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Περίληψη 

Εισαγωγή: Το τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) είναι το σημείο εισόδου 

των ασθενών στο νοσοκομείο και προσφέρει πολλές φορές υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του είδους των 

επειγόντων περιστατικών που αντιμετωπίζονται στο Τμήμα Αναζωογόνησης 

του Τ.Ε.Π. του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης. 

Μεθοδολογία: Πρόκειται για μία επιδημιολογική μελέτη. Στη μελέτη 

συμπεριλήφθηκαν όσα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν στο τμήμα 

Αναζωογόνησης του Τ.Ε.Π. του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης 

τη χρονική περίοδο 1/1/2012 έως 31/12/2016. Η ανάλυση των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο για τις κοινωνικές επιστήμες IBM 

SPSS 21.0 και το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε σε 0,05. 

Αποτελέσματα: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 913 ασθενείς ηλικίας 

64,2±22,8 έτη, εκ των οποίων 586 (64,3%) ήταν άνδρες ηλικίας 61,5±22,9 έτη 

και 326 (35,7%) γυναίκες ηλικίας 68,9±21,8 έτη. Συνολικά, 470 (51,6%) 

περιστατικά αντιμετωπίσθηκαν καθημερινή, 389 (42,7%) είτε Παρασκευή 

ή Σάββατο ή Κυριακή και 52 (5,7%) κάποια αργία. Οι περισσότεροι 

ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν την απογευματινή βάρδια (373, 41%), ενώ 

346 (38,1%) την πρωινή και 190 (20,9%) τη νυχτερινή. Ακόμη, 620 

(68,1%) περιστατικά προήλθαν εντός του νομού, 174 (19,1%) εκτός του 

νομού και 116 (12,7%) εντός του νοσοκομείου. Από την αναζωογόνηση, 

352 (38,8%) ασθενείς απεβίωσαν, 248 (27,3%) εισήχθησαν σε κλινική, 

165 (18,2%) εισήχθησαν σε ΜΕΘ, 84 (9,3%) χειρουργήθηκαν με το 

χαρακτηρισμό του επείγοντος, 48 (5,3%) διακομίστηκαν λόγω έλλειψης 

ειδικότητας, 8 (0,9%) διακομίστηκαν σε ΜΕΘ και 3 (0,3%) διακομίστηκαν 

στο νοσοκομείο από το οποίο προήλθαν. Οι ασθενείς που αντιμετωπίζονταν 

τη νυχτερινή βάρδια είχαν σημαντικά μικρότερη ηλικία σε σχέση με τους 

υπολοίπους (p<0,05). Οι ασθενείς που προέρχονταν εντός νομού ήταν 

σημαντικά μεγαλύτερης ηλικίας (65,6±22,7 έναντι 57,8±22,1 έτη, p<0,05), 

απεβίωσαν σημαντικά περισσότεροι (46,4% έναντι 5,7%, p<0,05) και 
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εξετάσθηκαν σημαντικά περισσότεροι από καρδιολόγους (53,8% έναντι 7,3%, 

p<0,05), παθολόγους (47,6% έναντι 9,6%, p<0,05) και νευρολόγους (7,2% 

έναντι 0,6%, p<0,05).  

Συμπεράσματα: Το τμήμα αναζωογόνησης του τμήματος επειγόντων 

περιστατικών του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης αντιμετωπίζει 

ασθενείς που βρίσκονται όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός του νομού Αρκαδίας, 

σε οποιαδήποτε ώρα και μέρα του έτους. Λειτουργεί ως κεντρικό νοσοκομείο 

του νομού και υποστηρίζει τόσο τα περιφερειακά νοσοκομεία και κέντρα υγείας 

όσο και εκείνα που βρίσκονται σε άλλους νομούς.  

Λέξεις κλειδιά: τμήμα επειγόντων περιστατικών, τμήμα αναζωογόνησης, 

επιδημιολογία, βάρδια, έκβαση  
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Abstract 

Introduction: The Emergency Department (ED) is the point of entry of patients 

to the hospital and often provides primary health care services. 

Aim: The aim of this study was to investigate the type of emergency patients 

that were treated in the Rehabilitation Department of the ED of the General 

Panarcadean Hospital of Tripoli. 

Methodology: This was an epidemiological study. The study included the 

patients that were recorded in the Rehabilitation Department of the ED of the 

General Panarcadean Hospital of Tripoli in the period 1/1/2012 to 31/12/2016. 

Data analysis was performed with the IBM SPSS 21.0 Social Science Statistical 

Package and the significance level was set at 0.05. 

Results: The study sample consisted of 913 patients aged 64.2 ± 22.8 years, 

of which 586 (64.3%) were males aged 61.5 ± 22.9 years and 326 (35.7%) 

women aged 68.9 ± 21.8 years. Totally, 470 (51.6%) cases were treated daily, 

389 (42.7%) on Friday or Saturday or Sunday and 52 (5.7%) on an official 

holiday. Most patients were treated in the afternoon shift (373, 41%), while 346 

(38.1%) in the morning and 190 (20.9%) at night. In addition, 620 (68.1%) cases 

occurred within the county, 174 (19.1%) outside the county and 116 (12.7%) 

were inpatients. Also, 352 (38.8%) patients died, 248 (27.3%) were admitted to 

a clinic, 165 (18.2%) were admitted to ICU, 84 (9.3%) had emergent surgery, 

48 (5.3%) were transferred to another hospital due to lack of specialty, 8 (0.9%) 

were transferred to another ICU and 3 (0.3%) were transferred to the hospital 

from which they came from. Patients treated at the night shift were significantly 

younger than the rest (p <0.05). Patients who arrived in the county were 

significantly older (65.6 ± 22.7 vs. 57.8 ± 22.1 years, p <0.05), died more (46.4% 

vs. 5.7%, p <0.05) and were examined more from cardiologists (53.8% vs. 

7.3%, p <0.05), physicians (47.6% vs. 9.6%, p <0.05) and neurologists 7.2% vs 

0.6%, p <0.05). 

Conclusions: The Emergency Department of the General Panarcadean 

Hospital of Tripoli treat patients not only within but also outside the county of 

Arcadia at any time and day of the year. It operates as the county's main 
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hospital and supports both regional hospitals and health centers as well as 

those located in other counties. 

Key words: emergency department, resuscitation, epidemiology, shift, 

outcome 
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Εισαγωγή 

Ο ορισμός της επείγουσας ιατρικής (Emergency Medicine-ΕΜ) που παρέχεται 

από τη Διεθνή Ομοσπονδία επείγουσας ιατρικής (International Federation for 

Emergency Medicine-IFEM) είναι ο εξής: «Επείγουσα ιατρική είναι ένας τομέας 

της πρακτικής που βασίζεται στη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για 

την πρόληψη, τη διάγνωση και αντιμετώπιση των οξέων και επειγόντων 

διαστάσεων της ασθένειας και του τραυματισμού που επηρεάζουν τους 

ασθενείς όλων των ηλικιακών ομάδων, με πλήρες φάσμα των συμπτωματικών 

αδιαφοροποίητων σωματικών και συμπεριφορικών διαταραχών. Επιπλέον, 

περικλείει την περαιτέρω κατανόηση της ανάπτυξης των προ-νοσοκομειακών 

και νοσοκομειακών ιατρικών συστημάτων επείγουσας ανάγκης, καθώς και των 

απαραίτητων δεξιοτήτων για την εξέλιξη αυτή» (International Federation for 

Emergency Medicine, 2017). 

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής (EuSEM) προσθέτει κάποια 

συγκεκριμένα στοιχεία που είναι σχετικά με την Ευρώπη: «Η επείγουσα Ιατρική 

είναι μια ειδικότητα στην οποία ο χρόνος είναι κρίσιμος. Η πρακτική της 

επείγουσας ιατρικής περιλαμβάνει την προ-νοσοκομειακή και νοσοκομειακή 

διαλογή, την αναζωογόνηση, την αρχική αξιολόγηση και την αντιμετώπιση 

αδιαφοροποίητων έκτακτων και επειγόντων περιστατικών μέχρι την έξοδο ή 

διακομιδή του ασθενή σε άλλο ιατρό ή επαγγελματία υγεία» (European Society 

for Emergency Medicine, 2017). 

Η ανάπτυξη της επείγουσας ιατρικής σε διάφορα μέρη του κόσμου 

αντικατοπτρίζει την πολιτική ιστορία της κάθε περιοχής περισσότερο από τις 

φιλοδοξίες και αρμοδιότητες των ιατρών της περιοχής. Κατά τη διάρκεια του 

πρώτου μισού του 20ου αιώνα, η Ευρώπη επλήγη δύο φορές από μεγάλους 

πολέμους. Κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, έχουν γίνει μεγάλες 

προσπάθειες για τη μείωση του κινδύνου έναρξης ενός παγκόσμιου πολέμου. 

Μετά τους παγκόσμιους πολέμους, δημιουργήθηκαν διάφοροι οργανισμοί και 

τέθηκαν σε εφαρμογή πολλές συμφωνίες για να μειωθεί ο κίνδυνος νέου 

πολέμου. Τέτοιες ήταν ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, ο ΠΟΥ και η Ευρωπαϊκή Οικονομικής 

Κοινότητας η οποία αργότερα εξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση (European 

Society for Emergency Medicine, 2017). 
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1. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και Επείγουσα Ιατρική 

1.1 Ιστορία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών 

Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών ιδρύθηκαν τον 20ο αιώνα για να 

παρέχουν φροντίδα στους ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές ή 

απειλητικές για τη ζωή ασθένειες λόγω ατυχήματος ή τραυματικής βλάβης. Το 

ΤΕΠ διασφαλίζει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη 24 ώρες την 

ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα (Brim, 2008). Στις χώρες εκείνες, στις οποίες 

δεν είναι ανεπτυγμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το ΤΕΠ λειτουργεί ως 

το κύριο σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 

(Roberge et al., 2010). Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, παρέχεται δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ασθενείς στα νοσοκομεία και 

εξωτερικά ιατρεία, ανεξαρτήτου ασφάλισης και το αν είναι μόνιμοι πολίτες στην 

Ελλάδα.  

Ωστόσο, η φιλοσοφία της παροχής υγειονομικής περίθαλψης στο ΤΕΠ 

έχει αλλάξει. Οι πρωταρχικοί στόχοι ήταν η χορήγηση κατάλληλης και έγκαιρης 

φροντίδας, αλλά και να διασφαλιστεί η επαρκής εξυπηρέτηση των ασθενών. 

Βασιζόμενα σε αυτά, τα ΤΕΠ χορηγούν φροντίδα σε άτομα με λιγότερο 

επείγουσες ανάγκες φροντίδας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, απαντώντας 

στις προσδοκίες του κοινού. Έτσι, η χρήση του ΤΕΠ για μη επείγουσες ανάγκες 

φροντίδας έχει αυξηθεί σταθερά τα τελευταία 30 έτη (Murray, 2003). 

Σήμερα, οι κύριες λειτουργίες του ΤΕΠ είναι να παρέχει επείγουσα 

φροντίδα σε ασθενείς μετά από τραυματισμό ή οξεία νόσο, να παρέχει 

υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν μόνο σε ένα νοσοκομείο που έχει 

ΤΕΠ, να παρέχει φροντίδα στους ασθενείς όταν δεν είναι διαθέσιμες υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και να διασφαλιστεί η χορήγηση συνεπούς 

φροντίδας. Το τρέχων μοντέλο φροντίδας απαιτεί από το ΤΕΠ να παρέχει 

φροντίδα σε όλους όσους τη ζητούν (Guttman et al., 2003). Επιπλέον, τα ΤΕΠ 

των νοσοκομείων λειτουργούν και ως πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας, 

παρέχοντας διαγνωστικές υπηρεσίες και εξειδικευμένους ιατρούς, υπηρεσίες 

δηλαδή στις οποίες σε άλλη περίπτωση η πρόσβαση μπορεί να είναι δύσκολη 

ή/και αδύνατη (Roberge et al., 2010). 



11 
 

1.1.1. Σύντομη Ιστορία της Επείγουσας Ιατρικής 

Η επείγουσα ιατρική ξεκίνησε να ασκείται από τότε που υπήρξαν άτομα με 

ιατρικές γνώσεις που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε επείγουσες 

καταστάσεις. Ωστόσο, η επείγουσα ιατρική ξεκίνησε ως ξεχωριστή ειδικότητα 

στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1968, όταν ιδρύθηκε το Αμερικανικό Κολλέγιο 

Επείγουσας Ιατρικής (ACEP) ή ίσως στη Μεγάλη Βρετανία το 1967, κατά την 

πρώτη συνεδρίαση του Κολεγίου Επείγουσας Ιατρικής. Το 1978, ιδρύθηκε ο 

Καναδικός Σύλλογος Επείγουσας Ιατρικής (CAEP). Το επόμενο έτος η 

αμερικανική επιτροπή Ιατρικών Ειδικοτήτων ενέκρινε την αμερικανική 

ειδικότητα της Επείγουσας Ιατρικής (ABEM) ως συνδυασμός διάφορων 

ειδικοτήτων μαζί. Το 1981 ιδρύθηκε η Αυστραλιανή Ένωση Επείγουσας 

Ιατρικής. Το 1984 μετονομάστηκε σε Αυστραλιανό Κολέγιο Επείγουσας 

Ιατρικής (ACEM). Η ειδικότητα επείγουσας ιατρικής έγινε η κύρια ιατρική 

ειδικότητα το 1989 (Zink, 2006). Το 1990, η Ένωση Ατυχημάτων Χειρουργών 

(CSA) μετονομάστηκε σε Βρετανική Ένωση Ατυχημάτων & Επείγουσας 

Ιατρικής (BAEM) (The College of Emergency Medicine, 2017). Το 1989, η 

Διεθνές Ένωση Επείγουσας Ιατρικής (IFEM) ιδρύθηκε από την ACEP, την 

ACEM, τη BAEM και τη CAEM μαζί. Η αποστολή της IFEM ήταν να είναι «μια 

διεθνής ένωση που αποτελείται από εθνικούς οργανισμούς επείγουσας 

ιατρικής» (Canadian Association of Emergency Physicians, 2017). Ένας 

παράγοντας που μπορεί να συνέβαλλε στην ίδρυση της ομοσπονδίας ήταν ότι 

όλες αυτές οι Ενώσεις ήταν Αγγλόφωνες. 

Αν και οι αγγλόφωνες νησιωτικές Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Μεγάλη 

Βρετανία και η Ιρλανδία υιοθέτησαν την ειδικότητα της επείγουσας ιατρικής 

νωρίτερα από την ηπειρωτικό, στα μη Αγγλόφωνα έθνη της ηπειρωτικής 

Ευρώπης, η επείγουσα ιατρική έχει κάνει, επίσης, πρόοδο. Οι ιατροί στην 

Ευρώπη δεν είναι νέοι στις επείγουσες καταστάσεις. Το αντίθετο, οι ιατροί στην 

Ευρώπη έχουν πρωτοπορήσει πολύ στη σύγχρονη φροντίδα του τραύματος. 

Οι πόλεμοι βοηθούν πάντα στην εύρεση καινοτόμων διαδικασιών 

αντιμετώπισης του τραύματος και η Ευρώπη έχει βιώσει αρκετούς πολέμους. 

Ωστόσο, η ποικιλομορφία του πολιτισμού, της θρησκείας, και της γεωγραφίας 

που προκάλεσε τόσες πολλές διαμάχες για αιώνες, έχει εμποδίσει την 

ανάπτυξη μίας τυποποιημένης ειδικότητας επείγουσας ιατρικής (Canadian 
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Association of Emergency Physicians, 2017, The College of Emergency 

Medicine, 2017).  

 

1.2 Νοσηλευτική στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

Το ΤΕΠ έχει ορισμένους στρεσσογόνους παράγοντες που είναι μοναδικοί στο 

νοσοκομείο και περιλαμβάνουν το συγχρωτισμό, τις συστηματικές πιέσεις για 

τη βελτίωση των χρόνων θεραπείας και τις καθυστερήσεις στη μεταφορά στις 

κλινικές (Hooper et al., 2012). Ο συγχρωτισμός στο ΤΕΠ γίνεται ολοένα και πιο 

σημαντικό θέμα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών (Affleck et al., 2013). 

Τα ΤΕΠ αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

αυξημένης οξύτητας των ασθενών, του αυξημένου φόρτου εργασίας, τους 

περιορισμένους προϋπολογισμούς και του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την 

ικανοποίηση των ασθενών. Με την πάροδο του χρόνου, οι πιέσεις αυτές 

επηρεάζουν το προσωπικό της «πρώτης γραμμής» (Garcia-Izquierdo & Rios-

Risquez, 2012, Hooper et al., 2012) και λόγω της υπερπληθώρας των ΤΕΠ, οι 

επαγγελματίες υγείας λειτουργούν υπό πίεση, προσπαθώντας να παρέχουν 

ποιοτική και έγκαιρη φροντίδα (MOHLTC, 2010). 

