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Γ Σ 

 

Πριν από μερικά χρόνια η ενασχόληση με το ατρικό Δίκαιο φαινόταν άνευ 

αντικειμένου, αφού η οποιαδήποτε δυσμενής εξέλιξη ενός περιστατικού θα μπορούσε 

να αποδοθεί στην ίδια τη φύση της ασθένειας και στα ποσοστά επιπλοκών που 

διεθνώς υπάρχουν και όχι σε ανθρώπινο σφάλμα ή αμέλεια. Σήμερα, το πρόβλημα 

των σφαλμάτων στο χώρο της υγείας γιγαντώνεται καθημερινά. Η ενασχόληση των 

έσων αζικής Ενημέρωσης ( Ε) με καταγγελίες για πιθανά ιατρικά σφάλματα 

αποτελεί πλέον συνηθισμένο φαινόμενο στην ελληνική πραγματικότητα. Βέβαια, η 

έλλειψη αντικειμενικών στατιστικών στοιχείων από το ελληνικό Σύστημα Υγείας δεν 

επιτρέπει να σχηματιστεί μία πραγματική εικόνα των σφαλμάτων στην Ελλάδα. 

Αντιθέτως, στις ΗΠΑ με βάση στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σε μελέτη του 2000, 

υπολογίζεται ότι οι θάνατοι που πιθανόν σχετίζονται με ιατρικά σφάλματα 

ανέρχονται σε 44000-98000 ετησίως.1 Στη εγάλη Βρετανία ( Β) επίσης, 

πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι 30.000 ασθενείς πεθαίνουν κάθε χρόνο από ιατρικά 

σφάλματα,2 ενώ στην Αυστραλία σε μία μελέτη 14000 φακέλων παρατηρήθηκε ότι το 

16,6% των εισαγωγών σε νοσοκομεία οφείλονταν σε πιθανά ιατρικά σφάλματα.3  

Ωστόσο, εκτός από το τραγικό ανθρώπινο και κοινωνικό κόστος των σφαλμάτων 

στους χώρους υγειονομικής περίθαλψης, δεν μπορεί να παραβλεφθεί και το τεράστιο 

οικονομικό κόστος για τα συστήματα υγείας. Στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι περίπου 

300.000 ανεπιθύμητες ενέργειες ετησίως μπορούν να αποδοθούν σε ιατρικά 

σφάλματα, γεγονός που προκαλεί οικονομική επιβάρυνση 1,5 δις δολαρίων 

τουλάχιστον.4 Αντίστοιχα, στη Β το Εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε ότι οι 

απαιτήσεις που έχουν εγερθεί εναντίον της Εθνικής Υγειονομικής Υπηρεσίας 

(National Health Service, NHS) για αμέλειες και σφάλματα που σχετίζονται με την 

κλινική πρακτική ανέρχονται σε 5,6 δις δολαρίων.5  

Όλο αυτό το δυσάρεστο γεγονός δεν μπορεί παρά να έχει αρνητικές συνέπειες 

στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. αι αυτή η κατάσταση προκαλεί 

την έντονη δυσαρέσκεια του κοινού – χρηστών υπηρεσιών υγείας από την ανεπαρκή 

λειτουργία των συστημάτων υγείας, η οποία αποτυπώνεται εντονότατα σε αρκετές 

μελέτες. Πιο συγκεκριμένα, σε μία μελέτη του 1998 διερευνήθηκε το επίπεδο 

ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στις ΗΠΑ, τη Β, 

την Αυστραλία, τον αναδά και τη έα Ζηλανδία6 και σημειώθηκε ότι ένα μεγάλο 
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ποσοστό του κοινού πίστευε ότι το σύστημα υγείας στη χώρα τους έχρηζε 

σημαντικών αλλαγών έως και ριζικής αναμόρφωσης ( αναδάς 59%, ΗΠΑ 57%, έα 

Ζηλανδία 53%, Β 46%, Αυστραλία 38%).  

