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ΑΥΑΚΘΣΖΡΘΟ ΔΠΑΓΓΔΚΛΑΣΘΙΖ ΔΤΗΤΜΖ ΘΑΣΡΩΜ 

 

…ρςιπ ειδικέπ εναιοέρειπ :  

Δεμ καλϋπςξμςαι απαιςήρειπ πξσ ξτείλξμςαι ή/και 
ποξέουξμςαι άμερα ή έμμερα απϊ εσθϋμη απϊ μεςάδξρη 
μξλσρμαςικόμ μϊρχμ και ιόμ, HIV και ρσμεπειόμ, …. 
κ.λπ. 

 

ΙΟΣΟ ΑΠΟΕΖΛΘΩΖ ΑΠΟ ΙΑΙΖ ΠΡΑΙΣΘΙΖ 

Απξγξηςεσμέμξι πελάςεπ – αρθεμείπ 

 

 

Απξζημιόμξμςαι ξι ΜΚ?? 

 

 
 

 



ΣΟΙΧΔΙΟΘΔΣΗΗ ΑΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ 

Δσθϋμεπ : 

ξι ιαςοξί πξσ  ρσμςαγξγοατξϋμ «αβαράμιρςα»… 

ςξ μξρηλεσςικϊ ποξρχπικϊ, ςξ ξπξίξ ρσυμά δε λαμβάμει ςα 

ρςξιυειόδη μέςοα ποξρςαρίαπ π.υ. πλϋριμξ ςχμ υεοιόμ 

ξι διξικήρειπ ςχμ δημξρίχμ μξρξκξμείχμ και ςχμ ιδιχςικόμ κλιμικόμ, 

λϊγχ ςχμ πλημμελόμ και αμαπξςελερμαςικόμ μέςοχμ 

απξλϋμαμρηπ πξσ εταομϊζξσμ ρςξσπ υόοξσπ ςξσπ, ςχμ 

ελλειμμάςχμ εκπαίδεσρηπ, μηυαμιρμόμ καςαγοατήπ και 

επιςήοηρηπ … 

είμαι δσμαςϊ μα ρςξιυειξθεςηθεί αρςική εσθϋμη, 

ςϊρξ ςχμ δημξρίχμ μξρξκξμείχμ, χπ Μξμικά 

Ποϊρχπα Δημξρίξσ Δικαίξσ (Μ.Π.Δ.Δ.) και κας’ 

επέκςαρη ςξσ Δημξρίξσ, ϊρξ και ςχμ ιδιχςικόμ 

κλιμικόμ, χπ Μξμικά Ποϊρχπα (Μ.Π.), ποξπ 

απξζημίχρη ςχμ αρθεμόμ ή ςχμ ρσγγεμόμ 

θαμϊμςχμ αρθεμόμ;!  
 

 



Σξ βαρικϊ ζήςημα πξσ αμαδεικμϋεςαι ρυεςικά με 
ςημ αρςική εσθϋμη ςχμ μξρξκξμείχμ και ςχμ 
κλιμικόμ είμαι η δσμαςϊςηςα απϊδεινηπ ςηπ 
εσθϋμηπ ςξσπ εκ μέοξσπ ςξσ αρθεμξϋπ 
εμόπιξμ ςχμ αομξδίχμ δικαρςηοίχμ.  

Διϊςι, είμαι εσμϊηςξ πχπ έμαπ απλϊπ ιδιόςηπ – 
αρθεμήπ, ςη ρςιγμή πξσ απξταρίζει μα κιμηθεί 
μξμικά εμαμςίξμ εμϊπ Μ.Π.Δ.Δ., δηλαδή εμϊπ 
δημξρίξσ μξρξκξμείξσ ή εμαμςίξμ εμϊπ Μ.Π. 
καλά ξογαμχμέμξσ μξμικά, δηλαδή μιαπ 
ιδιχςικήπ κλιμικήπ, δε διαθέςει απξδεικςικϊ 
σλικϊ ικαμϊ μα ρςηοίνει ςημ αγχγή ςξσ, 
ςεκμηοιόμξμςαπ ςσυϊμ πςαίρμα ςξσ αμςιδίκξσ. 
Δπξμέμχπ, ςξ μέλλξμ ςηπ αγχγήπ ςξσ 
διαγοάτεςαι μάλλξμ δσρξίχμξ. 