Οι στρεσογόνοι παράγοντες βιώνονται συχνά από τους νοσηλευτές του 

ΤΕΠ και ιδιαίτερα η έλλειψη πόρων και κοινωνικής υποστήριξης, που 

ασχολούνται με το θάνατο και την ταλαιπωρία των ασθενών, καθώς και η 

αύξηση του φόρτου εργασίας και οι συστηματικές πιέσεις για να βελτιωθούν οι 

χρόνοι αντιμετώπισης. Τελικά αυτοί οι παράγοντες άγχους μπορεί να 

οδηγήσουν σε επαγγελματική εξουθένωση, αυξημένο αριθμό απουσιών και 

πρόθεση εγκατάλειψης του επαγγέλματος, μείωση της παραγωγικότητας και 

σφάλματα (Garcia-Izquierdo & Rios-Risquez, 2012, Hooper et al., 2012). Σε 

επίπεδο ατόμου, οι συνθήκες αυτές μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την 

ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς και στις οικογένειές τους 

(MOHLTC, 2010). 

Το Burnout μπορεί να οριστεί ως «ένα σύνδρομο συναισθηματικής 

εξάντλησης, αποπροσωποποίησης και μειωμένης προσωπικής 

ολοκλήρωσης» (O'Mahony, 2011) και σχετίζεται με μειωμένη σωματική και 
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ψυχολογική ευεξία του νοσηλευτή (Garcia-Izquierdo & Rios-Risquez, 2012, 

Hooper et al., 2012). Ειδικότερα, σε σύγκριση με άλλες περιοχές οξείας 

φροντίδας, η επαγγελματική εξουθένωση είναι μεγαλύτερη στους νοσηλευτές 

που εργάζονται στο ΤΕΠ (O'Mahony, 2011). Μπορεί να μετρηθεί με 

συναισθηματική εξάντληση και έλλειψη προσωπικής ολοκλήρωσης (Hooper et 

al., 2012, O'Mahony, 2011). Οι συνέπειες της επαγγελματικής εξουθένωσης 

στους νοσηλευτές στην ΤΕΠ περιλαμβάνουν το χαμηλό ηθικό του προσωπικού, 

τις αυξημένες απουσίες και τη μειωμένη παραγωγικότητα (O'Mahony, 2011). 

Η επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών μπορεί να επηρεάσει 

σημαντικά την ικανοποίηση των ασθενών με την παρεχόμενη φροντίδα, μιας 

και η επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών έχει σχετισθεί με μειωμένη 

ικανοποίηση των ασθενών. Τελικά, η ικανοποίηση των ασθενών με τη 

νοσηλευτική φροντίδα αποτελεί ισχυρό προγνωστικό παράγοντα της συνολικής 

ικανοποίησης με τη φροντίδα που έλαβε ένας ασθενής μέσα σε ένα νοσοκομείο 

και ένα αποτελεσματικό δείκτη που μετριέται συχνά από οργανισμούς για την 

παρακολούθηση των συνολικών του επιδόσεων (Hooper et al., 2012). Ως εκ 

τούτου, είναι πολύτιμο για τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης να 

προσπαθήσουν να μειώσουν τον επιπολασμό της επαγγελματικής 

εξουθένωσης των νοσηλευτών στο ΤΕΠ. Δύο συστάσεις που αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία για τη μείωση του επιπολασμού της επαγγελματικής 

εξουθένωσης μεταξύ των νοσηλευτών είναι να μειωθούν οι απαιτήσει στο χώρο 

εργασίας και να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι (Garcia-Izquierdo & Rios-

Risquez, 2012), συστάσεις οι οποίες και οι δύο είναι δύσκολο να εφαρμοστούν 

στο σημερινό περιβάλλον των υπερφορτωμένων ΤΕΠ, με τους αυξημένους 

χρόνους αναμονής, τους περιορισμένους προϋπολογισμούς και την 

υποστελέχωση. 

 

1.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τη Μη-Επείγουσα Χρήση του Τμήματος 

Επειγόντων Περιστατικών 

Στον Καναδά, εκτιμάται ότι το 57% του συνόλου των επισκέψεων στο τμήμα 

επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) είναι για λιγότερο επείγουσες ή μη επείγουσες 
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ανάγκες φροντίδας (Hodgins & Wuest, 2007). Οι παράγοντες που συμβάλλουν 

στη μη επείγουσα χρήση των υπηρεσιών ΤΕΠ περιλαμβάνουν την έλλειψη 

πόρων, την ανεπαρκή πρόσβαση στην περίθαλψη και την έλλειψη 

ευαισθητοποίησης σχετικά με άλλες διαθέσιμες επιλογές φροντίδας υγείας 

(Fieldston et al., 2012). Η χρήση του ΤΕΠ με μη επείγουσες περιπτώσεις 

ασθενών των οποίων η κατάστασή τους θα μπορούσε να είχε αντιμετωπισθεί 

μέσω της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας συμβάλλει σε υπερφορτωμένα ΤΕΠ, 

αύξηση του κόστους, αύξηση του φόρτου εργασίας, μεγαλύτερη αναμονή των 

ασθενών και δυνητικά φτωχότερα αποτελέσματα για τους ασθενείς που 

χρειάζονται επείγουσα φροντίδα (Durand et al., 2012, Hodgins & Wuest, 2007, 

Tsai et al., 2011). Οι πιο συχνά αναφερόμενες αιτίες που οι ασθενείς που δε 

χρήζουν επείγουσας φροντίδας επισκέπτονται το ΤΕΠ περιλαμβάνουν την 

προσβασιμότητα για τη φροντίδα, την αντίληψη της ανάγκης, την παραπομπή, 

την οικειότητα και την ευκολία (Afilalo et al., 2004, Wong et al., 2006). 

Ένας σημαντικός αριθμός ασθενών με μη επείγων πρόβλημα που 

επισκέπτονται το ΤΕΠ μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς σε ένα χώρο 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ωστόσο, σε περίπτωση ελλιπούς ή/και 

αδύνατης πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι 

ασθενείς παρουσιάζονται στο ΤΕΠ, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το φόρτο 

εργασίας τους (Callen et al., 2008, Durand et al, 2012, Siminski et al., 2008, 

Tsai et al., 2011). Η αύξηση του φόρτου εργασίας στο ΤΕΠ εγείρει ανησυχίες 

από το νοσηλευτικό προσωπικό σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών και την 

ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας (Martin, 2012). Οι Baldursdottir et al. 

(2002) εξηγούν ότι το βαρύ φόρτο εργασίας αναγκάζει τους νοσηλευτές να 

δίδουν προτεραιότητα στη φροντίδα των πιο βαριά πασχόντων ασθενών, 

παραμελώντας τους ασθενείς που η κατάστασή τους δεν είναι επείγουσα. Ο 

κίνδυνος για παραμέληση μπορεί τελικά να εμποδίσει τους νοσηλευτές να 

παρέχουν ασφαλή και ηθική φροντίδα.  

Οι λόγοι που οι ασθενείς με μη επείγουσες ανάγκες επισκέπτονται το 

ΤΕΠ περιλαμβάνουν την περιορισμένη πρόσβαση σε εναλλακτικούς παρόχους 

υγειονομικής περίθαλψης, την αντίληψη του επείγοντος της ασθένειας, την 

προτίμηση για τα ΤΕΠ, την αδυναμία των ασθενών να λάβουν έγκαιρα 

ραντεβού από τους ιατρούς, την ευκολία, την παραπομπή στο ΤΕΠ από άλλους 
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παρόχους φροντίδας, καθώς και την έλλειψη ευαισθητοποίησης των άλλων 

επιλογών φροντίδας (Afilalo et al., 2004, Guttman et al., 2003, Sempere-Selva 

et al., 2001, Siminski et al., 2008, Tsai et al., 2011, Wong et al., 2006). 

Ορισμένα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχουν συνδεθεί με την αύξηση των 

επισκέψεων στα ΤΕΠ. Αυτά τα χαρακτηριστικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας 

περιλαμβάνουν την πληρότητα των διαθέσιμων υπηρεσιών, την ανεπαρκή 

συνέχεια της φροντίδας, καθώς και την αντίληψη των ασθενών για την έγκαιρη 

πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη (McCusker et al., 2010). Τελικά, η 

χρήση του ΤΕΠ για μη επείγουσες ανάγκες φροντίδας μπορεί να αποδίδεται 

στην αντίληψη των ασθενών για τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας τους 

και τις υπηρεσίες που μπορούν να απαιτηθούν, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες 

που είναι διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο και προσβάσιμες σε αυτούς (Bezzina 

et al., 2005).  

 

1.3.1. Πρόσβαση και διαθεσιμότητα 

Το ποσοστό χρήσης των ΤΕΠ από ασθενείς με μη επείγουσες καταστάσεις 

μπορεί να αντανακλά όχι μόνο την κατάσταση της υγείας, αλλά και την 

προσβασιμότητα και διαθεσιμότητα των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας στο πλαίσιο μιας κοινότητας (Altmayer et al., 2005). Η πρόσβαση στη 

φροντίδα μπορεί να οριστεί ως «η χρήση των ιατρικών υπηρεσιών από ένα 

άτομο ή οικογένεια και η σχετική ευκολία λήψης θεραπείας» (Newcomb, 2005). 

Έχει παρατηρηθεί ότι οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας από φορείς που παρέχουν υπηρεσίες το απόγευμα 

12 ή περισσότερες ώρες ανά εβδομάδα, είναι 20% λιγότερο πιθανό να 

επισκεφθούν το ΤΕΠ (Bernstein, 2006). 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Καναδά. 

Σύμφωνα με μία αναφορά του Συμβουλίου Υγείας του Καναδά (2014), το 62% 

των Καναδών αναφέρουν ότι είναι δύσκολο να έχουν πρόσβαση σε ιατρική 

περίθαλψη τα Σαββατοκύριακα, το βράδυ και τις αργίες, εκτός και εάν 

επισκεφθούν κάποιο ΤΕΠ. Όμως, όταν ρωτήθηκαν, το 47% των Καναδών 

παραδέχτηκε ότι επισκέφθηκε πρόσφατα κάποιο ΤΕΠ με μη επείγουσα 
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αιτιολογία επειδή οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν ήταν 

διαθέσιμες. Ένας παράγοντας που συμβάλλει σε αυτό είναι το γεγονός ότι μόνο 

το 41% των Καναδών είναι σε θέση να κλείσουν την ίδια ή την επόμενη ημέρα 

ραντεβού με τον πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όταν είναι 

απαραίτητο (Health Council of Canada, 2014). Το 2010, το 33% των Καναδών 

ανέφερε ότι την τελευταία φορά που προσπάθησαν να κλείσουν κάποιο 

ραντεβού με την κύρια υπηρεσία παροχής φροντίδας τους χρειάστηκε να 

περιμένουν έξι ή περισσότερες ημέρες (Strumpf et al., 2012). Σε σχέση με αυτό, 

ο Καναδάς κατατάσσεται τελευταίος μεταξύ των δέκα χωρών υψηλού 

εισοδήματος σε διεθνές επίπεδο για την προσβασιμότητα ως προς την ίδια 

ημέρα ή την επόμενη ημέρα ραντεβού, όταν χρειάζεται, με τον κύριο φορέα 

παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Αντίστοιχα στοιχεία για την Ελλάδα δεν 

υπάρχουν ούτε στην ελληνική ούτε στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι Καναδοί είναι, 

επίσης, γνωστό ότι έχουν το μεγαλύτερο χρόνο αναμονής για φροντίδα στο 

ΤΕΠ σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες, με το 26% των Καναδών να 

περιμένουν περισσότερο από τέσσερις ώρες (Health Council of Canada, 2014). 

 

1.3.2. Αντίληψη του επείγοντος  

Η αντίληψη των ασθενών για τη σοβαρότητας της ασθένειάς τους είναι ο πιο 

συχνά αναφερόμενος παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση ενός ασθενή 

με ένα μη επείγων πρόβλημα να παρουσιαστεί σε ένα ΤΕΠ (Afilalo et al., 2004, 

Callen et al., 2008, Durand et al., 2012, Wong et al., 2006). Η αντίληψη της 

σοβαρότητας της νόσου από τους ασθενείς είναι ένα υποκειμενικό μέτρο που 

καθοδηγεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός ατόμου, και, τελικά, την 

απόφαση του ασθενή για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες υγειονομικής 

περίθαλψης (Callen et al., 2008, Durand et al., 2012, Nelson, 2011). Σε δύο 

μελέτες, το 73% έως 82% των ασθενών που κρίθηκαν μη επείγον περιστατικό 

από τους επαγγελματίες υγείας στη διαλογή, αντιλήφθηκαν την κατάστασή τους 

ως σοβαρή (Callen et al., 2008). 
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1.3.3. Επίγνωση 

Η γνώση των ασθενών για τις διαθέσιμες επιλογές υγειονομικής περίθαλψης 

είναι ένας μεγάλος παράγοντας που συμβάλλει προς την κατεύθυνση της μη 

επείγουσας χρήσης των ΤΕΠ. Μερικές φορές υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των 

παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των ασθενών σχετικά με το τι είναι 

επείγων και πως ορίζεται (Sempere-Selva et al., 2001). Όπως σημειώνεται από 

τους Wilkin et al. (2012), είναι σημαντικό για τις εκπαιδευτικές εκστρατείες να 

αναφέρουν όχι μόνο τι είναι επείγων, αλλά πώς να αξιολογούνται τα 

συμπτώματα και να καθορίζονται κατά πόσον θα μπορούσαν να είναι δυνητικά 

απειλητικά για τη ζωή ή όχι. Η MOHLTC (2010) στην ετήσια έκθεσή της το 

2008/2009 περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση του κοινού ως μία από τις 

συστάσεις της για την ενίσχυση της παροχής φροντίδας. Στην ίδια έκθεση 

αναφέρεται η σημασία της εκπαίδευσης του κοινού για την εξασφάλιση ότι οι 

άνθρωποι έχουν επίγνωση των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων και 

προσβάσεων της υγειονομικής περίθαλψης σε αυτούς και την ικανότητα 

αξιολόγησης των συμπτωμάτων τους και να αποφασίσουν ποιο είδος 

υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσε να τους παρέχει ασφαλή φροντίδα, 

όπως το ΤΕΠ, ένα κέντρο επείγουσας φροντίδας ή/και ένα ιατρείο ενός 

επαγγελματία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Ο αλφαβητισμός στην υγεία έχει οριστεί ως «η ικανότητα να 

αποκτήσουν, να διαχειριστούν και να κατανοήσουν τις πληροφορίες και τις 

υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται για να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για 

τη φροντίδα υγείας» (Schumacher et al., 2013). Οι Schumacher et al. (2013) 

εξηγούν ότι πολλοί ασθενείς με περιορισμένο ποσοστό αλφαβητισμού υγείας 

είναι λιγότερο πιθανό να επισκεφθούν έναν πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδα 

και πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του ΤΕΠ. Επίσης, είναι πιο 

πιθανό να αντιληφθούν ότι η φροντίδα που παρέχεται στο ΤΕΠ είναι καλύτερη 

από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και εκφράζουν πιο συχνά προτίμηση 

για παροχή φροντίδας στα ΤΕΠ. 
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1.3.4. Ευκολία και γεωγραφία 

Πολλοί ασθενείς υποστηρίζουν ότι ένας λόγος που αναζητούν φροντίδα στο 

ΤΕΠ είναι η ποικιλία των υπηρεσιών και η τεχνογνωσία που προσφέρουν. 

Ουσιαστικά, οι ασθενείς εκτιμούν την ευκολία του «one stop shopping», η οποία 

αποφεύγει μετέπειτα παρακολουθήσεις - επισκέψεις ή / και παραπομπές 

(Wilkin et al., 2012). Οι McCusker et al. (2010) διαπίστωσαν ότι η γεωγραφία 

επηρεάζει, επίσης, τους τρόπους χρήσης των υπηρεσιών των ΤΕΠ. 

Διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι των αγροτικών περιοχών είναι πιο πιθανό να 

επισκεφθούν τους επαγγελματίες υγείας στο χώρο του ΤΕΠ. Οι λόγοι για αυτό 

περιλαμβάνουν το γεγονός ότι η τοποθεσία του ΤΕΠ είναι συχνά πιο βολική και 

εύκολα προσβάσιμη για τον ασθενή ή/και υπάρχουν περιορισμένες διαθέσιμες 

επιλογές φροντίδας ως εναλλακτική λύση εντός της περιοχής στην οποία 

κατοικεί ο ασθενής (McCusker et al., 2010). 

 

1.3.5. Αντίληψη για απαιτούμενες υπηρεσίες 

Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών είναι χώροι δυναμικών πρακτικών, όπου 

είναι διαθέσιμα ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, παρεμβάσεων, διαγνωστικών 

εξετάσεων και θεραπειών για όλους όσους τα αναζητούν, 24 ώρες την ημέρα, 

επτά ημέρες την εβδομάδα. Πολλοί ασθενείς υποστηρίζουν ότι επιλέγουν να 

αναζητήσουν περίθαλψη στο ΤΕΠ αντί πρωτοβάθμια περίθαλψη, επειδή στο 

ΤΕΠ μπορούν να έχουν τη διαγνωστική εξέταση, τη συμβουλή του ιατρού και 

τις κλινικές παρεμβάσεις που αισθάνονται ότι ενδεχομένως μπορούν να 

απαιτηθούν σε ένα νοσοκομείο και όχι σε ένα πάροχο υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Siminski et al., 2008). 