Η ανάγκη λοιπόν για άμεσες μεταρρυθμίσεις είναι εμφανής. Οποιαδήποτε, 

όμως, αλλαγή είναι καταδικασμένη, εάν δεν γίνει αντιληπτό το μέγεθος του 

προβλήματος. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε και το έναυσμα για την επιλογή του 

θέματος της διατριβής, καθώς δεν υπάρχει αντικειμενική καταγραφή των σφαλμάτων 

στα ελληνικά νοσοκομεία και πιο συγκεκριμένα στις χειρουργικές αίθουσες. 

Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να προσεγγίσει την έννοια του σφάλματος, τις 

αιτίες πρόκλησης τους, καθώς και τη σοβαρότητα των συνεπειών του φαινομένου  

στην πρακτική. Βασικός στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση της συχνότητας και 

του τύπου των σφαλμάτων που πραγματοποιούνται από το ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό στη χειρουργική αίθουσα και η συσχέτιση τους με τους ανθρώπινους 

παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτέλεση των ανωτέρω και που τελικά οδηγούν 

σε αύξηση των επιπλοκών (διεγχειρητικών-μετεγχειρητικών) των ασθενών και σε 

μείωση της ασφάλειας ασθενών και επαγγελματιών υγείας.  

Στον ελληνικό χώρο, τα δημοσιευμένα άρθρα σχετικά με τα σφάλματα στο χώρο 

της υγείας και συγκεκριμένα στο χειρουργικό χώρο είναι ελάχιστα. Το 1987 

δημοσιεύθηκε ένα άρθρο7 σχετικά με τα λάθη και τις παραλείψεις στη χειρουργική 

πρακτική και το 2000 ένα ανασκοπικό άρθρο8 για τα δυσμενή συμβάματα κατά την 

παροχή κλινικής φροντίδας.  

ε βάση τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας, είναι επιτακτική η ανάγκη να 

υπάρξει μια συλλογική και οργανωμένη προσπάθεια, η οποία θα μεταβάλλει τις 

στάσεις και τις συμπεριφορές των επαγγελματιών υγείας, ώστε να απενοχοποιήσουν 

την έννοια των σφαλμάτων και να συνειδητοποιήσουν ότι τα σφάλματα κατά την 

παροχή κλινικής φροντίδας είναι αναπόφευκτα και μπορούν να περιοριστούν μόνο 

μετά από εντατική μελέτη, έγκαιρη ανίχνευση και εφαρμογή τεκμηριωμένων και 

βέλτιστων πρακτικών.         

 

 

Θα ήταν παράλειψη μου να μην αναφέρω τις θερμές ευχαριστίες μου: 

Στον αθηγητή κ. πονάτσο Γεράσιμο για την επίβλεψη του σε όλες τις 

φάσεις εκπόνησης της διατριβής. Η συμπαράσταση του και η κάθε είδους αρωγή 

συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της έρευνας. 
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διαιτέρως επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα.Γιαννακοπούλου 

αργαρίτα, μέλος της Τριμελούς Επιτροπής, η οποία με το αμέριστο ενδιαφέρον της 

με στήριξαν και συνετέλεσαν ουσιαστικά στην ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης. 

Επιπλέον, συνέβαλε στη βελτίωση του κειμένου της διατριβής με τις εποικοδομητικές 

της διορθώσεις και παρατηρήσεις. 

           Ευχαριστίες ανήκουν και: 

Στην κα.Τζαβάρα Χαρά, η οποία με βοήθησε στη διεξαγωγή των 

αποτελεσμάτων της μελέτης. 

Στους γονείς μου και τον σύζυγο μου, οι οποίοι έδειξαν μεγάλη κατανόηση 

και χωρίς τη συνεχή τους βοήθεια δε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η μελέτη. 

Στα μέλη του προσωπικού (νοσηλευτές, χειρουργοί και αναισθησολόγοι) που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα, παρά το γεγονός ότι οι ενέργειες τους στην κλινική πράξη 

αποτελούσαν αντικείμενο παρατήρησης. 