     

Ιχρςήπ Βξσμβξσοάκηπ      
Perceptum magazine ISSN: 1792-2933 
http://www.perceptum.gr/ 

http://www.perceptum.gr/


Διξικηςικά Δικαρςήοια 
ςξ γαλλικϊ σμβξϋλιξ ςηπ Δπικοαςείαπ ρε σπξθέρειπ 
εμδξμξρξκξμειακόμ λξιμόνεχμ πξσ έυξσμ αυθεί 
εμόπιξμ ςξσ και η απϊδεινη ςηπ ϋπαονηπ πςαίρμαςξπ 
ςξσ δημξρίξσ μξρξκξμείξσ εκ ςχμ ποαγμάςχμ ήςαμ 
δσρυεοήπ για ςξμ εμάγξμςα – αρθεμή, ποόκοιμε ςημ 
εταομξγή ςεκμηοίξσ πεοί πςαίρμαςξπ ςξσ 
μξρξκξμείξσ, υχοίπ, χρςόρξ, μα διαρατημίζει αμ 
ποόκειςαι για μαυηςό ή αμάυηςξ.  

 

Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, η γαλλική μξμξλξγία ήδη απϊ ςξ 
1979 ρςιπ πεοιπςόρειπ πςαίρμαςξπ πεοί ςημ ξογάμχρη 
και λειςξσογία ςχμ μξρξκξμείχμ δίμει ςημ εσκαιοία 
ρςξσπ εμάγξμςεπ – αρθεμείπ πξσ στίρςαμςαι ρξβαοή 
βλάβη, είςε άρυεςη ποξπ ςξ ρκξπϊ μξρηλείαπ ςξσπ, είςε 
δσραμάλξγη ποξπ ςξμ αρήμαμςξ ή ςοέυξμςα υαοακςήοα 
ςηπ παοευξμέμηπ τοξμςίδαπ, μα επικαλερθξϋμ ςημ 
εσθϋμη ςξσ μξρξκξμείξσ, υχοίπ μα ποέπει μα 
απξδείνξσμ ςημ ϋπαονη πςαίρμαςξπ ςξσ ςελεσςαίξσ.  

 
 
 



Ακόμα, δηλαδή, κι αμ ξι θεοάπξμςεπ ιαςοξί δε 

διέποαναμ καμέμα πςαίρμα π.υ. ρυεςικά με ςημ 

αμςιρηφία, ακόμα κι αμ η ρσγκεκοιμέμη λξίμχνη 

εμταμίζεςαι ρσυμά ρε υειοξσογικέπ επεμβάρειπ, 

ςξ γεγξμόπ όςι ασςή (η λξίμχνη) εμταμίρςηκε, 

παοά ςξ όςι ξ αρθεμήπ ξπχρδήπξςε δεμ σπήονε 

τξοέαπ ςηπ ποιμ ςη υειοξσογική επέμβαρη, 

απξςελεί ςεκμήοιξ πςαίρμαςξπ πεοί ςημ ξογάμχρη 

και λειςξσογία ςξσ μξρηλεσςικξύ ιδούμαςξπ, με 

ρσμακόλξσθη ςη γέμμηρη ςηπ εσθύμηπ ςξσ ποξπ 

απξζημίχρη ςξσ αρθεμξύπ.  

Δπξμέμχπ, ρε ασςήμ ςημ πεοίπςχρη στίρςαςαι εσθϋμη 

ςηπ σπηοερίαπ – ξ θεμέλιξπ λίθξπ ςηπ διξικηςικήπ 

εσθϋμηπ –, η ξπξία ρσμεπάγεςαι ςημ απαλλαγή ςχμ 

τσρικόμ ποξρόπχμ πξσ εμδευξμέμχπ μα 

ρσμεςέλεραμ ρςημ ποξρβξλή ςξσ αρθεμξϋπ απϊ ςημ 

εμδξμξρξκξμειακή λξίμχνη απϊ ςημ σπξυοέχρη 

ποξπ απξζημίχρη ςξσ. 