Τελικά τρεις είναι οι γνωστοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή 

ενός ατόμου να αναζητήσει υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Αυτές 

περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα των πόρων υγειονομικής περίθαλψης, τα 

προδιαθεσικά χαρακτηριστικά των ασθενών και οι κανόνες της κοινωνίας 

(Newcomb, 2005). Η μη επείγουσα χρήση των υπηρεσιών ΤΕΠ επηρεάζει το 

σύστημα υγείας στο σύνολό του, λόγω της έλλειψης παρακολούθησης και της 

συνέχειας της φροντίδας που προσφέρεται, της εκτροπής των πόρων από 



19 
 

απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, των αρνητικών επιπτώσεων της αύξησης 

του φόρτου εργασίας στο πλαίσιο του ΤΕΠ και σε ολόκληρο το νοσοκομείο, και, 

τέλος, λόγω του αυξημένου κόστους της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας 

μέσω των ΤΕΠ και όχι μέσω των παρόχων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

μέσα στην κοινότητα (Sempere-Selva et al., 2001). 

 

1.4. Προσπάθειες για την αποθάρρυνση της μη επείγουσας χρήσης των 

ΤΕΠ 

Γνωρίζοντας τις υψηλές χρεώσεις και τις αυξημένες δαπάνες των ΤΕΠ, τα 

συστήματα υγείας και οι εκάστοτε κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν όλο και πιο 

επιθετική δράση για την αποθάρρυνση των μη επειγουσών επισκέψεων στο 

ΤΕΠ (Washington et al., 2002). Με την προϋπόθεση ότι τέτοιες επισκέψεις 

μπορεί να αντιμετωπιστούν σε λιγότερο δαπανηρούς χώρους, οι υπεύθυνοι 

φορείς χάραξης πολιτικής και οι πληρωτές (ασθενείς, ασφαλιστικά ταμεία, 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες) έχουν θεσπίσει μία ποικιλία στρατηγικών για 

να κατευθύνουν τους ασθενείς μακριά από τα ΤΕΠ και να αρνηθούν την 

πληρωμή των υπηρεσιών ΤΕΠ για μη επείγουσες επισκέψεις (Cutler, 2010). Η 

μετατόπιση των ασθενών από το ΤΕΠ σε λιγότερο ακριβά εξωτερικά ιατρεία ή 

σε ιδιωτικά ιατρεία είναι ελκυστικό σαν ιδέα, αλλά δύσκολα επιτυγχάνεται στην 

πράξη (Florence, 2005). Δεν υπάρχει τυπικός ορισμός για την μη-επείγουσα 

φροντίδα. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά δύσκολο στο ΤΕΠ, να προσδιοριστεί κατά 

τη διαλογή ποιοι ασθενείς είναι πολύ άρρωστοι και ποιοι δεν είναι (Kellermann, 

2012). Οι Raven et al. (2013), ανέλυσαν στοιχεία από την έρευνα της National 

Hospital Ambulatory Medical Care στα ΤΕΠ και βρήκαν ότι πολλοί ασθενείς με 

ίδια συμπτώματα, σε άλλα ΤΕΠ θεωρήθηκαν επείγοντα περιστατικά και 

αντιμετωπίστηκαν και σε άλλα θεωρήθηκαν ακατάλληλα για τα ΤΕΠ και 

παραπέμφθηκαν σε άλλες μονάδες παροχής υπηρεσιών. 

Η επικαιρότητα διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη χρήση των 

ΤΕΠ. Ερευνητικές ομάδες οι οποίες ρώτησαν τους ασθενείς γιατί αναζήτησαν 

θεραπεία σε ΤΕΠ για μη επείγουσες καταστάσεις, διαπίστωσαν ότι το κύριο 

κίνητρο είναι η έλλειψη επιλογών και όχι η έλλειψη απόφασης (Delia & Cantor, 
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2009, Goodell, 2009, Kellermann, 2012). Πράγματι, ένα σημαντικό αίτιο για το 

μεγάλο αριθμό επισκέψεων στο ΤΕΠ είναι η έλλειψη πρόσβασης στην 

πρωτοβάθμια περίθαλψη. Όταν οι Αμερικανοί αναπτύξουν ένα οξύ πρόβλημα 

υγείας, ο χρόνος που χρειάζονται για να επισκεφθούν ένα ΤΕΠ είναι ο μισός σε 

σχέση με το χρόνο που χρειάζονται για να επισκεφθούν τον κύριο πάροχο 

φροντίδας, ειδικά όταν τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ένα εν δυνάμει σοβαρό 

πρόβλημα, όπως πόνος στο στήθος ή στην κοιλιά, πονοκέφαλος, δύσπνοια ή 

άλλα ενδεχομένως σοβαρά προβλήματα (Pitts et al., 2010). Μια έρευνα από τα 

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) που διεξήχθη το 2011 έδειξε 

ότι περίπου το 80% των ενηλίκων που επισκέφθηκε το ΤΕΠ, το έκανε επειδή 

δεν είχε πρόσβαση σε άλλους παρόχους. Σχεδόν οι μισοί ανέφεραν ως αιτία 

για την πιο πρόσφατη επίσκεψή τους στο ΤΕΠ ότι «το γραφείο του ιατρού δεν 

ήταν ανοικτό» (CDC, 2012). 

 

1.5. Χρήση των ΤΕΠ στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα τα τμήματα επειγόντων περιστατικών λειτουργούν κυρίως ως 

φορείς πρωτοβάθμιας υγείας σε μία προσπάθεια κάλυψης του μεγάλου αυτού 

κενού. Επίσης, τα ΤΕΠ αποτελούν το μέρος εκείνο από το οποίο οι ασθενείς 

εισάγονται στο νοσοκομείο, είναι δηλαδή η πύλη εισόδου των ασθενών στο 

νοσοκομείο. Τα ΤΕΠ, όμως, στην Ελλάδα δεν λειτουργούν σύμφωνα με τα 

Διεθνή πρότυπα. Οι κύριοι λόγοι είναι οι εξής (Ασκητοπούλου, 2009): 

1. Τα περισσότερα ΤΕΠ στην Ελλάδα δεν έχουν ιατρούς με ειδικότητα στην 

επείγουσα ιατρική. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι ασθενείς να εξετάζονται 

από διάφορους ιατρούς με διαφορετικές ειδικότητες. Έτσι, αυξάνεται πολύ 

ο χρόνος αντιμετώπισής τους, επιβαρύνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις 

την κατάσταση της υγείας τους.  

2. Τα ΤΕΠ στελεχώνονται κυρίως με ειδικευόμενους ιατρούς, οι οποίοι 

εργάζονται χωρίς την άμεση επίβλεψη ειδικευμένων. Αποτέλεσμα της 

αντιμετώπισης των ασθενών από ειδικευόμενους – «μαθητευόμενους» 

ιατρούς είναι οι καθυστερήσεις στη διάγνωση, η παραγγελία και διενέργεια 

μη απαραίτητων εξετάσεων αυξάνοντας το χρόνο αντιμετώπισης των 

ασθενών και κατασπαλώντας ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους του 
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νοσοκομείου και εσφαλμένη διαχείριση ασθενών, δηλαδή κάποιοι 

ασθενείς οι οποίοι θα έπρεπε να εισαχθούν στο νοσοκομείο για περαιτέρω 

αντιμετώπιση παίρνουν εξιτήριο από το ΤΕΠ επιβαρύνοντας την 

κατάστασή τους και άλλοι οι οποίοι έπρεπε να πάρουν εξιτήριο από ΤΕΠ, 

εισάγονται στο νοσοκομείο καταλαμβάνοντας τις κλίνες και αυξάνοντας 

παράλληλα το κόστος νοσηλείας και το φόρτο εργασίας των 

επαγγελματιών υγείας.  

3. Οι επαγγελματίες υγείας δεν επιθυμούν σε γενικές γραμμές να εργαστούν 

στο ΤΕΠ, επειδή είναι ένας χώρος με πολύ αυξημένο φόρτο εργασίας και 

ψυχολογικές πιέσεις, χωρίς όμως να τους δίνονται κίνητρα, όπως 

επιπλέον μισθός, άδεια κτλ. 

4. Σε αρκετά νοσοκομεία στην Ελλάδα, τα ΤΕΠ δεν βρίσκονται σε ξεχωριστό 

χώρο, αλλά στεγάζονται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία με αποτέλεσμα 

αυτό από μόνο του να προκαλεί σύγχυση στους ασθενείς. Ακόμη και στα 

νοσοκομεία που τα ΤΕΠ έχουν το δικό τους χώρο, είναι τόσο μικρός, που 

οι ασθενείς στοιβάζονται μεταξύ τους, ενώ δεν δίνεται η ευκαιρία 

ανάπτυξης πολλών κλινών, με συνέπεια να μην μπορούν να εξεταστούν 

πολλοί ασθενείς ταυτόχρονα και να αυξάνεται ο χρόνος αναμονής και 

αντιμετώπισής τους.  

5. Η απουσία υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας συνεπάγεται τη 

μετακίνηση ενός μεγάλου αριθμού χρόνιων και μη επειγόντων 

περιστατικών στο ΤΕΠ για εξέταση και αντιμετώπιση.  

6. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το ΤΕΠ αποτελεί την πύλη εισόδου 

των ασθενών στο νοσοκομείο. Όλες οι εισαγωγές γίνονται από εκεί. Μέσω 

του ΤΕΠ, εισάγονται και περιστατικά που δεν είναι επείγοντα, αλλά 

υπάρχουν στη λίστα αναμονής, παρακάμπτοντάς την.  

7. Δεν υπάρχει συνέχεια στη θεραπεία μεταξύ του προνοσοκομειακού 

χώρου και του ΤΕΠ, κυρίως λόγω απουσίας επικοινωνίας, συγκεκριμένων 

πρωτοκόλλων θεραπείας και εξειδικευμένου προσωπικού στις υπηρεσίες 

μεταφοράς ασθενών.  
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1.6. Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Σε μια προσπάθεια αποφόρτισης των ΤΕΠ από ασθενείς με μη επείγουσες 

καταστάσεις, το κοινό πρέπει να γνωρίζει τις επιλογές που έχει για υγειονομική 

περίθαλψη, καθώς και τα υφιστάμενα συστήματα υποστήριξης και υπηρεσίες 

που διατίθενται στην κοινότητά τους (Fieldston et al., 2012). Οι Afilalo et al. 

(2004) διαπίστωσαν ότι μόνο το 22% των μη επείγων επισκέψεων στα ΤΕΠ 

είναι από ασθενείς που είχαν επισκεφθεί κάποιον πάροχο πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας πριν αντιμετωπισθούν στο ΤΕΠ. Οι λόγοι για τη μη αναζήτηση 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ήταν η έλλειψη έγκαιρης 

προσβασιμότητας, η αντίληψη της ανάγκης, η παραπομπή, καθώς και η 

προτίμησή τους και εμπιστοσύνη της φροντίδας στο ΤΕΠ (Afilalo et al., 2004). 

Οι εναλλακτικές επιλογές υγειονομικής περίθαλψης, ανάλογα με την 

προσβασιμότητα στις υπηρεσίες, περιλαμβάνουν τους οικογενειακούς ιατρούς, 

τους νοσηλευτές, τα πολυϊατρεία, τα κέντρα επείγουσας φροντίδας και τις 

μονάδες αντιμετώπισης μικροτραυματισμών (MOHLTC, 2014). 

 Είναι επίσης σημαντικό για τους ασθενείς να αναγνωρίζουν τα οφέλη 

από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που είναι στη διάθεσή τους, 

δεδομένου ότι προάγουν τη συνέχεια της φροντίδας, τα μέτρα προληπτικής 

φροντίδας και τη διαχείριση των χρόνιων ασθενειών (Durand et al., 2012). Η 

κατάλληλη χρήση της πρωτοβάθμιας φροντίδας σχετίζεται με βελτιωμένα 

αποτελέσματα στην υγεία, λιγότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία, κατάλληλη 

παρακολούθηση και μείωση του κόστους της παρεχόμενης φροντίδας 

(Schumacher et al., 2013). Οι Hudec et al. (2010) πραγματοποίησαν μια μελέτη 

μικτών μεθόδων δράσης που βασίζεται στην έρευνα της Nova Scotia. ΟΙ 

συγκεκριμένοι ερευνητές διαπίστωσαν πως όταν τέθηκε σε εφαρμογή ένα 

προηγμένο μοντέλο πρόσβασης της πρωτοβάθμιας φροντίδας, σύμφωνα με το 

οποίο το 65% των ραντεβού της πρωτοβάθμιας φροντίδας έμειναν ανοιχτά για 

ραντεβού την ίδια ημέρα, υπήρχε μείωση κατά 28% του αριθμού των μη 

επειγόντων επισκέψεων στο ΤΕΠ (κατάταξη CTAS IV και CTAS V) από τους 

ασθενείς που συμμετείχαν σε αυτή την πρακτική. Η έρευνα δείχνει ότι οι 

ασθενείς που εμφανίζουν αυξημένη συνέχεια της φροντίδας με την κύρια 

υπηρεσία παροχής φροντίδας τους είναι λιγότερο πιθανό να επισκεφθούν το 

ΤΕΠ (McCusker et al., 2010). 
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Οι μικρές μονάδες τραύματος είναι εγκαταστάσεις που παρέχουν 

φροντίδα σε τοπικό επίπεδο, σε ασθενείς οι οποίοι αναζητούν υπηρεσίες για 

τραυματισμούς που δεν είναι αρκετά σοβαροί ώστε να δικαιολογούν την 

παροχή υπηρεσιών ενός ΤΕΠ, αλλά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν και στο 

σπίτι. Μερικές περιπτώσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν σε αυτές τις 

μονάδες είναι διαστρέμματα, εξαρθρώσεις, θλαστικά, κατάγματα και μικρά 

οφθαλμικά προβλήματα (Aneurin Bevan University Health Board, 2010). 

Συγκεκριμένα, οι ασθενείς αναφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση στις μικρές 

μονάδες τραύματος όταν συγκρίνονται με τα ΤΕΠ, επειδή βιώνουν αυξημένο 

έλεγχο της προαγωγής της υγείας και επικοινωνία με το προσωπικό, μειωμένο 

χρόνο αναμονής, βελτιωμένη τυποποίηση της περίθαλψης και κατάλληλες 

παραπομπές (Heaney & Paxton, 1997). Οι Heaney και Paxton (1997) 

διαπίστωσαν ότι εντός τριών μηνών από τη λειτουργία μίας μικρής μονάδας 

τραύματος, ο αριθμός των επισκέψεων στο τοπικό ΤΕΠ μειώθηκε κατά 24%. 

Οι Καναδοί με μη επείγουσες ανάγκες φροντίδας που έχουν πρόσβαση 

σε walk in clinics αναφέρουν επίσης ότι τις προτιμούν από τα ΤΕΠ λόγω 

ευκολίας της πρόσβασης και έγκαιρης περίθαλψης και αναφέρουν βελτίωση 

στην ποιότητα της φροντίδας σε σύγκριση με τα ΤΕΠ (Fry, 2011, Hutchinson et 

al., 2003). Η διαλογή μέσω τηλεφώνου είναι μια άλλη επιλογή φροντίδας για μη 

επείγων ασθενείς. Ο Fry (2011) ανέφερε ότι η τηλεφωνική διαλογή μπορεί να 

διαχειρίζεται περίπου το 50% των κλήσεων ανεξάρτητα, χωρίς να γίνεται 

δηλαδή παραπομπή στο ΤΕΠ ή στους οικογενειακούς γιατρούς και μπορεί να 

μειώσει τον αριθμό των επισκέψεων ΤΕΠ κατά 15%. Μια προοπτική μελέτη 

κοορτής που διεξήχθη στο νότιο Οντάριο έδειξε ότι οι ασθενείς βιώνουν 

μεγαλύτερη ικανοποίηση με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε 

σύγκριση με τις walk in clinics ή τα ΤΕΠ. Εν τω μεταξύ, καλύτερη ποιοτικά 

φροντίδα παρέχεται από το ΤΕΠ, ακολουθείται από τις walk in clinics και τέλος, 

από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (Hutchinson et al., 

2003). 