Στις Διευθύνσεις των οσηλευτικών Υπηρεσιών και τους Διευθυντές και 

Προϊστάμενους οσηλευτές των Αναισθησιολογικών τμημάτων και των 

Χειρουργείων των 2 νοσοκομείων της Αττικής που διευκόλυναν την πρόσβαση και τη 

συλλογή των δεδομένων. 
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ΕΦΑ Α  1 

 

Ε ΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ρήση του Σωκράτη «ουδείς εκών κακός», δηλαδή κανένας δε γίνεται κακός με τη 

θέληση του και η ρήση του πποκράτη «ασκείν περί τα νοσήματα δύο, ωφελέειν ή μη 

βλάπτειν», δηλαδή ο ιατρός να είναι ωφέλιμος στον ασθενή ή τουλάχιστον να μην 

του προκαλεί βλάβη, αποτελούν αξιώματα-οδηγούς στην εκπαίδευση των 

επαγγελματιών υγείας, σε όλες τις διαστάσεις της φροντίδας υγείας, όπως είναι η 

πρόληψη, η θεραπεία και η αποκατάσταση της υγείας. 

Από την άλλη πλευρά, η έννοια του σφάλματος στις υπηρεσίες υγείας δεν 

θεωρείται αποδεκτή. Όπως αναφέρει και ο Leape,9 ένας από τους πρώτους 

επιστήμονες που ασχολήθηκε με τα σφάλματα στο χώρο της υγείας, «οι ιατροί είναι 

αναμενόμενο να λειτουργούν χωρίς να κάνουν σφάλματα, μία προσδοκία όπου οι 

ίδιοι τη μεταφράζουν σε μία ανάγκη να είναι αλάθητοι: δεν ήσουν αρκετά 

προσεκτικός, άρα δεν προσπάθησες αρκετά σκληρά». 

Ωστόσο, έρχονται συχνά στο φως της δημοσιότητας αναφορές σχετικές με την 

πρόκληση ανεπιθύμητων συμβαμάτων στο χώρο της υγείας, τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στο εξωτερικό, που έχουν ιδιαίτερα μεγάλο αντίκτυπο όταν αφορούν τον 

περιεγχειρητικό χώρο. Οι λόγοι, δε, για τους οποίους προέκυψε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για τα σφάλματα στο χώρο της υγείας είναι βασικά δύο. Ο πρώτος είναι γιατί 

σχετίζονται με την έννοια της ποιότητας και της ασφάλειας των ασθενών και ο 

δεύτερος γιατί σχετίζονται με τις διεκδικήσεις αποζημιώσεων από την πλευρά τους. 

Συγκεκριμένα, οι διεκδικήσεις αυτές ξεκίνησαν στις ΗΠΑ από τις ασφαλιστικές 

εταιρείες, λόγω της αύξησης του κόστους των νοσηλίων από την παρατεταμένη 

παραμονή των ασθενών στο νοσοκομείο.10,11 Επιπλέον, σχετικές μελέτες 

επισημαίνουν ότι το κόστος από τα σφάλματα αυξάνει και το κόστος λειτουργίας των 

ίδιων των νοσοκομείων.10 

Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη σφαλμάτων δεν δηλώνει πάντα 

κακή ποιότητα φροντίδας, ούτε όμως και η απουσία τους δηλώνει ποιοτική 

φροντίδα.9 Σήμερα, είναι πλέον γνωστό ότι καμιά θεραπευτική παρέμβαση, 

χειρουργική ή φαρμακευτική, καθώς και η συντριπτική πλειοψηφία των 

διαγνωστικών - εργαστηριακών εξετάσεων, δεν είναι άμοιρη κινδύνων. Οι κίνδυνοι, 
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δε, αυτοί μπορεί να αφορούν τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας, καθώς και 

τον γενικό πληθυσμό.  