Πξλιςικά Δικαρςήοια 
 

Σξ παοάδειγμα ςηπ Γαλλίαπ (ςελεσςαία 15εςία) 

    

    ϊυι ξ αρθεμήπ (ή ξι ρσγγεμείπ) αλλά ςξ μξρξκξμείξ έυει 
ςξ καθήκξμ μα απξδείνει ϊςι δεμ έυει εσθϋμη  
 
ςξ μα απξδείνει ςξ μξρξκξμείξ ή η κλιμική ϊςι ςηοξϋρε 
ασρςηοά μέςοα απξρςείοχρηπ και αμςιρηφίαπ 
επίρηπ δεμ αοκξύρε από μόμη ςηπ για ςημ 
απόδεινη όςι δεμ σπήονε καμέμα πςαίρμα καςά 
ςημ εταομξγή ςχμ μέςοχμ ασςώμ [=κοίρη βάρη 
ςξσ απξςελέρμαςξπ, ατξϋ  κάςι «πήγε ρςοαβά»].  

 

ΛΔΣΑΣΟΠΘΖ απϊ ςημ εταομξγή ςηπ αουήπ ςηπ 
ρυεςικήπ εσθϋμηπ χπ εσθϋμηπ μέρχμ ρςξμ δοϊμξ 
για ςη μελλξμςική απξδξυή ρςξμ ςξμέα ασςόμ ςηπ 
εσθύμηπ αρτάλειαπ ςξσ αρθεμξύπ (απϊ ςξ 
καθερςόπ ςξσ ςεκμαιοϊμεμξσ πςαίρμαςξπ ρ’ εκείμξ 
ςηπ σπξυοέχρηπ αρτάλειαπ ςξσ απξςελέρμαςξπ) 

 



σμεπόπ, πλέξμ η εσθϋμη καςέρςη αμςικειμεμική, 

καθώπ ξ ιαςοόπ ή η κλιμική απαλλάρρξμςαι μόμξ 

αμ απξδείνξσμ όςι η λξίμχνη ξτείλεςαι ρε νέμη 

αιςία, δηλαδή ρε αμχςέοα βία, ποάνη ςοίςξσ 

ποξρώπξσ ή πςαίρμα ςξσ θύμαςξπ.  

Σασςϊυοξμα, ϊλεπ ασςέπ ξι πεοιπςόρειπ ποέπει μα 

‘μαι αποϊβλεπςεπ, ακαςαμάυηςεπ κι ενχςεοικέπ. 

Δπίρηπ, η σπξυοέχρη αρτάλειαπ ατξοά ςξ ρϋμξλξ 

ςχμ υόοχμ εμϊπ ιδιχςικξϋ μξρηλεσςηοίξσ, είςε 

ποϊκειςαι για πεοίθαλφη μεςά απϊ ρσμεμμϊηρη, 

είςε για επείγξσρα παοξυή τοξμςίδαπ, εμό η 

εσθϋμη ιαςοόμ και κλιμικήπ είμαι αλληλέγγσα.  

Ο γαλλικϊπ Άοειξπ Πάγξπ, λξιπϊμ, ποϊκοιμε ςξ 

κϊρςξπ ςηπ μη επίςεσνηπ ςέλειαπ αμςιρηφίαπ 

(ποάγμα ακαςϊοθχςξ, βεβαίχπ) μα μημ ςξ 

στίρςαςαι ξ αρθεμήπ. 



Νξμξθερία 

 

Λε ςξ μϊμξ L-303 ςηπ 4ηπ Αποιλίξσ 2002 ξ 

Γάλλξπ μξμξθέςηπ καθιεοώμει ρύρςημα 

απξζημίχρηπ ςχμ κιμδύμχμ πξσ απξοοέξσμ 

από ςη λειςξσογία ςξσ ρσρςήμαςξπ σγείαπ. 