Σε αντίθεση με τα οφέλη από τη χρήση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας, υπάρχουν πολλά εμπόδια για την πρόσβαση σε αυτές τις 

υπηρεσίες. Τα εμπόδια αυτά περιλαμβάνουν την έλλειψη μεταφοράς, την 

αδυναμία να χορηγηθεί στον ασθενή αναρρωτική άδεια ώστε να δικαιολογήσει 
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την απουσία του από την εργασία (λόγω της νοσηλείας), οι υπηρεσίες αυτές 

παρέχονται χρονικά σε περιόδους που είναι εργάσιμες οπότε και δύσκολα 

προσβάσιμες. Υπάρχουν, επίσης και αποτρεπτικοί παράγοντες που 

σχετίζονται με την παροχή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως μεγάλοι 

χρόνοι αναμονής, άβολες ώρες γραφείου και η ανάγκη να προγραμματιστούν 

τα ραντεβού μεγάλο χρονικό διάστημα πριν. Είναι επίσης σημαντικό να 

αναγνωριστεί ότι πολλοί άνθρωποι αγνοούν τις επιλογές που έχουν στη 

διάθεσή τους για υπηρεσίες υγείας, ενισχύοντας την άποψη αρκετών 

ερευνητών ότι οι άνθρωποι και δυνητικά ασθενείς έχουν έλλειψη γνώσης 

σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες (Cheung et al., 2011, Wilkin et al., 2012). 

 

1.7. ΤΕΠ και κόστος Θεραπείας 

Το ΤΕΠ του νοσοκομείου είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο που 

αναδύθηκε στα χρόνια μετά το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο (Kellermann & Martinez, 

2011). Ξεκινώντας στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και επιταχύνοντας μέσα 

στη δεκαετία του 1980 και του 1990, η στελέχωση του ΤΕΠ μετατοπίστηκε από 

τη μερικής απασχόλησης με ιατρούς της κοινότητας σε πλήρους απασχόλησης, 

κάλυψης όλο το 24ωρο, ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ιατρούς 

έκτακτης ανάγκης (IOM, 2007). Οι ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις και 

δεξιότητες που έχουν αυτοί οι ιατροί, επέτρεψαν στο ΤΕΠ του νοσοκομείου να 

επεκτείνει σε σημαντικά μεγάλο βαθμό την ικανότητά τους να διαγνώσουν και 

να διαχειρίζονται ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, από την ανάνηψη βαριά 

πασχόντων και τραυματισμένων παιδιών και ενηλίκων μέχρι την αντιμετώπιση 

πολύπλοκων ασθενών με χρόνιες παθήσεις όπως HIV-AIDS, καρκίνο, νεφρική 

ανεπάρκεια και σακχαρώδη διαβήτη. Η βελτιωμένη ικανότητα να διαχειρίζονται 

πολύπλοκα και χρονικά κρίσιμα προβλήματα έχει δώσει επίσης στο 

προσωπικό του ΤΕΠ περισσότερες επιλογές για τη διάγνωση και αντιμετώπιση 

των προβλημάτων χωρίς να εισάγεται ο ασθενής στο νοσοκομείο (Kellermann 

& Martinez, 2011). 
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1.7.1. Σημασία του ΤΕΠ στο κόστος υγειονομικής περίθαλψης 

Ο εξελισσόμενος ρόλος των ΤΕΠ στο σύστημα υγείας της Αμερικής πρέπει να 

εξεταστεί και από τη μεριά του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης. Περίπου 

60 έτη πριν, οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ ξεπέρασαν το 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κατά μέσο όρο 2-2,3 ποσοστιαίες μονάδες 

ετησίως (Fuchs, 2012). Το 1990, οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπάνησαν 12% του 

ΑΕΠ, περίπου 724 δισεκατομμύρια δολάρια για υγειονομική περίθαλψη. Το 

2010, η υγειονομική περίθαλψη ξόδεψε το 17,9% του ΑΕΠ, περίπου 2.600 

δισεκατομμύρια δολάρια (Center for Medicare and Medicaid Services, 2012). Η 

αύξηση των δαπανών έχει επιβραδυνθεί από το 2009 (Davis, 2011), αλλά οι 

ειδικοί διαφωνούν για το αν αυτό αντανακλά τις αλλαγές στην παροχή 

υγειονομικής περίθαλψης ή πρόκειται για μια υποτονική ανάκαμψη από την 

ύφεση που ξεκίνησε το προηγούμενο έτος. 

Το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης έχει αυξηθεί τόσο πολύ, σε 

σημείο που απειλεί τη βιωσιμότητα των πληρωτών και κυρίως των 

ασφαλιστικών ταμείων (Kaiser Family Foundation, 2012) και τη φερεγγυότητα 

του προγράμματος Medicare (Ginsburg, 2008). Η αύξηση, όμως, του κόστους 

της υγειονομικής περίθαλψης σημαίνει μικρότερες δαπάνες για εκπαίδευση και 

άλλες σημαντικές προτεραιότητες (Pew Center on the States, 2012). Μεταξύ 

1999 και 2009, η αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης είχε 

σοβαρό αντίκτυπο στο εισόδημα των οικογενειών της μεσαίας τάξης (Auerbach 

& Kellermann, 2011). 

Οι δαπάνες ανάπτυξης είναι η κορυφαία ανησυχία για τους φορείς 

χάραξης πολιτικής. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η χρήση των ΤΕΠ των 

νοσοκομείων έχει αυξηθεί, η συμβολή των ΤΕΠ στην αύξηση των δαπανών 

είναι μικρή. Η φροντίδα που παρέχεται από το ΤΕΠ χαρακτηρίζεται ως η πιο 

ακριβή περίθαλψη, αλλά το πραγματικό ζήτημα για τα ΤΕΠ, το οποίο δε 

λαμβάνουν υπόψη τους οι φορείς χάραξης πολιτικής, είναι το κόστος της μη-

επείγουσα χρήση. Το κόστος χρήσης των ΤΕΠ ισοδυναμεί με το 31% των 

δαπανών υγειονομικής περίθαλψης (Auerbach & Kellermann, 2011, Pew 

Center on the States, 2012). 
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1.7.2. Αυξανόμενη χρήση των ΤΕΠ των Νοσοκομείων 

Μεταξύ 2001 και του 2008, η χρήση των ΤΕΠ στα νοσοκομεία αυξήθηκε κατά 

περίπου δύο φορές το ποσοστό ανάπτυξης του πληθυσμού (Kharbanda et al., 

2013). Την ίδια περίοδο, τα νοσοκομεία έκλεισαν περίπου 198.000 κλίνες. Με 

περισσότερους ασθενείς να αναζητούν περίθαλψη και λιγότερες 

ενδονοσοκομειακές κλίνες να είναι διαθέσιμες, τα ΤΕΠ χρησιμεύουν ως φίλτρο 

και διαλογή για την εισαγωγή των ασθενών στο νοσοκομείο (Kellermann, 

2006). 

Ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί στο ΤΕΠ, από τη μία επειδή το ΤΕΠ 

αντιμετωπίζει μεγαλύτερους σε ηλικία και βαρύτερης κατάστασης ασθενείς και 

από την άλλη επειδή οι επειγοντολόγοι ιατροί ασχολούνται με πιο εξελιγμένη 

και δαπανηρή τεχνολογία, όπως πιο επιθετική χρήση της υπολογιστικής 

αξονικής τομογραφίας (CT) και άλλων διαγνωστικών εξετάσεων, προκειμένου 

να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς. Το 2012, οι Pitts et al. (2012) ανέφεραν ότι 

τα ΤΕΠ αποτελούν το κεντρικό σταθμό αντιμετώπισης των οξέων πασχόντων 

ασθενών, χρησιμοποιώντας πάσης φύσεως διαγνωστικής τεχνολογίας, 

λαμβάνοντας αποφάσεις σχετικά με την εισαγωγή των ασθενών στο 

νοσοκομείο, και όλα αυτά σε ένα χώρο. Η συνεχής αύξηση των επισκέψεων 

στο ΤΕΠ, η μεγαλύτερης έντασης εργασίας και ο μικρότερος αριθμός 

νοσοκομειακών κλινών έχουν ως αποτέλεσμα την παρατεταμένη παραμονή 

των ασθενών στο ΤΕΠ, αυξάνοντας αιφνίδια τον αριθμό των ασθενών στο ΤΕΠ 

οποιαδήποτε ώρα της ημέρας (Pitts et al., 2012) δημιουργώντας συνωστισμό 

με συνέπεια να τίθεται η ασφάλεια των ασθενών σε κίνδυνο και μπορεί να 

επιδεινώνεται η κατάστασή του (Bernstein et al., 2009). 

Η αύξηση του φόρτου και της έντασης εργασίας δημιουργεί υψηλότερες 

χρεώσεις. Μία ομάδα των αναλυτών του Χάρβαρντ διαπίστωσε ότι η επείγουσα 

ιατρική αύξησε τη χρέωση στο Medicare σε σχέση με την αρχική τιμή του το 

2002, ταχύτερα από σχεδόν κάθε άλλη ειδικότητα, καταλαμβάνοντας τη 

δεύτερη θέση μετά την ογκολογία-ακτινοβολία (Alhassani et al., 2012).  

Το βασικό πλεονέκτημα των ΤΕΠ είναι η πρόσβαση. Το ΤΕΠ είναι το 

μόνο μέρος στις περισσότερες χώρες του κόσμου, όπου δέχονται φροντίδα 

ακόμη και εκείνοι που δεν έχουν χρήματα. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται 
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δυσανάλογα από χαμηλού εισοδήματος και ανασφάλιστους ασθενείς που δεν 

μπορούν να λάβουν περίθαλψη σε άλλους χώρους (Pitts et al., 2010). 

 

1.7.3. Το αυξανόμενο κόστος των ΤΕΠ 

Το κόστος αντιμετώπισης των ενηλίκων στο ΤΕΠ έχει αυξηθεί σημαντικά. 

Μεταξύ του 2001 και του 2010, οι ιατροί απαιτούν υψηλότερα αμειβόμενες 

υπηρεσίες, ιδιαίτερα για τα περιστατικά επιπέδου 5, το οποίο είναι το 

υψηλότερο επίπεδο σοβαρότητας σύμφωνα με την κωδικοποίηση κατά 

Medicare (Office of Inspector General, 2012). 

Αν και οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το ΤΕΠ είναι το πιο δαπανηρό 

τμήμα στο νοσοκομείο, τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Το ΤΕΠ παρέχει το 

11% όλων των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία και αποτελεί την πύλη 

εισόδου για περίπου το ήμισυ του συνόλου των εισαγωγών στο νοσοκομείο 

(Pitts et al., 2010), αντιπροσωπεύοντας μόνο το 2-4% των συνολικών ετήσιων 

δαπανών υγειονομικής περίθαλψης (American College of Emergency 

Physicians, 2012). Το Παγκόσμιο Ίδρυμα McKinsey εκτιμάει ότι οι συνολικές 

εθνικές δαπάνες στις ΗΠΑ για εξωνοσοκομειακή υγειονομική περίθαλψη το 

2006 ανήλθαν σε περίπου 850 δισεκατομμύρια δολάρια (McKinsey Global 

Institute, 2008). Από αυτά, λιγότερο από το 10% (75 δις $) οφείλονται στο ΤΕΠ, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι το σύνολο των δαπανών των ΤΕΠ είναι σύμφωνο 

με το ποσοστό των ασθενών που δέχονται φροντίδα από αυτά. 

Μελέτες των χρεώσεων των ΤΕΠ σε σχέση με την πληρωμή έχουν δείξει 

μικτά αποτελέσματα.  Στα παιδιατρικά ΤΕΠ, τα ποσοστά πληρωμής μειώθηκαν 

σημαντικά τη χρονική περίοδο 1996 έως 2003 (Hsia et al., 2008), ενώ στα ΤΕΠ 

ενηλίκων οι χρεώσεις και οι συναφείς πληρωμές αυξήθηκαν, γεγονός που 

αποδίδεται εν μέρει στη σταθερή αύξηση των επισκέψεων στα ΤΕΠ (Pitts et al., 

2008). 

Στο κόστος των ΤΕΠ συμβάλλουν τόσο οι ανεπάρκειες στο σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης όσο και οι νομικές απαιτήσεις της εκάστοτε χώρας. 

Μία συνήθης τακτική των παρόχων είναι να επαναλαμβάνουν τις διαγνωστικές 

εξετάσεις επειδή δεν έχουν πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό του ασθενή. Στα 
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ΤΕΠ αντιμετωπίζεται μεγάλος αριθμός ασθενών ο οποίος δεν μπορεί να 

πληρώσει για αυτές τις υπηρεσίες. Επειδή στις περισσότερες χώρες του 

κόσμου, βάσει της τοπικής νομοθεσίας, το ΤΕΠ οφείλει να αξιολογεί και να 

σταθεροποιεί όλους όσους το επισκέπτονται, ανεξάρτητα από την ικανότητα 

πληρωμής, χρησιμεύσει ως «δίχτυ ασφαλείας του διχτυού ασφαλείας» για τους 

ανασφάλιστους και άπορους ασθενείς (Schuur & Venkatesh, 2012). Σε εθνικό 

επίπεδο, περίπου το 55% των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης είναι μη 

αντιρροπούμενο (American College of Emergency Physicians, 2012). 

 

1.8. Συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη 

Το ψήφισμα της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας 60.22 ορίζει ότι η επείγουσα 

φροντίδα είναι ουσιαστικό μέρος της δημόσιας υγείας και καλεί τις κυβερνήσεις 

να καταρτίσουν ολοκληρωμένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης 

επείγουσας ανάγκης που να ενσωματώνουν την προνοσοκομειακή φροντίδα 

με σταθεροποίηση, διαλογή, άμεση φροντίδα και ενδονοσοκομειακή φροντίδα 

(Anderson et al., 2012). Όμως, τα επαγγελματικά πρότυπα, οι οργανωτικές 

δομές και οι μηχανισμοί συντονισμού ποικίλλουν ευρέως στις χώρες της 

Ευρωπαϊκές Ένωσης. Η εκάστοτε εθνική νομοθεσία στις χώρες της 

Ευρωπαϊκές Ένωσης εγγυάται την «ελεύθερη πρόσβαση στη νοσοκομειακή 

φροντίδα επείγουσας ανάγκης για όλους» (WHO, 2017). Στην πραγματικότητα, 

μερικές χώρες ή περιοχές ή ακόμα και μεμονωμένα νοσοκομεία, κοστολογούν 

τους ασθενείς για επείγουσα περίθαλψη. Ωστόσο, η πληρωμή για επείγουσα 

περίθαλψη συχνά αίρεται στις απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις ή αν ο 

ασθενής εισάγεται εν τέλει στο νοσοκομείο. 

Εννοιολογικά, η επείγουσα φροντίδα περιλαμβάνει τις προ-

νοσοκομειακές και νοσοκομειακές ιατρικές επείγουσες υπηρεσίες (Roudsari et 

al., 2007, Timmermann et al., 2008, Holliman et al., 2011, WHO, 2017). Η 

σχετική σημασία της επείγουσας προ-νοσοκομειακής έναντι της νοσοκομειακής 

και τα προσόντα των παρόχων φροντίδας σε αυτές τις διαφορετικές τοποθεσίες 

έχουν αναπτυχθεί με ανόμοια μοντέλα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αλλά και σε σύγκριση με τη Βόρεια Αμερική. Ανεξάρτητα από το ποιο 

μοντέλο επείγουσας ιατρικής εφαρμόζεται, η κατάσταση του ασθενή 
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βελτιώνεται όταν παρέχεται φροντίδα από εξειδικευμένους, έμπειρους και 

ικανούς επαγγελματίες υγείας (Holliman et al., 2011).  

 

1.9. Μοντέλα επείγουσας φροντίδας 

Πριν από τη δεκαετία του 1990, δεν υπήρχε κανένα κυρίαρχο μοντέλο για τη 

φροντίδα των βαριά πασχόντων και τραυματισμένων στις περισσότερες 

περιοχές της ηπειρωτικής Ευρώπης. Μερικοί ασθενείς με οξεία προβλήματα 

ελάμβαναν φροντίδα από τους οικογενειακούς ιατρούς, άλλοι από ανθρώπους 

που είχαν εμπειρία και εργάζονταν σε ασθενοφόρα και άλλοι από το ΤΕΠ, των 

οποίων η στελέχωση ποικίλλει. Σε ορισμένες χώρες, όπου δεν υπάρχουν 

μόνιμοι ιατροί στο ΤΕΠ, οι νοσηλευτές ήταν πιο πιθανό να θεωρούν τους 

εαυτούς τους ειδικούς στην επείγουσα ιατρική σε σχέση με τους ιατρούς. Σε 

μεγαλύτερα νοσοκομεία, τα ΤΕΠ λειτουργούν ως «οξείες κλινικές» για κάθε μία 

ειδικότητα που έχει το νοσοκομείο. Ανάλογα με το μέγεθος του νοσοκομείου, το 

ΤΕΠ μπορεί να έχει μόνο παθολογικά και χειρουργικά ιατρεία ή να έχει και 

περισσότερα πιο εξειδικευμένα, όπως όπως παιδιατρικό, γυναικολογικό, 

ουρολογικό, νευρολογικό κ.λ.π. (Totten, 1993).  

