ απνηειεζκαηηθά ηελ 

εξγαζία κνπ. 

     

Πξέπεη λα ελεκεξσλόκαζηε θαη λα 

είκαζηε επαίζζεηνη κε ηα πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα ησλ άιισλ κειώλ ηεο 

νκάδαο. 

     

Επηηξέπσ ζηα άιια κέιε ηεο νκάδαο 

λα γλσξίδνπλ πόηε ν θόξηνο 

εξγαζίαο κνπ είλαη ή πξόθεηηαη λα 

γίλεη  ππεξβνιηθόο. 

     

Η δπλαηόηεηα ιήςεσο  απνθάζεσλ 

από ηελ πιεπξά κνπ,  είλαη εμίζνπ 

θαιή ζε ζπλήζεηο θαηαζηάζεηο , αιιά 

     



117 

 

θαη ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο. 

Είλαη πην πηζαλό λα θάλσ ιάζε ζε 

ηεηακέλεο ή ερζξηθέο θαηαζηάζεηο 

     

Είκαη ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθόο 

όηαλ αγρώλνκαη ή θνπξάδνκαη. 

     

Οη επηδόζεηο κνπ δελ επεξεάδνληαη 

αξλεηηθά από ηε ζπλεξγαζία κε έλα 

άπεηξν ή ιηγόηεξν ηθαλό κέινο ηεο 

νκάδαο. 

     

Σα κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη λα 

παξαθνινπζνύληαη κεηαμύ ηνπο γηα 

ελδείμεηο άγρνπο ή θόπσζεο. 

     

Εθλεπξίδνκαη όηαλ πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηώ κε άπεηξν ηαηξηθό 

πξνζσπηθό. 

     

Έλαο πξαγκαηηθόο επαγγεικαηίαο, σο 

κέινο ηεο νκάδαο κπνξεί λα 

παξακεξίζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ 

πξνβιήκαηα όηαλ εξγάδεηαη ζην 

ρεηξνπξγείν. 

     

Σα κέιε ηεο νκάδαο ζε κία 

ρεηξνπξγηθή αίζνπζα, πξηλ ή θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο βάξδηαο, πξέπεη λα 

αηζζάλνληαη ππνρξεσκέλα λα 

αλαθέξνπλ ην δηθό ηνπο ςπρνινγηθό 

άγρνο ή νπνηνδήπνηε  ζσκαηηθό 

πξόβιεκα ζε άιια κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνύ. 

     

Σα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα κπνξνύλ 

λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ 

απόδνζε κνπ. 

     

Ομαδική επγαζία      

Σα κόλα άηνκα ηα νπνία είλαη 

αξκόδηα  λα κνπ θάλνπλ θξηηηθή, 

είλαη  κόλν ηα κέιε ηνπ δηθνύ κνπ 

επαγγέικαηνο. 

     

Είλαη πξνηηκόηεξν λα ζπκθσλείηε κε 

άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπ 

ρεηξνπξγείνπ παξά λα εθθξάδεηε 
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δηαθνξεηηθή άπνςε. 

Οη επζύλεο ηνπ γηαηξνύ 

πεξηιακβάλνπλ ην ζπληνληζκό 

κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο ηνπ 

αιιά θαη ησλ άιισλ νκάδσλ 

ππνζηήξημεο. 

     

Σα κέιε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο 

κνηξάδνληαη ηηο επζύλεο  γηα ηελ 

ηεξάξρεζε δξαζηεξηνηήησλ ζε 

ζπλζήθεο πςεινύ θόξηνπ εξγαζίαο. 

     

Μνπ αξέζεη λα εξγάδνκαη σο κέινο 

κηαο νκάδαο. 

     

Γηα ηελ επίιπζε ζπγθξνύζεσλ, ηα 

κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη λα ζπδεηνύλ 

αλνηρηά ηηο κεηαμύ ηνπο δηαθνξέο. 

     

Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ 

ρεηξνπξγείνπ έρνπλ ηα πξνζόληα  

ώζηε λα κνπ θάλνπλ ζρόιηα 

αλαηξνθνδόηεζεο. 

     

H αληίιεςε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο 

όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 

Υεηξνπξγείνπ, δε ιεηηνπξγεί ζε απηό 

ην λνζνθνκείν. 

     

Ο απνηειεζκαηηθόο ζπληνληζκόο θαη 

ε ζπλεξγαζία ηεο ρεηξνπξγηθήο 

νκάδαο, απαηηεί από ηα κέιε ηεο λα 

ιακβάλνπλ ππόςε ηηο 

πξνζσπηθόηεηεο ησλ άιισλ κειώλ 

ηεο νκάδαο. 