Λια απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ αοθ. 98 ξοίζει ςα 

ενήπ: «Λ’ εναίοερη ςιπ πεοιπςόρειπ εσθϋμηπ 

λϊγχ ελαςςόμαςξπ εμϊπ ποξψϊμςξπ σγείαπ, ξι 

(ποξαματεοθέμςεπ) επαγγελμαςίεπ σγείαπ και ξι 

μξμάδεπ ρςιπ ξπξίεπ διεμεογξϋμςαι αςξμικέπ 

ποάνειπ ποϊληφηπ, διάγμχρηπ ή θεοαπείαπ δεμ 

εσθϋμξμςαι για ςα ζημιξγϊμα απξςελέρμαςα ςχμ 

ποάνεχμ ασςόμ παοά μϊμξ ρε πεοίπςχρη 

πςαίρμαςξπ ςξσπ».  
 



Δπίρηπ, με άλλη διάςανη ξοίζεςαι ϊςι: «ςα ιδούμαςα, ξι 

σπηοερίεπ ή ξογαμιρμξί εσθύμξμςαι για ςιπ ζημίεπ πξσ 

ξτείλξμςαι ρε εμδξμξρξκξμειακέπ λξιμώνειπ, εκςόπ 

κι αμ απξδείνξσμ ςημ ύπαονη νέμηπ αιςίαπ».  

… «ςξ ιαςοικό αςύυημα, η ιαςοξγεμήπ μόλσμρη ή η 

εμδξμξρξκξμειακή λξίμχνη ρσμιρςξύμ αιςίεπ πξσ 

καθιρςξύμ δικαιξύυα απξζημίχρηπ ςα θύμαςα ςχμ 

ρσματώμ βλαβώμ μέρχ ςηπ εθμικήπ αλληλεγγύηπ, 

ετόρξμ ςελξύμ ρε άμερη αιςιώδη ρσμάτεια ποξπ ςιπ 

ποξληπςικέπ, διαγμχρςικέπ ή θεοαπεσςικέπ ποάνειπ 

πξσ ποξκάλεραμ ρσμέπειεπ ατύρικεπ ρςημ 

καςάρςαρη ςηπ σγείαπ ςχμ αρθεμώμ και ρξβαοέπ, ίδια 

ρ’ ό,ςι ατξοά ρςημ απώλεια λειςξσογικώμ 

ικαμξςήςχμ ρςημ ιδιχςική και επαγγελμαςική ςξσπ 

ζχή.  

 



Δπξμέμχπ, γίμεςαι αμςιληπςϊ ϊςι ανιξπξιήθηκε η 
ποξηγξϋμεμη μξμξλξγία, καθόπ ςξ κοιςήοιξ ςξσ 
πςαίρμαςξπ παοαμέμει ςξ βαρικϊ έοειρμα πάμχ ρςξ 
ξπξίξ θεμελιόμεςαι η εσθϋμη ςχμ ιαςοόμ και ςχμ 
μξμάδχμ σγείαπ ρ’ ϊ,ςι ατξοά ρςιπ εμδξμξρξκξμειακέπ 
λξιμόνειπ. Κας’ εναίοερη, η εσθύμη υχοίπ πςαίρμα 
ιρυύει ειδικά για ςιπ πεοιπςώρειπ ζημιώμ από 
εμδξμξρξκξμειακέπ λξιμώνειπ. Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, 
ςξ Δημϊριξ, σπειρεουϊμεμξ ρςη θέρη ςξσ 
εμπλεκξμέμξσ ρςη διαδικαρία πεοίθαλφηπ πξσ 
ποξκάλερε ςη βλάβη, αμαλαμβάμει μα απξζημιόρει 
ςξμ αρθεμή, ϊςαμ ϊμχπ δεμ μπξοεί μα καςαλξγιρςεί 
ρςξμ ποόςξ καμέμα πςαίρμα. Άοα, η απξζημίχρη απϊ 
ςξ Δημϊριξ, ρε πεοίπςχρη εσθϋμηπ υχοίπ πςαίρμα, θα 
επέουεςαι ρςξ ενήπ με μϊμη ςημ ποξωπϊθερη ςηπ 
ρσμδοξμήπ ςξσ ζημιξγϊμξσ γεγξμϊςξπ. 