Τα διάφορα μοντέλα για την παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας σε 

όλη την Ευρώπη διαφέρουν ευρέως το ένα από το άλλο. Ορισμένα συστήματα 

είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου προνοσοκομειακά, κάνοντας διαλογή, παρέχοντας 

φροντίδα και αν χρειαστεί ανάνηψη στο πεδίο και στη συνέχεια διακομιδή σε 

πιο εξειδικευμένη μονάδα υγείας ή εισαγωγή στο νοσοκομείο για περαιτέρω 

αντιμετώπιση. Το μοντέλο αυτό συχνά αποκαλείται Γαλλο-γερμανικό μοντέλο, 

αν και συναντάται κυρίως στη Ρωσία (Roudsari et al., 2007). 

Το άλλο κυρίαρχο μοντέλο για την παροχή επείγουσας φροντίδας είναι 

γνωστό ως αγγλο-αμερικανικό μοντέλο. Σε αυτό το μοντέλο, το ΤΕΠ βρίσκεται 

χωροταξιακά στο χώρο του νοσοκομείου, με πρόσβαση σε πόρους του 

νοσοκομείου και μετά από αξιολόγηση, ανάνηψη εάν χρειάζεται και θεραπεία, 

ο ασθενής μπορεί να πάρει εξιτήριο για το σπίτι ή να εισαχθεί στο νοσοκομείο 

(Timmermann et al., 2008). 
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Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μια σημαντική διαφορά 

ανάμεσα σε αυτά τα δύο πιο ανταγωνιστικά μοντέλα θα μπορούσε να 

περιγραφεί ως η διαφορά μεταξύ του «ο ασθενής έρχεται στο νοσοκομείο» και 

«ο φροντιστής πηγαίνει στον ασθενή» (Roudsari et al., 2007, Timmermann et 

al., 2008).  

 

1.10. Ανάπτυξη των σύγχρονων ΤΕΠ στην Ευρώπη 

Στο παρελθόν, θα μπορούσε ένας ασθενής που επισκέπτεται το ΤΕΠ να 

εξετάζεται και να αντιμετωπίζεται από ιατρό εξειδικευμένο στην ανάνηψη 

(αναισθησιολόγο ή εντατικολόγο) ή από έναν ειδικευόμενο χωρίς επίβλεψη. Με 

την πάροδο του χρόνου, από χώρα σε χώρα, μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών 

αξιολογούνται από ειδικευμένους ιατρούς. Στην πλειονότητα των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ειδικευόμενοι σε διάφορες ειδικότητες μπορεί να 

εκπαιδεύονται και να απασχολούνται κατά περιόδους στο ΤΕΠ. Η εποπτεία 

τους γίνεται κατά κύριο λόγο από ειδικευμένους ιατρούς που δεν έχουν 

ειδικότητα ή εξειδίκευση στο ΤΕΠ και συνήθως δεν έχουν φυσική παρουσία στο 

χώρο του ΤΕΠ, αλλά σε κάποιο άλλο μέρος του νοσοκομείου. Σήμερα, ένας 

αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών νοσοκομείων έχει στελεχώσει τα ΤΕΠ με 

ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς με ειδικότητα επείγουσας ιατρικής 

(International Federation for Emergency Medicine, 2017). 

Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα νοσοκομεία είναι 

υποχρεωμένα από το νόμο να έχουν οργανωμένο ΤΕΠ. Κάθε ΤΕΠ πρέπει να 

έχει το δικό του Διευθυντή, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένους ιατρούς και 

νοσηλευτές. Η δημιουργία των ΤΕΠ είναι μια τάση που ξεκίνησε το 1990 και 

αποτελεί την πιο σημαντική αλλαγή τα τελευταία χρόνια στη δομή των 

νοσοκομείων και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη. Στη 

Γαλλία, για παράδειγμα, νομοθετήθηκε το 1993 όλα τα νοσοκομεία να έχουν 

ΤΕΠ με επαρκή αριθμό επαγγελματιών υγείας εκπαιδευμένων στην επείγουσα 

ιατρική και να λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα 

(International Federation for Emergency Medicine, 2017). 
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2. Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του είδους των επειγόντων 

περιστατικών που αντιμετωπίζονται στο Τμήμα Αναζωογόνησης του Τ.Ε.Π. του 

Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης. 

 

Επιμέρους στόχοι της μελέτης αποτέλεσαν: 

 η διερεύνηση του αριθμού των περιστατικών που αντιμετωπίστηκαν στο 

τμήμα Αναζωογόνησης του Γ.Π. Νοσοκομείου Τρίπολης 

 η διερεύνηση του τρόπου προσέλευσης των περιστατικών 

 η διερεύνηση του είδους των περιστατικών που αντιμετωπίζονται  

 η διερεύνηση της έκβασης των περιστατικών που αντιμετωπίζονται 
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3. Μεθοδολογία 

Πρόκειται για μία μελέτη επιπολασμού. 

 

Δείγμα 

Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 913 περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν στο 

τμήμα Αναζωογόνησης του Τ.Ε.Π. του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου 

Τρίπολης.  

 

Κριτήρια ένταξης 

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν όσα περιστατικά: 

 αντιμετωπίστηκαν στο τμήμα Αναζωογόνησης του Τ.Ε.Π. του Γενικού 

Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης 

 αντιμετωπίσθηκαν τη χρονική περίοδο 1/1/2012 έως 31/12/2016 

 υπήρχε πλήρη καταγραφή των καταγραφούμενων στοιχείων       

 

Συλλογή Δεδομένων 

Η συλλογή δεδομένων έγινε αποκλειστικά από την ερευνήτρια. Η καταγραφή 

των δεδομένων γινόταν από το βιβλίο μητρώου της αναζωογόνησης και από τη 

νοσηλευτική λογοδοσία. Αρχικά, ανοιγόταν το βιβλίο μητρώου της 

Αναζωογόνησης και καταγραφόντουσαν όλα τα περιστατικά που 

αντιμετωπίσθηκαν στη μελετώμενη χρονική περίοδο. Σε όσα περιστατικά δεν 

υπήρχε πλήρη καταγραφή, γινόταν αναζήτηση από το βιβλίο της νοσηλευτικής 

λογοδοσίας, όπου και βρισκόντουσαν τα υπόλοιπα δεδομένα.  

 

Εργαλεία 

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, δημιουργήθηκε από την ερευνήτρια μία 

αυτοσχέδια φόρμα καταγραφής, η οποία περιελάμβανε τα εξής: 
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 Έτος 

o 2012 

o 2013 

o 2014 

o 2015 

o 2016 

 Μήνας 

o Ιανουάριος 

o Φεβρουάριος 

o Μάρτιος 

o Απρίλιος 

o Μάιος 

o Ιούνιος 

o Ιούλιος 

o Αύγουστος 

o Σεπτέμβριος 

o Οκτώβριος 

o Νοέμβριος 

o Δεκέμβριος 

 Ημέρα 

o Καθημερινή 

o Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή 

o Αργία 

 Ώρα 

o Πρωί (7-3) o Απόγευμα (3-11) o Νύχτα (11-7) 

 Φύλο 

o Άνδρας o Γυναίκα 

 Ηλικία 

 Εντός νοσοκομείου 

o Παιδιατρικό 

o Γυναικολογικό 

o Παθολογικό 

o Χειρουργικό 

o Κλινικές 

 Εντός νομού 

o Τρίπολη 

o Κ.Υ. Άστρους 

o Κ.Υ. Λεωνιδίου 

o Κ.Υ. Τροπαίων 

o Κ.Υ. Δημητσάνας 

o Κ.Υ. Μεγαλόπολης 

 Εκτός νομού 

o Καλαμάτα 

o Κυπαρισσία 

o Σπάρτη 

o Άργος 

o Ναύπλιο 

o Κ.Υ. Κλειτορίας 

o Εκτός περιφέρειας 

 Μέσο προσέλευσης 

o Ε.Κ.Α.Β. o Ιδιωτικό όχημα 

 Αιτία προσέλευσης 
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o Τροχαίο ατύχημα 

o Αυτοκτονία 

o Πτώση 

o Καρδιοαναπνευτική 

Ανακοπή 

o Εγκαύματα 

o Πνιγμοί 

o Υποθερμία 

o Κωματώδη κατάσταση 

o Άλλο 

 Έκβαση 

o Θάνατος 

o Εισαγωγή σε κλινική 

o Εισαγωγή σε Μ.Ε.Θ. 

o Χειρουργείο 

o Διακομιδή σε Μ.Ε.Θ. 

o Διακομιδή λόγω έλλειψης 

ειδικότητας 

o Διακομιδή σε άλλο 

νοσοκομείο 

 Ιατρικές ειδικότητες που ενεπλάκησαν 

o Καρδιολογικό 

o Αναπνευστικό 

o Παθολογικό 

o Νευρολογικό 

o Νεφρολογικό 

o Παιδιατρικό 

o Χειρουργικό 

o Νευροχειρουργικό 

o Ορθοπεδικό 

o Ουρολογικό 

o Γναθοχειρουγικό 

o ΩΡΛ 

o Παιδοχειρουργικό 

o Μαιευτικό-Γυναικολογικό

 

Στατιστική Ανάλυση 

Οι κατηγορικές μεταβλητές παρουσιάζονται ως απόλυτες (n) και σχετικές (%) 

συχνότητες, ενώ οι ποσοτικές μεταβλητές παρουσιάζονται ως μέση τιμή±τυπική 

απόκλιση. Όλες οι ποσοτικές μεταβλητές ελέγχθηκαν για την κανονικότητά τους 

με τη δοκιμασία Kolmogorov-Smirnov. 

Για τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ δυο κατηγορικών 

μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος x2 (chi-square test). Για τη διερεύνηση 

της ύπαρξης σχέσης μεταξύ μιας κατηγορικής μεταβλητής και μιας διατάξιμης 

μεταβλητής χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος x2 για τάση (chi-square trend test). Για 

τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ μιας ποσοτικής μεταβλητής και μιας 

διχοτόμου μεταβλητής χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t (student’s t-test) όταν η 

ποσοτική μεταβλητή ακολουθούσε την κανονική κατανομή. Για τη διερεύνηση 
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της ύπαρξης σχέσης μεταξύ δυο ποσοτικών μεταβλητών που ακολουθούσαν 

την κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του 

Pearson (Pearson’s correlation coefficient). Για τη διερεύνηση της ύπαρξης 

σχέσης μεταξύ μιας ποσοτικής μεταβλητής και μιας διατάξιμης μεταβλητής 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman (Spearman’s 

correlation coefficient). Η πολυπαραγοντική ανάλυση έγινε με τη μέθοδο της 

λογιστικής παλινδρόμησης (logistic regression). 

Το αμφίπλευρο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ίσο με 

0,05. Έτσι, όταν η τιμή p ήταν <0,05, τότε η σχέση μεταξύ των μεταβλητών 

θεωρήθηκε ως στατιστικά σημαντική. Η ανάλυση των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο για τις κοινωνικές επιστήμες IBM 

SPSS 21.0 (Statistical Package for Social Sciences). 

 

Ηθική και Δεοντολογία 

Για τη διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου και την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, δεν καταγράφονταν τα ονόματα, ο αριθμός μητρώου 

ή/και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο των περιστατικών με το οποίο θα μπορούσε 

να γίνει αναγνώριση. 

 Για την εκπόνηση της έρευνας εφαρμόστηκαν οι κανόνες ηθικής και 

δεοντολογίας. Λήφθηκε έγγραφη άδεια από το Επιστημονικό Συμβούλιο του 

Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης (Α.Π. 2208/16-03-2017). 

Επίσης, το πρωτόκολλο της μελέτης εγκρίθηκε από την επιτροπή του τμήματος 

Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

Τα στοιχεία που καταγράφηκαν χρησιμοποιήθηκαν μόνο για τους 

σκοπούς της παρούσας μελέτης.  
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4. Αποτελέσματα 

Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 913 ασθενείς ηλικίας 64,2±22,8 έτη, εκ των 

οποίων 586 (64,3%) ήταν άνδρες ηλικίας 61,5±22,9 έτη και 326 (35,7%) 

γυναίκες ηλικίας 68,9±21,8 έτη (σχήμα 1). Η ηλικία των δύο φύλων διέφερε 

στατιστικά σημαντικά (p=0,001).  

  

Σχήμα 1. Ποσοστιαία κατανομή φύλου συμμετεχόντων. 

 

 Το 2012, στο τμήμα αναζωογόνησης αντιμετωπίστηκαν 204 ασθενείς, εκ 

των οποίων 122 (59,8%) ήταν άνδρες και 82 (40,2%) γυναίκες (σχήμα 2).  

 To 2013, στο τμήμα αναζωογόνησης αντιμετωπίστηκαν 174 ασθενείς, εκ 

των οποίων 112 (64,4%) ήταν άνδρες και 62 (35,6%) γυναίκες (σχήμα 3). 

To 2014, στο τμήμα αναζωογόνησης αντιμετωπίστηκαν 176 ασθενείς, εκ 

των οποίων 122 (69,3%) ήταν άνδρες και 54 (30,7%) γυναίκες (σχήμα 4). 

To 2015, στο τμήμα αναζωογόνησης αντιμετωπίστηκαν 195 ασθενείς, εκ 

των οποίων 125 (64,1%) ήταν άνδρες και 70 (35,9%) γυναίκες (σχήμα 5). 

To 2016, στο τμήμα αναζωογόνησης αντιμετωπίστηκαν 163 ασθενείς, εκ 

των οποίων 105 (64,4%) ήταν άνδρες και 58 (35,6%) γυναίκες (σχήμα 6). 

64,3%

35,7%

Φύλο

Άνδρες

Γυναίκες
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Σχήμα 2. Ποσοστιαία κατανομή φύλου ασθενών που αντιμετωπίστηκαν το 

2012. 

 

Σχήμα 3. Ποσοστιαία κατανομή φύλου ασθενών που αντιμετωπίστηκαν το 

2013. 
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Σχήμα 4. Ποσοστιαία κατανομή φύλου ασθενών που αντιμετωπίστηκαν το 

2014. 

 

Σχήμα 5. Ποσοστιαία κατανομή φύλου ασθενών που αντιμετωπίστηκαν το 

2015. 
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Σχήμα 6. Ποσοστιαία κατανομή φύλου ασθενών που αντιμετωπίστηκαν το 

2016. 

 

Από το σύνολο των περιστατικών, 205 (22,5%) αντιμετωπίσθηκαν το 

2012, 174 (19,1%) το 2013, 176 (19,3%) το 2014, 195 (21,4%) το 2015 και 163 

(17,9%) το 2016 (σχήμα 7). Επίσης, 70 (7,7%) ασθενείς αντιμετωπίστηκαν τον 

Ιανουάριο, 62 (6,8%) το Φεβρουάριο, 83 (9,1%) το Μάρτιο, 90 (9,9%) τον 

Απρίλιο, 88 (9,6%) το Μάιο, 68 (7,4%) τον Ιούνιο, 86 (9,4%) τον Ιούλιο, 86 

(9,4%) τον Αύγουστο, 82 (9%) το Σεπτέμβριο, 77 (8,4%) τον Οκτώβριο, 57 

(6,2%) το Νοέμβριο και 64 (7%) το Δεκέμβριο (σχήμα 8). 

Το 2012, 10 (4,9%) ασθενείς αντιμετωπίστηκαν τον Ιανουάριο, 13 (6,3%) 

το Φεβρουάριο, 21 (10,2%) το Μάρτιο, 14 (6,8%) τον Απρίλιο, 25 (12,2%) το 

Μάιο, 22 (10,7%) τον Ιούνιο, 19 (9,3%) τον Ιούλιο, 15 (7,3%) τον Αύγουστο, 24 

(11,7%) το Σεπτέμβριο, 18 (8,8%) τον Οκτώβριο, 13 (6,3%) το Νοέμβριο και 11 

(5,4%) το Δεκέμβριο (σχήμα 9). 

Το 2013, 16 (9,2%) ασθενείς αντιμετωπίστηκαν τον Ιανουάριο, 10 (5,7%) 

το Φεβρουάριο, 16 (9,2%) το Μάρτιο, 15 (8,6%) τον Απρίλιο, 16 (9,2%) το Μάιο, 
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13 (7,5%) τον Ιούνιο, 16 (9,2%) τον Ιούλιο, 20 (11,5%) τον Αύγουστο, 18 

(10,3%) το Σεπτέμβριο, 11 (6,3%) τον Οκτώβριο, 9 (5,2%) το Νοέμβριο και 14 

(8%) το Δεκέμβριο (σχήμα 10). 

Το 2014, 12 (6.8%) ασθενείς αντιμετωπίστηκαν τον Ιανουάριο, 9 (5,1%) 

το Φεβρουάριο, 13 (7,4%) το Μάρτιο, 23 (13,1%) τον Απρίλιο, 17 (9,7%) το 

Μάιο, 6 (3,4%) τον Ιούνιο, 17 (9,7%) τον Ιούλιο, 15 (8,5%) τον Αύγουστο, 15 

(8,5%) το Σεπτέμβριο, 20 (11,4%) τον Οκτώβριο, 13 (7,4%) το Νοέμβριο και 16 

(9,1%) το Δεκέμβριο (σχήμα 11). 