     

Επγαζιακέρ αξίερ      

Σα εκπεηξόηεξα κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνύ, αμίδνπλ επηπιένλ νθέιε 

θαη πξνλόκηα. 

     

Δνπιεύσ θαιύηεξα όηαλ νη άλζξσπνη 

κε αθήλνπλ κόλν. 

     

Με ελνριεί όηαλ άιινη δελ ζέβνληαη 

ηηο επαγγεικαηηθέο κνπ δπλαηόηεηεο. 

     

Πξνζπαζώ λα είκαη έλα άηνκν κε ην 

νπνίν ζα κπνξνύλ λα δνπιεύνπλ θαη 
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λα ζπλεξγάδνληαη  όινη καδί ηνπ. 

Είλαη ζεκαληηθό λα αλαγλσξηζηεί ε 

ηθαλόηεηά κνπ από ηνπο άιινπο. 

     

Εθηηκώ ηα ζεηηθά ζρόιηα γηα ηε 

δνπιεηά κνπ. 

     

Όζν ε εξγαζία δηεθπεξαηώλεηαη, δελ 

κε λνηάδεη ηη ζθέθηνληαη νη άιινη. 

     

Η θαιή θήκε ζην Υεηξνπξγείν είλαη 

ζεκαληηθή γηα κέλα. 

     

Εθηηκώ ηελ θαιή ζέιεζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ κνπ - Με λνηάδεη  λα κε 

ζεσξνύλ νη άιινη θηιηθό θαη 

ζπλεξγάζηκν. 

     

Είλαη πξνζβιεηηθό  γηα κέλα  λα 

πηέδνκαη  γηα λα πεξηκέλσ άζθνπα 

άιια κέιε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. 

     

ηελ  ρεηξνπξγηθή αίζνπζα, ιακβάλσ 

ηνλ απαξαίηεην  ζεβαζκό πνπ αμίδεη 

θάπνηνο ν νπνίνο αζθεί ην  

επάγγεικά κνπ. 

     

Λάθη/ διαδικαζίερ ζςμμόπθωζηρ      

Σα ζθάικαηα απνηεινύλ έλδεημε 

αληθαλόηεηαο. 

     

Νηξέπνκαη όηαλ θάλσ ιάζνο 

κπξνζηά ζε άιια κέιε ηεο νκάδαο. 

     

Οη δηαδηθαζίεο θαη νη πνιηηηθέο 

αθνινπζνύληαη απζηεξά ζην 

Υεηξνπξγείν. 

     

Σα ιάζε αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξόπν ζε απηό ην 

λνζνθνκείν. 

     

Σν αλζξώπηλν ιάζνο είλαη 

αλαπόθεπθην. 

     

Σα κέιε ηεο νκάδαο ζπρλά αγλννύλ 

βαζηθνύο θαλόλεο ή νδεγίεο (π.ρ. 

πιύζηκν ρεξηώλ, ζεξαπεπηηθά 

πξσηόθνιια , θαλόλεο 
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απνζηεηξσκέλνπ πεδίνπ θηι) ηα 

νπνία πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζε 

θάζε Υεηξνπξγείν. 

Οπγανωηικό κλίμα      

Σν Σκήκα παξέρεη επαξθείο θαη 

έγθαηξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ζπκβάληα ηα νπνία ιακβάλνπλ ρώξα  

ζην λνζνθνκείν θαη κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηε δνπιεηά κνπ. 

     

Σν λα εξγάδεζαη ζε απηό ην 

Ννζνθνκείν είλαη ζαλ λα είζαη κέινο 

κηαο κεγάιεο νηθνγέλεηαο. 

     

Η εγεζία ηνπ Σκήκαηνο πνπ 

εξγάδνκαη, αθνύεη ην πξνζσπηθό θαη 

θξνληίδεη ηηο αλεζπρίεο καο. 

     

Είκαη πεξήθαλνο πνπ εξγάδνκαη γηα 

απηό ην λνζνθνκείν. 

     

Μνπ αξέζεη ε δνπιεηά κνπ.      

Έρσ ιάβεη επαξθή εθπαίδεπζε ώζηε 

λα κπνξώ επηηπρώο λα νινθιεξώζσ 

ηε δνπιεηά κνπ. 

     

 

 

ΕΤΥΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Α !! 

 

 