 



 ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΩΝ Ν.Λ. ΔΧΔ ΛΑΒΔΙ ΔΚΡΗΣΙΚΔ 

ΔΙΑΣΑΔΙ ΣΗ ΧΩΡΑ ΜΑ 

 

 ↑↑ ΙΟΣΟ (ΑΛ – ΔΛΛ)  

 ΠΑΡΑΣΑΖ ΜΟΖΚΔΘΑ  

 ↑ΗΜΖΘΛΟΣΖΣΑ / ΗΜΖΣΟΣΖΣΑ  

 ΧΤΦΟΚΟΓΘΙΖ ΔΠΘΒΑΡΤΜΖ  

 …. 

 

 



Παπάμεηποι ηος πποβλήμαηορ  

ΕΛΛΕΙΦΗ ΣΕΚΜΗΡΙΧΗ  

[ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΛΕΓΥΟ – ΠΟΛΙΣΙΚΗ – 

ΚΟΙΝΧΝΙΑ]  

 

Σεκμηπιυμένη κλινική ππακηική  

   Ποια διαγνυζηική δοκιμαζία να επιλέξυ; 

   Ποιο θάπμακο ή θεπαπεςηική αγυγή ππέπει να επιλέξυ; 

   Ποια θα έσει ηο βέληιζηο όθελορ/κόζηορ ; 

 

ςζηήμαηα διασείπιζηρ ιαηπικών πληποθοπιών 

   Ανύπαπκηα (ζσεδόν) 

 

Εκηίμηζη από ηον πελάηη (αζθενή)  

   Αδιάθοπη?? 

 

Ιαηπικό-κενηπικό μονηέλο 

Ανεπάπκειερ ζηελέσυζηρ …  (νοζηλεςηικό πποζυπικό) 





~ 1,2 εκαςξμμϋοια μξρηλεϋξμςαι κάθε υοϊμξ ρςα  

        δημϊρια και ιδιχςικά μξρξκξμεία   

Άγμχρςα παοαμέμξσμ: 

ςα απξςελέρμαςα ςηπ μξρηλείαπ ςξσπ 

η πξιϊςηςα ςχμ ιαςοικόμ σπηοεριόμ  

Ζ απξςελερμαςικϊςηςα θεοαπεσςικόμ παοεμβάρεχμ 

 

Σξ 65-70% ςχμ δαπαμόμ σγείαπ καςαμαλόμεςαι  

     απϊ ςξ 10% ςχμ αρθεμόμ (ρσμ-μξρηοϊςηςα / 

απξρπαρμαςική διαυείοιρη)    

   



Οι ςπηπεζίερ και οι διαδικαζίερ ζηο ζύζηημα ςγείαρ 

αποκηούν αξία ζηο βαθμό πος ανηαποκπίνονηαι 

αποηελεζμαηικά ζηα πποβλήμαηα και ηιρ ανάγκερ ηος 

αζθενούρ 

 

ε ηελική ανάλςζη απόδοζη ζημαίνει:   



Ζ ξσρία είμαι η ποϊληφη ςηπ μξρηοϊςηςαπ και ςηπ 
θμηριμϊςηςαπ και η παοξυή σφηλήπ πξιϊςηςαπ 
τοξμςίδαπ 

  

Οι μελέςεπ κϊρςξσπ- απξςελερμαςικϊςηςαπ και ςα 
ρσρςήμαςα πξιϊςηςαπ είμαι εογαλεία δεμ είμαι η λϋρη… 

 

Η ποόληφη ςχμ ΝΛ  

Ποξρςαςεύει ςξσπ εογαζόμεμξσπ (άμερα / έμμερα)  

Ποξάγει ςξ κλίμα ρσμεογαρίαπ και ςημ ικαμξπξίηρη 

Μειώμει ςημ μικοξβιακή (πξλσ)αμθεκςικόςηςα 

 