Το 2015, 21 (10,8%) ασθενείς αντιμετωπίστηκαν τον Ιανουάριο, 15 

(7,7%) το Φεβρουάριο, 18 (9,2%) το Μάρτιο, 23 (11,8%) τον Απρίλιο, 16 (8,2%) 

το Μάιο, 13 (6,7%) τον Ιούνιο, 21 (10,8%) τον Ιούλιο, 10 (5,1%) τον Αύγουστο, 

11 (5,6%) το Σεπτέμβριο, 18 (9,2%) τον Οκτώβριο, 14 (7,2%) το Νοέμβριο και 

15 (7,7%) το Δεκέμβριο (σχήμα 12). 

Το 2016, 11 (6,7%) ασθενείς αντιμετωπίστηκαν τον Ιανουάριο, 15 (9,2%) 

το Φεβρουάριο, 15 (9,2%) το Μάρτιο, 15 (9,2%) τον Απρίλιο, 14 (8,6%) το Μάιο, 

14 (8,6%) τον Ιούνιο, 13 (8%) τον Ιούλιο, 26 (16%) τον Αύγουστο, 14 (8,6%) το 

Σεπτέμβριο, 10 (6,1%) τον Οκτώβριο, 8 (4,9%) το Νοέμβριο και 8 (4,9%) το 

Δεκέμβριο (σχήμα 13). 

 

Σχήμα 7. Ποσοστιαία κατανομή έτους αντιμετώπισης των περιστατικών.. 
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Σχήμα 8. Ποσοστιαία κατανομή των μηνών αντιμετώπισης των 

περιστατικών. 

 

Σχήμα 9. Ποσοστιαία κατανομή των μηνών αντιμετώπισης των 

περιστατικών το έτος 2012. 
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Σχήμα 10. Ποσοστιαία κατανομή των μηνών αντιμετώπισης των 

περιστατικών το έτος 2013. 

 

Σχήμα 11. Ποσοστιαία κατανομή των μηνών αντιμετώπισης των 

περιστατικών το έτος 2014. 
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Σχήμα 12. Ποσοστιαία κατανομή των μηνών αντιμετώπισης των 

περιστατικών το έτος 2015. 

 

Σχήμα 13. Ποσοστιαία κατανομή των μηνών αντιμετώπισης των 

περιστατικών το έτος 2016. 
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 Συνολικά, 470 (51,6%) περιστατικά αντιμετωπίσθηκαν καθημερινή, 

389 (42,7%) είτε Παρασκευή ή Σάββατο ή Κυριακή και 52 (5,7%) κάποια 

αργία (σχήμα 14).  

 Το 2012, 118 (58,1%) περιστατικά αντιμετωπίσθηκαν καθημερινή, 

78 (38,4%) είτε Παρασκευή ή Σάββατο ή Κυριακή και 7 (3,4%) κάποια 

αργία (σχήμα 15). 

Το 2013, 92 (52,9%) περιστατικά αντιμετωπίσθηκαν καθημερινή, 

75 (43,1%) είτε Παρασκευή ή Σάββατο ή Κυριακή και 7 (4%) κάποια αργία 

(σχήμα 16). 

Το 2014, 81 (46%) περιστατικά αντιμετωπίσθηκαν καθημερινή, 82 

(46,6%) είτε Παρασκευή ή Σάββατο ή Κυριακή και 13 (7,4%) κάποια 

αργία (σχήμα 17). 

Το 2015, 106 (54,4%) περιστατικά αντιμετωπίσθηκαν καθημερινή, 

78 (40%) είτε Παρασκευή ή Σάββατο ή Κυριακή και 11 (5,6%) κάποια 

αργία (σχήμα 18). 

Το 2016, 73 (44,8%) περιστατικά αντιμετωπίσθηκαν καθημερινή, 

76 (46,6%) είτε Παρασκευή ή Σάββατο ή Κυριακή και 14 (8,6%) κάποια 

αργία (σχήμα 19). 
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Σχήμα 14. Ποσοστιαία κατανομή ημέρας αντιμετώπισης των 

περιστατικών. 

 

Σχήμα 15. Ποσοστιαία κατανομή ημέρας αντιμετώπισης των 

περιστατικών το έτος 2012. 

51,6%42,7%

5,7%

Ημέρα

Καθημερινή ΠΣΚ Αργία



46 
 

 

Σχήμα 16. Ποσοστιαία κατανομή ημέρας αντιμετώπισης των 

περιστατικών το έτος 2013. 

 

Σχήμα 17. Ποσοστιαία κατανομή ημέρας αντιμετώπισης των 

περιστατικών το έτος 2014. 
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Σχήμα 18. Ποσοστιαία κατανομή ημέρας αντιμετώπισης των 

περιστατικών το έτος 2015. 

 

Σχήμα 19. Ποσοστιαία κατανομή ημέρας αντιμετώπισης των 

περιστατικών το έτος 2016. 
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 Οι περισσότεροι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν την απογευματινή 

βάρδια (373, 41%), ενώ 346 (38,1%) την πρωινή και 190 (20,9%) τη 

νυχτερινή (σχήμα 20). Το 2012, 84 (41,6%) ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν 

την πρωινή βάρδια, 73 (36,1%) την απογευματινή βάρδια και 45 (22,3%) 

τη νυχτερινή βάρδια (σχήμα 21).  

Το 2013, 72 (41,4%) ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν την πρωινή 

βάρδια, 61 (35,1%) την απογευματινή βάρδια και 41 (23,6%) τη νυχτερινή 

βάρδια (σχήμα 22). 

Το 2014, 69 (39,2%) ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν την πρωινή 

βάρδια, 77 (43,8%) την απογευματινή βάρδια και 30 (17%) τη νυχτερινή 

βάρδια (σχήμα 23). 

Το 2015, 60 (30,9%) ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν την πρωινή 

βάρδια, 103 (53,1%) την απογευματινή βάρδια και 31 (16%) τη νυχτερινή 

βάρδια (σχήμα 24). 

Το 2016, 61 (37,4%) ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν την πρωινή 

βάρδια, 59 (36,2%) την απογευματινή βάρδια και 43 (26,4%) τη νυχτερινή 

βάρδια (σχήμα 25). 
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Σχήμα 20. Ποσοστιαία κατανομή βάρδιας αντιμετώπισης των 

περιστατικών.  

 

Σχήμα 21. Ποσοστιαία κατανομή βάρδιας αντιμετώπισης των 

περιστατικών το έτος 2012. 
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Σχήμα 22. Ποσοστιαία κατανομή βάρδιας αντιμετώπισης των 

περιστατικών το έτος 2013. 

 

Σχήμα 23. Ποσοστιαία κατανομή βάρδιας αντιμετώπισης των 

περιστατικών το έτος 2014. 
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Σχήμα 24. Ποσοστιαία κατανομή βάρδιας αντιμετώπισης των 

περιστατικών το έτος 2015. 

 

Σχήμα 25. Ποσοστιαία κατανομή βάρδιας αντιμετώπισης των 

περιστατικών το έτος 2016. 



52 
 

 Ακόμη, 620 (68,1%) περιστατικά προήλθαν εντός του νομού, 174 

(19,1%) εκτός του νομού και 116 (12,7%) εντός του νοσοκομείου (σχήμα 

26). To 2012, 130 (64.4%) περιστατικά προήλθαν εντός νομού, 45 

(22,3%) εκτός νομού και 27 (13,4%) εντός του νοσοκομείου (σχήμα 27).  

To 2013, 130 (64,4%) περιστατικά προήλθαν εντός νομού, 45 

(22,3%) εκτός νομού και 27 (13,4%) εντός του νοσοκομείου (σχήμα 28). 

To 2014, 124 (70,5%) περιστατικά προήλθαν εντός νομού, 26 

(14,8%) εκτός νομού και 26 (14,8%) εντός του νοσοκομείου (σχήμα 29). 

To 2015, 129 (66,2%) περιστατικά προήλθαν εντός νομού, 44 

(22,6%) εκτός νομού και 22 (11,3%) εντός του νοσοκομείου (σχήμα 30). 

To 2016, 107 (65,6%) περιστατικά προήλθαν εντός νομού, 26 

(16%) εκτός νομού και 30 (18,4%) εντός του νοσοκομείου (σχήμα 31). 

 

Σχήμα 27. Ποσοστιαία κατανομή προέλευσης περιστατικών. 

12,7%

68,1%

19,1%

Προέλευση

Εντός νοσοκομείου Εντός νομού Εκτός νομού
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Σχήμα 28. Ποσοστιαία κατανομή προέλευσης περιστατικών το έτος 2012. 

 

Σχήμα 29. Ποσοστιαία κατανομή προέλευσης περιστατικών το έτος 2013. 
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Σχήμα 30. Ποσοστιαία κατανομή προέλευσης περιστατικών το έτος 2014. 

 

Σχήμα 31. Ποσοστιαία κατανομή προέλευσης περιστατικών το έτος 2015. 
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Σχήμα 32. Ποσοστιαία κατανομή προέλευσης περιστατικών το έτος 2016. 

 

 Από τα 116 περιστατικά που αντιμετωπίσθηκαν στην 

αναζωογόνηση και προήλθαν εντός του νοσοκομείου, 3 (2,6%) ήταν από 

το παιδιατρικό, 83 (71,6%) από το παθολογικό, 20 (17,2%) από το 

χειρουργικό και 10 (8,6%) από τις κλινικές (σχήμα 32).  

Από τα 27 περιστατικά που αντιμετωπίσθηκαν στην 

αναζωογόνηση το 2012 και προήλθαν εντός του νοσοκομείου, 1 (3,7%) 

ήταν από το παιδιατρικό, 17 (63%) από το παθολογικό, 7 (25,9%) από 

το χειρουργικό και 2 (7,4%) από τις κλινικές (σχήμα 33). 

Από τα 11 περιστατικά που αντιμετωπίσθηκαν στην 

αναζωογόνηση το 2013 και προήλθαν εντός του νοσοκομείου, 1 (9,1%) 

ήταν από το παιδιατρικό, 6 (54,5%) από το παθολογικό και 4 (6,3%) από 

το χειρουργικό (σχήμα 34). 

Από τα 26 περιστατικά που αντιμετωπίσθηκαν στην 

αναζωογόνηση το 2014 και προήλθαν εντός του νοσοκομείου, 20 
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(76,9%) ήταν από το παθολογικό, 2 (7,7%) από το χειρουργικό και 4 

(15,4%) από τις κλινικές (σχήμα 35). 

 Από τα 22 περιστατικά που αντιμετωπίσθηκαν στην 

αναζωογόνηση το 2015 και προήλθαν εντός του νοσοκομείου, 19 

(86,4%) ήταν από το παθολογικό, 2 (9,1%) από το χειρουργικό και 1 

(4,5%) από τις κλινικές (σχήμα 36). 

Από τα 116 περιστατικά που αντιμετωπίσθηκαν στην 

αναζωογόνηση το 2016 και προήλθαν εντός του νοσοκομείου, 1 (3,3%) 

ήταν από το παιδιατρικό, 21 (70%) από το παθολογικό, 5 (16,7%) από 

το χειρουργικό και 3 (10%) από τις κλινικές (σχήμα 37). 

 

 

Σχήμα 32. Ποσοστιαία αναλογία προέλευσης περιστατικών εντός 

νοσοκομείου.  
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Σχήμα 33. Ποσοστιαία αναλογία προέλευσης περιστατικών εντός 

νοσοκομείου το έτος 2012. 

 

Σχήμα 34. Ποσοστιαία αναλογία προέλευσης περιστατικών εντός 

νοσοκομείου το έτος 2013. 
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Σχήμα 35. Ποσοστιαία αναλογία προέλευσης περιστατικών εντός 

νοσοκομείου το έτος 2014. 

 

Σχήμα 36. Ποσοστιαία αναλογία προέλευσης περιστατικών εντός 

νοσοκομείου το έτος 2015. 
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Σχήμα 37. Ποσοστιαία αναλογία προέλευσης περιστατικών εντός 

νοσοκομείου το έτος 2016. 

 

Από τα 620 περιστατικά που αντιμετωπίσθηκαν στην 

αναζωογόνηση και προήλθαν εντός του νομού, 507 (81,8%) ήταν από 

την Τρίπολη, 50 (8,1%) από το Κ.Υ. Άστρους, 14 (2,3%) από το 

Κ.Υ.Λεωνιδίου, 9 (1,5%) από το Κ.Υ.Τροπαίων, 12 (1,9%) από το Κ.Υ. 

Δημητσάνας και 28 (4,5%) από το Κ.Υ.Μεγαλόπολης (σχήμα 38).  

Από τα 130 περιστατικά που αντιμετωπίσθηκαν στην 

αναζωογόνηση το 2012 και προήλθαν εντός του νομού, 109 (83,8%) ήταν 

από την Τρίπολη, 10 (7,7%) από το Κ.Υ. Άστρους, 2 (1,5%) από το 

Κ.Υ.Λεωνιδίου, 1 (0,8%) από το Κ.Υ.Τροπαίων, 3 (2,3%) από το Κ.Υ. 

Δημητσάνας και 5 (3,8%) από το Κ.Υ.Μεγαλόπολης (σχήμα 39). 

Από τα 130 περιστατικά που αντιμετωπίσθηκαν στην 

αναζωογόνηση το 2013 και προήλθαν εντός του νομού, 105 (80,8%) ήταν 

από την Τρίπολη, 12 (9,2%) από το Κ.Υ. Άστρους, 4 (3,1%) από το 
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Κ.Υ.Λεωνιδίου, 1 (0,8%) από το Κ.Υ.Τροπαίων και 8 (6,2%) από το 

Κ.Υ.Μεγαλόπολης (σχήμα 40). 

Από τα 124 περιστατικά που αντιμετωπίσθηκαν στην 

αναζωογόνηση το 2014 και προήλθαν εντός του νομού, 96 (77,4%) ήταν 

από την Τρίπολη, 9 (7,3%) από το Κ.Υ. Άστρους, 3 (2,4%) από το 

Κ.Υ.Λεωνιδίου, 3 (2,4%) από το Κ.Υ.Τροπαίων, 6 (4,8%) από το 

Κ.Υ.Δημητσάνας και 7 (5,6%) από το Κ.Υ.Μεγαλόπολης (σχήμα 41). 

Από τα 129 περιστατικά που αντιμετωπίσθηκαν στην 

αναζωογόνηση το 2015 και προήλθαν εντός του νομού, 105 (81,4%) ήταν 

από την Τρίπολη, 15 (11,6%) από το Κ.Υ. Άστρους, 2 (1,6%) από το 

Κ.Υ.Λεωνιδίου, 3 (2,3%) από το Κ.Υ.Τροπαίων, 3 (2,3%) από το 

Κ.Υ.Μεγαλόπολης και 1 (0,8%) από το Κ.Υ. Δημητσάνας (σχήμα 42). 

Από τα 130 περιστατικά που αντιμετωπίσθηκαν στην 

αναζωογόνηση το 2016 και προήλθαν εντός του νομού, 92 (86%) ήταν 

από την Τρίπολη, 4 (3,7%) από το Κ.Υ. Άστρους, 3 (2,8%) από το 

Κ.Υ.Λεωνιδίου, 1 (0,9%) από το Κ.Υ.Τροπαίων, 2 (1,9%) από το Κ.Υ. 

Δημητσάνας και 5 (4,7%) από το Κ.Υ.Μεγαλόπολης (σχήμα 43). 

 

Σχήμα 38. Ποσοστιαία αναλογία προέλευσης περιστατικών εντός νομού. 
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Σχήμα 39. Ποσοστιαία αναλογία προέλευσης περιστατικών εντός νομού 

το έτος 2012. 

 

Σχήμα 40. Ποσοστιαία αναλογία προέλευσης περιστατικών εντός νομού 

το έτος 2013. 
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Σχήμα 41. Ποσοστιαία αναλογία προέλευσης περιστατικών εντός νομού 

το έτος 2014. 

 

Σχήμα 42. Ποσοστιαία αναλογία προέλευσης περιστατικών εντός νομού 

το έτος 2015. 
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Σχήμα 43. Ποσοστιαία αναλογία προέλευσης περιστατικών εντός νομού 

το έτος 2016. 

 

Από τα 174 περιστατικά που αντιμετωπίσθηκαν στην 

αναζωογόνηση και προήλθαν εκτός του νομού, 52 (29,9%) ήταν από 

Καλαμάτα, 13 (7,5%) από Κυπαρισσία, 53 (30,5%) από Σπάρτη, 20 

(11,5%) από Άργος, 23 (13,2%) από Ναύπλιο, 12 (6,9%) από 

Κ.Υ.Κλειτορίας και 1 (0,6%) εκτός περιφέρειας (σχήμα 44). 

Από τα 45 περιστατικά που αντιμετωπίσθηκαν στην 

αναζωογόνηση το 2012 και προήλθαν εκτός του νομού, 14 (31,1%) ήταν 

από Καλαμάτα, 2 (4,4%) από Κυπαρισσία, 14 (31,1%) από Σπάρτη, 2 

(4,4%) από Άργος, 9 (20%) από Ναύπλιο και 4 (8,9%) από 

Κ.Υ.Κλειτορίας (σχήμα 45). 

Από τα 33 περιστατικά που αντιμετωπίσθηκαν στην 

αναζωογόνηση το 2013 και προήλθαν εκτός του νομού, 15 (45,5%) ήταν 

από Καλαμάτα, 1 (3%) από Κυπαρισσία, 8 (24,2%) από Σπάρτη, 9 
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(9,1%) από Άργος, 4 (12,1%) από Ναύπλιο και 2 (6,1%) από 

Κ.Υ.Κλειτορίας (σχήμα 46). 

Από τα 26 περιστατικά που αντιμετωπίσθηκαν στην 

αναζωογόνηση το 2014 και προήλθαν εκτός του νομού, 5 (19,2%) ήταν 

από Καλαμάτα, 5 (19,2%) από Κυπαρισσία, 7 (26,9%) από Σπάρτη, 4 

(15,4%) από Άργος, 1 (3,8%) από Ναύπλιο, 3 (11,5%) από 

Κ.Υ.Κλειτορίας και 1 (3,8%) εκτός περιφέρειας (σχήμα 47). 

Από τα 44 περιστατικά που αντιμετωπίσθηκαν στην 

αναζωογόνηση το 2015 και προήλθαν εκτός του νομού, 16 (36,4%) ήταν 

από Καλαμάτα, 2 (4,5%) από Κυπαρισσία, 16 (36,4%) από Σπάρτη, 4 

(9,1%) από Άργος, 5 (11,4%) από Ναύπλιο και 1 (2,3%) από 

Κ.Υ.Κλειτορίας (σχήμα 48). 

Από τα 174 περιστατικά που αντιμετωπίσθηκαν στην 

αναζωογόνηση το 2016 και προήλθαν εκτός του νομού, 2 (1,2%) ήταν 

από Καλαμάτα, 3 (11,5%) από Κυπαρισσία, 8 (30,8%) από Σπάρτη, 7 

(26,9%) από Άργος, 4 (15,4%) από Ναύπλιο και 2 (7,7%) από 

Κ.Υ.Κλειτορίας (σχήμα 49). 

 

Σχήμα 44. Ποσοστιαία αναλογία προέλευσης περιστατικών εκτός νομού. 
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Σχήμα 45. Ποσοστιαία αναλογία προέλευσης περιστατικών εκτός νομού 

το έτος 2012. 

 

Σχήμα 46. Ποσοστιαία αναλογία προέλευσης περιστατικών εκτός νομού 

το έτος 2013. 
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Σχήμα 47. Ποσοστιαία αναλογία προέλευσης περιστατικών εκτός νομού 

το έτος 2014. 

 

Σχήμα 48. Ποσοστιαία αναλογία προέλευσης περιστατικών εκτός νομού 

το έτος 2015. 
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Σχήμα 49. Ποσοστιαία αναλογία προέλευσης περιστατικών εκτός νομού 

το έτος 2016. 

 

 Αναφορικά με το μέσο διακομιδής, 755 (92,3%) ασθενείς 

διακομίστηκαν με ΕΚΑΒ και 63 (7,7%) με ιδιωτικό μέσο (σχήμα 50).  

 Το 2012 διακομίσθηκαν 165 (88,2%) ασθενείς με ΕΚΑΒ και 22 

(11,8%) με ιδιωτικό μέσο (σχήμα 51). 

Το 2013 διακομίσθηκαν 154 (94,5%) ασθενείς με ΕΚΑΒ και 9 

(5,5%) με ιδιωτικό μέσο (σχήμα 52). 

Το 2014 διακομίσθηκαν 145 (90,1%) ασθενείς με ΕΚΑΒ και 16 

(9,9%) με ιδιωτικό μέσο (σχήμα 53). 

Το 2015 διακομίσθηκαν 165 (94,8%) ασθενείς με ΕΚΑΒ και 9 

(5,2%) με ιδιωτικό μέσο (σχήμα 54). 

Το 2016 διακομίσθηκαν 126 (94,7%) ασθενείς με ΕΚΑΒ και 7 

(5,3%) με ιδιωτικό μέσο (σχήμα 55).  
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Σχήμα 50. Ποσοστιαία αναλογία μέσου διακομιδής περιστατικών. 

 

Σχήμα 51. Ποσοστιαία αναλογία μέσου διακομιδής περιστατικών το έτος 

2012. 

92,3%

7,7%

Μέσο Διακομιδής

ΕΚΑΒ ΙΧ
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Σχήμα 52. Ποσοστιαία αναλογία μέσου διακομιδής περιστατικών το έτος 

2013. 

 

Σχήμα 53. Ποσοστιαία αναλογία μέσου διακομιδής περιστατικών το έτος 

2014. 
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Σχήμα 54. Ποσοστιαία αναλογία μέσου διακομιδής περιστατικών το έτος 

2015. 

 

Σχήμα 55. Ποσοστιαία αναλογία μέσου διακομιδής περιστατικών το έτος 

2016. 
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 Συνολικά, 323 (35,6%) ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν για 

καρδιοαναπνευστική ανακοπή, 253 (27,9%) για «άλλο», 144 (15,9%) για 

τροχαία ατυχήματα, 108 (11,9%) για κωματώδη κατάσταση, 53 (5,8%) 

για πτώσεις, 15 (1,7%) για αυτοκτονίες, 6 (0,7%) για πνιγμούς, 4 (0,4%) 

για εγκαύματα και 1 (0,1%) για υποθερμία (σχήμα 56).  

Επίσης, το έτος 2012, 52 (25,9%) ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν για 

καρδιοαναπνευστική ανακοπή, 42 (20,9%) για «άλλο», 35 (17,4%) για 

τροχαία ατυχήματα, 41 (20,4%) για κωματώδη κατάσταση, 25 (12,2%) 

για πτώσεις, 2 (1%) για αυτοκτονίες, 2 (1%) για πνιγμούς και 2 (1%) για 

εγκαύματα (σχήμα 57). 

Το έτος 2013, 66 (37,9%) ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν για 

καρδιοαναπνευστική ανακοπή, 47 (27%) για «άλλο», 35 (20,1%) για 

τροχαία ατυχήματα, 16 (9,2%) για κωματώδη κατάσταση, 8 (4,6%) για 

πτώσεις, 1 (0,6%) για αυτοκτονία και 1 (0,6%) για πνιγμό (σχήμα 58). 

Το έτος 2014, 63 (36,2%) ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν για 

καρδιοαναπνευστική ανακοπή, 49 (28,2%) για «άλλο», 30 (17,2%) για 

τροχαία ατυχήματα, 20 (11,5%) για κωματώδη κατάσταση, 8 (4,6%) για 

πτώσεις, 2 (1,1%) για αυτοκτονίες, 1 (0,6%) για πνιγμούς και 1 (0,6%) για 

εγκαύματα (σχήμα 59). 

Το έτος 2015, 72 (36,9%) ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν για 

καρδιοαναπνευστική ανακοπή, 70 (35,9%) για «άλλο», 24 (12,3%) για 

τροχαία ατυχήματα, 17 (8,7%) για κωματώδη κατάσταση, 4 (2,1%) για 

πτώσεις, 4 (2,1%) για αυτοκτονίες, 2 (1%) για πνιγμούς, 1 (0,5%) για 

εγκαύματα και 1 (0,5%) για υποθερμία (σχήμα 60). 

Το έτος 2016, 70 (42,9%) ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν για 

καρδιοαναπνευστική ανακοπή, 45 (27,6%) για «άλλο», 20 (12,3%) για 

τροχαία ατυχήματα, 14 (8,6%) για κωματώδη κατάσταση, 8 (4,9%) για 

πτώσεις και 6 (3,7%) για αυτοκτονίες (σχήμα 61). 
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Σχήμα 56. Ποσοστιαία κατανομή αιτίας διακομιδής των περιστατικών. 

 

Σχήμα 57. Ποσοστιαία κατανομή αιτίας διακομιδής των περιστατικών το 

έτος 2012. 
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Σχήμα 58. Ποσοστιαία κατανομή αιτίας διακομιδής των περιστατικών το 

έτος 2013. 

 

Σχήμα 59. Ποσοστιαία κατανομή αιτίας διακομιδής των περιστατικών το 

έτος 2014. 
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Σχήμα 60. Ποσοστιαία κατανομή αιτίας διακομιδής των περιστατικών το έτος 2015. 

 

Σχήμα 61. Ποσοστιαία κατανομή αιτίας διακομιδής των περιστατικών το 

έτος 2016. 
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 Από την αναζωογόνηση, 352 (38,8%) ασθενείς απεβίωσαν, 248 

(27,3%) εισήχθησαν σε κλινική, 165 (18,2%) εισήχθησαν σε ΜΕΘ, 84 

(9,3%) χειρουργήθηκαν με το χαρακτηρισμό του επείγοντος, 48 (5,3%) 

διακομίστηκαν λόγω έλλειψης ειδικότητας, 8 (0,9%) διακομίστηκαν σε 

ΜΕΘ και 3 (0,3%) διακομίστηκαν στο νοσοκομείο από το οποίο 

προήλθαν (σχήμα 62).  

Από την αναζωογόνηση το 2012, 71 (35,3%) ασθενείς απεβίωσαν, 

54 (26,9%) εισήχθησαν σε κλινική, 37 (18,4%) εισήχθησαν σε ΜΕΘ, 23 

(11,4%) χειρουργήθηκαν με το χαρακτηρισμό του επείγοντος, 11 (5,5%) 

διακομίστηκαν λόγω έλλειψης ειδικότητας και 5 (2,5%) διακομίστηκαν σε 

ΜΕΘ (σχήμα 63). 

Από την αναζωογόνηση το 2013, 74 (42,5%) ασθενείς απεβίωσαν, 

39 (22,4%) εισήχθησαν σε κλινική, 25 (14,4%) εισήχθησαν σε ΜΕΘ, 22 

(12,6%) χειρουργήθηκαν με το χαρακτηρισμό του επείγοντος, 13 (7,5%) 

διακομίστηκαν λόγω έλλειψης ειδικότητας, 1 (0,6%) διακομίστηκε σε 

ΜΕΘ και 13 (7,5%) διακομίστηκαν στο νοσοκομείο από το οποίο 

προήλθαν (σχήμα 64). 

Από την αναζωογόνηση το 2014, 68 (38,6%) ασθενείς απεβίωσαν, 

49 (27,8%) εισήχθησαν σε κλινική, 40 (22,7%) εισήχθησαν σε ΜΕΘ, 12 

(6,8%) χειρουργήθηκαν με το χαρακτηρισμό του επείγοντος, 6 (3,4%) 

διακομίστηκαν λόγω έλλειψης ειδικότητας, και 1 (0,6%) διακομίστηκαν 

στο νοσοκομείο από το οποίο προήλθαν (σχήμα 65). 

Από την αναζωογόνηση το 2015, 67 (34,5%) ασθενείς απεβίωσαν, 

57 (29,4%) εισήχθησαν σε κλινική, 40 (20,6%) εισήχθησαν σε ΜΕΘ, 16 

(8,2%) χειρουργήθηκαν με το χαρακτηρισμό του επείγοντος, 13 (6,7%) 

διακομίστηκαν λόγω έλλειψης ειδικότητας και 1 (0,5%) διακομίστηκαν σε 

ΜΕΘ (σχήμα 66). 
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Από την αναζωογόνηση το 2016, 72 (44,2%) ασθενείς απεβίωσαν, 

49 (30,1%) εισήχθησαν σε κλινική, 23 (14,1%) εισήχθησαν σε ΜΕΘ, 11 

(6,7%) χειρουργήθηκαν με το χαρακτηρισμό του επείγοντος, 5 (3,1%) 

διακομίστηκαν λόγω έλλειψης ειδικότητας, 1 (0,6%) διακομίστηκαν σε 

ΜΕΘ και 2 (1,2%) διακομίστηκαν στο νοσοκομείο από το οποίο 

προήλθαν (σχήμα 67). 

 

Σχήμα 62. Ποσοστιαία κατανομή έκβασης των περιστατικών. 
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Σχήμα 63. Ποσοστιαία κατανομή έκβασης των περιστατικών το έτος 

2012. 

 

Σχήμα 64. Ποσοστιαία κατανομή έκβασης των περιστατικών το έτος 

2013. 
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Σχήμα 65. Ποσοστιαία κατανομή έκβασης των περιστατικών το έτος 

2014. 

 

Σχήμα 66. Ποσοστιαία κατανομή έκβασης των περιστατικών το έτος 

2015. 
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Σχήμα 67. Ποσοστιαία κατανομή έκβασης των περιστατικών το έτος 

2016. 

 

 Οι ασθενείς εξετάσθηκαν από 1,2±0,5 διαφορετικές ειδικότητες 

ιατρών με ελάχιστο 1 και μέγιστο 4. Συγκεκριμένα, 409 (44,8%) ασθενείς 

εξετάσθηκαν από καρδιολόγους, 220 (24,1%) από νευροχειρουργούς, 

196 (21,5%) από παθολόγους, 146 (16%) από χειρουργούς, 69 (7,6%) 

από πνευμονολόγους, 28 (3,1%) από νευρολόγους, 27 (3%) από 

ορθοπεδικούς, 14 (1,5%) από παιδιάτρους, 9 (1%) από 

γναθοχειρουργούς, 4 (0,4%) από νεφρολόγους, 3 (0,3%) από 

ουρολόγους και 2 (0,2%) από ΩΡΛ (σχήμα 68). 

Το 2012, οι ασθενείς εξετάσθηκαν από 1,1±0,4 διαφορετικές 

ειδικότητες ιατρών με ελάχιστο 1 και μέγιστο 2. Συγκεκριμένα, 83 (40,5%) 

ασθενείς εξετάσθηκαν από καρδιολόγους, 57 (27,8%) από 

νευροχειρουργούς, 39 (19%) από παθολόγους, 29 (14,1%) από 

χειρουργούς, 11 (5,4%) από πνευμονολόγους, 6 (2,9%) από 
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νευρολόγους, 4 (2%) από ορθοπεδικούς, 2 (1%) από παιδιάτρους, 1 

(0,5%) από γναθοχειρουργούς, και 1 (0,5%) από ΩΡΛ (σχήμα 69). 

Το 2013, οι ασθενείς εξετάσθηκαν από 1,2±0,5 διαφορετικές 

ειδικότητες ιατρών με ελάχιστο 1 και μέγιστο 3. Συγκεκριμένα, 73 (42%) 

ασθενείς εξετάσθηκαν από καρδιολόγους, 47 (27%) από 

νευροχειρουργούς, 31 (17,8%) από παθολόγους, 38 (21,8%) από 

χειρουργούς, 11 (6,3%) από πνευμονολόγους, 3 (1,7%) από 

νευρολόγους, 7 (4%) από ορθοπεδικούς, 5 (2,9%) από παιδιάτρους και 

1 (0,6%) από ΩΡΛ (σχήμα 70). 

Το 2014, οι ασθενείς εξετάσθηκαν από 1,4±0,6 διαφορετικές 

ειδικότητες ιατρών με ελάχιστο 1 και μέγιστο 3. Συγκεκριμένα, 81 (46%) 

ασθενείς εξετάσθηκαν από καρδιολόγους, 37 (21%) από 

νευροχειρουργούς, 45 (25,6%) από παθολόγους, 39 (22,2%) από 

χειρουργούς, 25 (14,2%) από πνευμονολόγους, 6 (3,4%) από 

νευρολόγους, 7 (4%) από ορθοπεδικούς, 3 (1,7%) από νεφρολόγους, 1 

(0,6%) από γναθοχειρουργούς και 1 (0,6%) από ουρολόγους (σχήμα 71). 

Το 2015, οι ασθενείς εξετάσθηκαν από 1,2±0,4 διαφορετικές 

ειδικότητες ιατρών με ελάχιστο 1 και μέγιστο 3. Συγκεκριμένα, 82 (40,5%) 

ασθενείς εξετάσθηκαν από καρδιολόγους, 48 (24,6%) από 

νευροχειρουργούς, 54 (27,7%) από παθολόγους, 17 (8,7%) από 

χειρουργούς, 7 (3,6%) από πνευμονολόγους, 11 (5,6%) από 

νευρολόγους, 4 (2%) από ορθοπεδικούς, 3 (1,5%) από παιδιάτρους και 

4 (2,1%) από γναθοχειρουργούς (σχήμα 72). 

Το 2016, οι ασθενείς εξετάσθηκαν από 1,3±0,6 διαφορετικές 

ειδικότητες ιατρών με ελάχιστο 1 και μέγιστο 4. Συγκεκριμένα, 90 (55,2%) 

ασθενείς εξετάσθηκαν από καρδιολόγους, 31 (19%) από 

νευροχειρουργούς, 27 (16,6%) από παθολόγους, 23 (14,1%) από 

χειρουργούς, 15 (9,2%) από πνευμονολόγους, 2 (1,2%) από 

νευρολόγους, 2 (1,2%) από ουρολόγους, 1 (0,6%) από νεφρολόγους, 6 
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(3,7%) από ορθοπεδικούς, 4 (2,5%) από παιδιάτρους και 3 (1,8%) από 

γναθοχειρουργούς (σχήμα 73). 

 

Σχήμα 68. Ποσοστιαία αναλογία ειδικότητας ιατρών που ενεπλάκησαν 

στην αντιμετώπιση των ασθενών.  