 

 

                                                                                   

 



Τπάουει ρσμτχμία ρςα ενήπ: 

απξςελερμαςικά ποξγοάμμαςα έλεγυξσ ποξλαμβάμξσμ ςξ 

30-70% ςχμ ΜΚ 

(με μεςοιξπαθείπ ίδιξσπ σπξλξγιρμξϋπ - Δλλάπ) 

700.000 μξρηλεσϊμεμξι 

35.000 ΜΚ (5%) 

3.500 θάμαςξι (10%) 

>100.000 ημέοεπ μξρηλείαπ 

 

Ιϊρςξπ αμά λξίμχνη (διεθμή δεδξμέμα, απϊ 500 – 50000 

εσοό αμά λξίμχνη) 



 

Σι ποέπει μα κάμξσμε: 

επιδίχνη καθξλικήπ ρσμμεςξυή  

ρσμέυεια και ρσμέπεια ρςημ ποξρπάθεια  

Διεκδικήρειπ υχοίπ τϊβξ  

εβαρμϊπ ρςξσπ εογαζϊμεμξσπ και ρςξσπ αρθεμείπ 

Δκπαίδεσρη και ποακςική   

 

Σι δεμ ποέπει μα κάμξσμε: 

ποξρκϊλληρη ρςα ποϊςσπα και ρςξσπ ρςϊυξσπ πξιϊςηςαπ 
εκ ςχμ ένχ, ϊυι υοήρη χπ εταλςήοιξ ρσμδικαλιρςικήπ 
εμπλξκήπ, ρσμθηκξλϊγηρη, αδιατξοία   

 



ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΟ ΣΧΝ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΧΝ ΛΟΙΜΧΞΕΧΝ 

 

Παπακολούθηζη και καηαγπαθή 

(SURVEILLANCE) 

(ν. λοιμώξευν, σπήζη και ανηοσέρ 

ανηιμικποβιακών, πποληπηικέρ μεηπήζειρ και 

εκηιμήζειρ επικινδςνόηηηαρ & επάπκειαρ μέηπυν 

π.σ. απολύμανζηρ ) 

 

Εκπαίδεςζη και ππακηικέρ 

(πλύζιμο ηυν σεπιών, απομόνυζη αζθενών, 

ΜΑΠ, ςτηλού κινδύνος αζθενείρ, καθαπιόηηηα 

κ.ά.) 

 



ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ 

 

ρϋρςαρη ςχμ επιςοξπόμ Δλέγυξσ Κξιμόνεχμ ςχμ 

Μξρξκξμείχμ (2001) 

 

   ΙΔΔΚΠΜΟ 

 

     

 

 

 





Δπιςοξπέπ Δλέγυξσ Κξιμόνεχμ ςχμ Μξρξκξμείχμ  

            (μξρηλεσςήπ ελέγυξσ λξιμόνεχμ) 

ΣΘ ΕΖΣΑΛΔ ΑΠΟ :  

Λικοξβιξλξγικά εογαρςήοια (επιδημιξλξγία μικοξβιακήπ αμςξυήπ) 

Διεσθϋμρειπ Θαςοικήπ και Μξρηλεσςικήπ Τπηοερίαπ 

Κξιμχνιξλϊγξσπ  

Υαομακείξ (καςαμάλχρη αμςιβιξςικόμ αμά θάλαμξ/κλιμική/αμςιβιξςικϊ) 

Σμήμα απξλϋμαμρηπ εογαλείχμ 

Σμήμα ή εογξλαβία καθαοιϊςηςαπ 

Σευμική σπηοερία (ρσρςήμαςα κλιμαςιρμξϋ/σδοασλικά) 

Δμςξμξκςξμία-μσξκςξμία 

ίςιρη  

Θαςοείξ εογαρίαπ  

Ποακςικέπ σγιειμήπ – απξλϋμαμρηπ – αμςιρηφίαπ – απξρςείοχρηπ  

Ιαςαγοατή και επιςήοηρη ΜΚ 