 

Σχήμα 69. Ποσοστιαία αναλογία ειδικότητας ιατρών που ενεπλάκησαν 

στην αντιμετώπιση των ασθενών το έτος 2012.  
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Σχήμα 70. Ποσοστιαία αναλογία ειδικότητας ιατρών που ενεπλάκησαν 

στην αντιμετώπιση των ασθενών το έτος 2013.  

 

Σχήμα 71. Ποσοστιαία αναλογία ειδικότητας ιατρών που ενεπλάκησαν 

στην αντιμετώπιση των ασθενών το έτος 2014.  
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Σχήμα 72. Ποσοστιαία αναλογία ειδικότητας ιατρών που ενεπλάκησαν 

στην αντιμετώπιση των ασθενών το έτος 2015.  

 

Σχήμα 73. Ποσοστιαία αναλογία ειδικότητας ιατρών που ενεπλάκησαν 

στην αντιμετώπιση των ασθενών το έτος 2016.  
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Συσχετίσεις 

Έτος διακομιδής 

Από το 2012 έως το 2016 παρατηρείται μία σημαντική αυξητική τάση της 

ηλικίας των ασθενών που αντιμετωπίζονται στο τμήμα αναζωογόνησης 

του νοσοκομείου (από 63,1±22,6 σε 66,7±23,8 έτη, p<0,05) και στους 

ασθενείς που εξετάζονται από καρδιολόγους (40,5% έναντι 55,2%, 

p<0,05) και πνευμονολόγους (5,4% έναντι 9,2%, p<0,05).  

Επίσης, οι ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν από παθολόγους 

παρουσίασαν σημαντικά πτωτική τάση (από 19,1% σε 9,2%, p<0,05), 

ενώ σταθερή τάση μετά από σημαντικές αυξομειώσεις είχαν τα 

χειρουργικά περιστατικά (p<0,05). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στον πίνακα 1, ενώ η διαχρονική τάση από το 2012 έως το 2016 των 

περιστατικών που εξετάστηκαν ανά ειδικότητα απεικονίζεται στο σχήμα 

14.  

 

Πίνακας 1. Σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των ετών καταγραφής.  

 2012 2013 2014 2015 2016 P 

Ηλικία, έτη 63,1±22,6 59,4±24,4 67,1±20,1 64,7±22,5 66,7±23,8 0,013 

Καρδιολόγοι 83 (40,5%) 73 (41,9%) 81 (46,1%) 82 (42,1%) 90 (55,2%) 0,041 

Πνευμονολόγοι 11 (5,4%) 11 (6,3%) 25 (14,2%) 7  (3,6%) 15 (9,2%) 0,001 

Παθολόγοι 39 (19,1%) 31 (14,2%) 45 (25,6%) 54 (27,7%) 27 (16,6%) 0,03 

Χειρουργοί 29 (14,1%) 38 (3,6%) 39 (22,2%) 17 (8,7%) 23 (14,1%) 0,001 
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Σχήμα 14. Διαχρονική τάση των καρδιολογικών, πνευμονολογικών, 

παθολογικών και χειρουργικών περιστατικών από 2012 έως το 2016. 

 

 

Ωράριο 

Οι ασθενείς που αντιμετωπίζονταν τη νυχτερινή βάρδια είχαν σημαντικά 

μικρότερη ηλικία σε σχέση με τους υπολοίπους (p<0,05). Ακόμη, οι ασθενείς 

που βρίσκονταν εντός του νομού αντιμετωπίζονταν σημαντικά περισσότερο το 

πρωί (p<0,05), ενώ εκείνοι που βρισκόντουσαν εκτός νομού αντιμετωπίζονταν 

σημαντικά περισσότερο τη νυχτερινή βάρδια (p<0,05). Επίσης, οι νεφρολόγοι 

εξέταζαν περιστατικά μόνο την πρωινή βάρδια. Τα αποτελέσματα των 

συσχετίσεων ανάλογα με το ωράριο παρουσιάζονται στον πίνακα 2.  
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Πίνακας 2. Συσχετίσεις ανάλογα με το ωράριο.  

 Πρωί Απόγευμα Νύχτα P 

Ηλικία 66,1±22,2 63,9±22,5 61,1±24,1 0,049 

Εντός νομού 250 (72,3%) 251 (67,3%) 118 (62,1%) 0,002 

Εκτός νομού 43 (13%) 85 (22,8%) 44 (23,2%) 0,004 

Νεφρολόγοι 100% 0 0 0,038 

 

Φύλο 

Οι άνδρες αντιμετωπίστηκαν σημαντικά περισσότερο τη νυχτερινή βάρδια 

(6,3% έναντι 4,6%, p<0,05) και εξετάστηκαν σημαντικά περισσότεροι από 

χειρουργούς (19,6% έναντι 9,5%, p<0,05) και νευροχειρουργούς (27,6% έναντι 

17,7%, p<0,05). 

Οι γυναίκες αντιμετωπίστηκαν σημαντικά περισσότερο την πρωινή 

βάρδια (55,9% έναντι 49%, p<0,05) και εξετάστηκαν σημαντικά περισσότερο 

από καρδιολόγους (49,2% έναντι 42,3%, p<0,05), πνευμονολόγους (10,4% 

έναντι 5,9%, p<0,05) και παθολόγους (27,5% έναντι 18,1%, p<0,05). Τα 

αποτελέσματα των συσχετίσεων ανάλογα με το φύλο παρουσιάζονται στον 

πίνακα 3.  

 

Πίνακας 3. Συσχετίσεις ανάλογα με το φύλο.  

 Άνδρες Γυναίκες P 

Πρωινή 287 (49%) 183 (55,9%) 
0,033 

Νυχτερινή 37 (6,3%) 15 (4,6%) 

Καρδιολόγοι 248 (42,3%) 161 (49,2%) 0,049 

Πνευμονολόγοι 35 (5,9%) 34 (10,4%) 0,015 

Παθολόγοι 106 (18,1%) 90 (27,5%) 0,001 

Χειρουργοί 115 (19,6%) 31 (9,5%) 0,001 

Νευροχειρουργοί 162 (27,6%) 58 (17,7%) 0,001 
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Προέλευση 

Οι ασθενείς που προέρχονταν εντός νομού ήταν σημαντικά μεγαλύτερης 

ηλικίας (65,6±22,7 έναντι 57,8±22,1 έτη, p<0,05), απεβίωσαν σημαντικά 

περισσότεροι (46,4% έναντι 5,7%, p<0,05) και εξετάσθηκαν σημαντικά 

περισσότεροι από καρδιολόγους (53,8% έναντι 7,3%, p<0,05), παθολόγους 

(47,6% έναντι 9,6%, p<0,05) και νευρολόγους (7,2% έναντι 0,6%, p<0,05).  

 Οι ασθενείς που προέρχονταν εκτός νομού διακομίστηκαν σε σημαντικά 

μεγαλύτερο ποσοστό με το ΕΚΑΒ (99,4% έναντι 90,2%, p<0,05) και 

αντιμετωπίστηκαν σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από νευροχειρουργούς 

(78,5% έναντι 21,5%, p<0,05) και γναθοχειρουργούς (2,8% έναντι 1,1%, 

p<0,05). Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 4.  

 

Πίνακας 4. Συσχετίσεις ανάλογα με την προέλευση των ασθενών.  

 Εντός νομού Εκτός νομού P 

Ηλικία, έτη 65,6±22,7 57,8±22,1 0,001 

Μέσο διακομιδής, ΕΚΑΒ 582 (90,2%) 174 (99,4%) 0,001 

Έκβαση, απεβίωσαν 342 (46,4%) 10 (5,7%) 0,001 

Καρδιολόγοι 396 (53,8%) 13 (7,3%) 0,001 

Παθολόγοι 179 (47,6%) 17 (9,6%) 0,001 

Νευρολόγοι 27 (7,2%) 1 (0,6%) 0,034 

Νευροχειρουργοί 81 (21,5%) 139 (78,5%) 0,001 

Γναθοχειρουργοί 4 (1,1%) 5 (2,8%) 0,005 
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5. Συζήτηση 

Την πενταετία 2012 έως 2016 το τμήμα αναζωογόνησης του τμήματος 

επειγόντων περιστατικών του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης 

αντιμετώπισε 913 ασθενείς. Οι μισοί, περίπου, αντιμετωπίσθηκαν καθημερινή 

και οι υπόλοιποι το σαββατοκύριακο ή κάποια επίσημη αργία. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ασθενών διακομίσθηκε με το ΕΚΑΒ, ενώ το ένα τρίτο είχε 

καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Αναφορικά με την έκβαση των ασθενών, το 

38,8% απεβίωσε, το 27,3% εισήχθη σε κάποια κλινική, το 19,1% εισήχθη σε 

ΜΕΘ και το 9,3% χειρουργήθηκε με το χαρακτηρισμό του επείγοντος. Στο υπό 

μελέτη νοσοκομείο, οι νεφρολόγοι εξετάζουν μόνο την πρωινή βάρδια και αυτό 

παρουσιάζεται και στα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, σύμφωνα με τα 

οποία όλα τα περιστατικά που εξετάσθηκαν από νεφρολόγους ήταν την πρωινή 

βάρδια. 

 Επίσης, οι ασθενείς που βρίσκονταν εντός του νομού αντιμετωπίζονταν 

σημαντικά περισσότερο το πρωί, ενώ εκείνοι που βρισκόντουσαν εκτός νομού 

αντιμετωπίζονταν σημαντικά περισσότερο τη νυχτερινή βάρδια. Λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των περιστατικών διακομίσθηκαν 

εκτός νομού με ΕΚΑΒ από μακρινή συνήθως απόσταση και το γεγονός ότι για 

να τεθεί τελική διάγνωση πρέπει να γίνει ένας κύκλος διαγνωστικών και 

παρεμβατικών εξετάσεων που συνήθως είναι χρονοβόρος, εξηγείται το 

αποτέλεσμα ότι οι ασθενείς εκτός νομού αντιμετωπίζονταν από την 

αναζωογόνηση αργά το απόγευμα και τη νύχτα.  

  Ακόμη, οι ασθενείς που προέρχονταν εκτός νομού εξετάσθηκαν κυρίως 

από νευροχειρουργούς και γναθοχειρουργούς, γεγονός που σημαίνει ότι 

επρόκειτο κυρίως για τραυματίες είτε λόγω τροχαίου ατυχήματος ή πτώση. 

Τα ΤΕΠ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην παροχή οξείας 

περιπατητικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Αυτός ο ρόλος έχει εξελιχθεί ως 

απάντηση στις οικονομικές, κλινικές και πολιτικές πιέσεις. Επειδή τα ΤΕΠ 

χρεώνουν υψηλότερες τιμές για μία μη επείγουσα νόσο και τραυματισμό σε 

σχέση με άλλους χώρους παροχής φροντίδας, η φροντίδα στο ΤΕΠ 

χαρακτηρίζεται συχνά ως «η ακριβότερη περίθαλψη». Τα ΤΕΠ έχουν ένα ευρύ 

κοινωνικό ρόλο. Καταρχήν, παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε βαριά 
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πάσχοντες και τραυματίες ασθενείς. Επίσης, χρησιμοποιούνται όλο και 

περισσότερο για την εκτίμηση και αντιμετώπιση των ασθενών που δεν 

χρειάζονται εισαγωγή, ενώ παρέχεται οξεία περίθαλψη σε ασφαλισμένους και 

ανασφάλιστους ασθενείς που δεν μπορούν να έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε 

άλλους χώρους παροχής φροντίδας, όπως η ΠΦΥ. 

Όμως, το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας των ΤΕΠ είναι 

αφιερωμένο στη διαχείριση των απρογραμμάτιστων, υψηλής οξύτητας 

επισκέψεων ασθενών με οξεία αδιαφοροποίητα συμπτώματα. Η παρούσα 

μελέτη επιβεβαιώνει ότι τα ΤΕΠ αποτελούν την κύρια πύλη εισόδου στα 

νοσοκομεία. Σε ορισμένα νοσοκομεία και κέντρα τραύματος, οι εισαγωγές στα 

ΤΕΠ μπορεί να αποτελέσουν έως το 60-70% του όγκου των νοσοκομείων 

(Delia & Cantor, 2009). Έτσι, οι επαγγελματίες υγείας που απασχολούνται στα 

ΤΕΠ αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και πόρους για την παροχή περίθαλψης. 

Εκτιμάται ότι στις ΗΠΑ ένας στους πέντε Αμερικανούς επισκέπτονται το ΤΕΠ 

(Owens et al., 2010), ενώ τα ΤΕΠ είναι για τις περισσότερες περιπτώσεις η 

μοναδική μονάδα υγείας που είναι άμεσα διαθέσιμη τη νύχτα και τα 

Σαββατοκύριακα (Pitts et al., 2010). 

Τις περισσότερες φορές τα «επαρχιακά» μεγάλα νοσοκομεία 

λειτουργούν ως νοσοκομεία υποδοχείς για τα βαριά περιστατικά ή για 

διαγνωστικούς σκοπούς των περιφερειακών στα οποία απουσιάζουν είτε 

εξειδικευμένα διαγνωστικά μηχανήματα (π.χ. αξονικός τομογράφος) ή κάποια 

ιατρική ειδικότητα (π.χ. νευροχειρουργός, αγγειοχειρουργός) (Institute of 

Medicine, 2006). Όμως, η αδυναμία εξασφάλισης έγκαιρης πρόσβασης των 

βαριά πασχόντων στις υπηρεσίες επείγουσας φροντίδας έχει ως αποτέλεσμα 

να δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση του ασθενή, με συνέπεια να 

αυξάνονται οι πιθανότητες κακής έκβασης (Asplin et al., 2005). Στην παρούσα 

μελέτη, το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης είναι ένα κεντρικό 

νοσοκομείο και «καλύπτει» υγειονομικά πολλά περιφερειακά μικρά νοσοκομεία 

ή κέντρα υγείας που ανήκουν είτε στον ίδιο ή σε διαφορετικό νομό. Αυτό 

αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία το 31,5% περίπου 

των περιστατικών που αντιμετωπίσθηκαν στο τμήμα αναζωογόνησης 

προέρχονταν εκτός της Τρίπολης και όλα διακομίσθηκαν από κάποιο άλλο 

νοσοκομείο ή κέντρο υγείας. Χαρακτηριστική είναι και η βαρύτητα της 
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κατάστασής τους, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία της βιβλιογραφίας, 

αφού από αυτούς που αντιμετωπίσθηκαν το 38,8% απεβίωσε, το 19,1% 

εισήχθη σε ΜΕΘ και το 9,3% υπεβλήθη σε επείγων χειρουργείο.   

Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί ευρέως ότι τα ΤΕΠ χρησιμοποιούνται 

και ως διαγνωστικά κέντρα μετά από παραπομπή των ασθενών με πιθανά 

σοβαρά προβλήματα (Institute of Medicine, 2007). Μάλιστα, ο Pitts (2012) 

αναφέρει ότι την τελευταία δεκαετία, «η ολοένα και πιο περιορισμένη πρόσβαση 

των ενηλίκων στις δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης έχει οδηγήσει σε 

μεγαλύτερη χρήση των ΤΕΠ ως σημείο πρώτης επαφής». Αυτό ισχύει και στο 

υπό μελέτη νοσοκομείο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγαλύτερος όγκος 

περιστατικών διακομίσθηκε το απόγευμα, όπου απουσιάζουν οι εξειδικευμένες 

ιατρικές και διαγνωστικές υπηρεσίες. Από την άλλη μεριά, όμως, αυτό έχει 

οδηγήσει στην ανάπτυξη των ΤΕΠ και των «κεντρικών» νοσοκομείων, έχοντας 

εξοπλιστεί με προηγμένη διαγνωστική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των 

μαγνητικών απεικονιστικών τομογράφων ή/και της πυρηνικής ιατρικής 

(Kellermann & Jones, 2013, Potini et al., 2011). 

  



91 
 

6. Συμπεράσματα 

Το τμήμα αναζωογόνησης του τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού 

Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης αντιμετωπίζει ασθενείς που βρίσκονται 

όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός του νομού Αρκαδίας, σε οποιαδήποτε ώρα και 

μέρα του έτους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών που προέρχονταν από 

άλλο νομό ήταν τραυματίες και εξετάσθηκαν κυρίως από νευροχειρουργούς και 

γναθοχειρουργούς. Ο χρόνος προσέλευσής τους ήταν αργά το απόγευμα και 

τη νύχτα.  

Το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης λειτουργεί ως κεντρικό 

νοσοκομείο του νομού και υποστηρίζει τόσο τα περιφερειακά νοσοκομεία και 

κέντρα υγείας όσο και εκείνα που βρίσκονται σε άλλους νομούς. Επειδή δέχεται 

μεγάλο όγκο βαριά πασχόντων ασθενών, πρέπει το ΤΕΠ και το τμήμα 

αναζωογόνησης να είναι επαρκές στελεχωμένο με επαγγελματίες υγείας 

κατάλληλα καταρτισμένους, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τους βαριά 

πάσχοντες.   
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