Σε ότι αφορά στις ίδιες τις χειρουργικές επεμβάσεις, έρευνα του Αμερικανικού 

ογκρέσου4 αποκάλυψε ότι στις ΗΠΑ το 1974 έγιναν 2.400.000 άσκοπες επεμβάσεις 

που προκάλεσαν το θάνατο 4.900 ατόμων, ενώ το 1985 στη Β διαπιστώθηκε ότι ο 

κίνδυνος θανάτου κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων ήταν περίπου 1,6% 

(1:60). Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου παρατηρείται σταδιακή μείωση του 

κινδύνου. Οι επεμβάσεις εγκεφάλου, για παράδειγμα, παρουσίαζαν κίνδυνο θανάτου 

περίπου 1:10, που παρέμεινε σταθερός και στη δεκαετία του ‘90. Αντίθετα, στις 

επεμβάσεις καρδιάς και θώρακός παρατηρείται σταθερή μείωση θανάτων, με 

αποτέλεσμα ο κίνδυνος θανάτου από 1:20 να φτάσει στο 1:30. Στις απλές 

εγχειρήσεις, όπως είναι οι αμυγδαλεκτομές και οι αιμορροϊδεκτομές, ο κίνδυνος 

κυμαίνεται από 0 έως 1 ανά 10.000 επεμβάσεις. 

Επιπλέον, οι περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις απαιτούν τη χορήγηση 

αναισθησίας, η οποία ορισμένες φορές είναι πιο επικίνδυνη από την ίδια την 

επέμβαση. Οι κίνδυνοι αυτοί έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, χωρίς 

όμως να έχουν εξαλειφθεί. Το 1950 σημειώθηκαν στην Αγγλία εξαιτίας της 

αναισθησίας 600 θάνατοι ανά 1.000.000 επεμβάσεις (1:1.650), ενώ το 1970 

μειώθηκαν σε 40 (1:25.000), στη δεκαετία του ‘90 σε 20 (1:50.000).4 

Εκτός όμως από τη συστηματική καταγραφή των σφαλμάτων και των δυσμενών 

συμβαμάτων που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια σε αρκετά νοσοκομεία του 

εξωτερικού, έχουν επίσης, συσταθεί και ειδικά συμβούλια και επιτροπές ανά 

επαγγελματική κατηγορία (π.χ το UKCC για το επέγγελμα της οσηλευτικής) με 

κύρια λειτουργία τον καθορισμό της πολιτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής των 

δεοντολογικών εφαρμογών του επαγγέλματος.5 Επιπλέον, τα συμβούλια/επιτροπές 

μελετούν τα σφάλματα που αναφέρονται από τους επαγγελματίες ή τους φορείς, 

προκειμένου να καθοριστούν συγκεκριμένες πολιτικές που ως στόχο θα έχουν τη 

μείωση τους και κατά συνέπεια την προαγωγή των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.    

Στα επόμενα κεφάλαια ( εφάλαιο 2 και 3) γίνεται αναφορά στους διάφορους 

ορισμούς του σφάλματος και των παρόμοιων εννοιών, που συχνά συγχέονται από 

τους επαγγελματίες υγείας, καθώς επίσης και στην ταξινόμηση τους. 
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ΕΦΑ Α  2 

 

Η Ε Α Τ Υ ΣΦΑ ΑΤ Σ – Ε Γ  Α  Ε Τ Υ Γ  

Σ  

 

Η έννοια του σφάλματος έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί την επιστήμη 

από παλιά. Προσεγγίζοντας φιλοσοφικά την έννοια του σφάλματος, η Ράπτη13 

διαπιστώνει ότι το σφάλμα είναι αποδεκτό, αφού θεωρείται η βάση του 

διεπιστημονικού προβληματισμού και της ανθρώπινης δημιουργίας. Εκτός, όμως, από 

τη φιλοσοφία και η επιστήμη της γνωστικής ψυχολογίας έχει ασχοληθεί με την έννοια 

του σφάλματος. Ο ψυχολόγος Reason14 στο βιβλίο του με τίτλο «Human error» κάνει 

μία ιστορική αναδρομή καταγράφοντας τις πιο σημαντικές προσπάθειες ανάλυσης της 

έννοιας του σφάλματος. Η αναδρομή αυτή ξεκινάει με τις πρώτες ψυχολογικές 

προσεγγίσεις από την εποχή του Freud, στα τέλη του 19ου αιώνα, όπου υπάρχουν 

αναφορές σχετικά με τα ασυνείδητα σφάλματα, συνεχίζει ο Meringer, ο οποίος 

μελέτησε τα εκφραστικά λάθη και ακολουθούν και άλλες προσεγγίσεις, όπως αυτή 

των νευροψυχολόγων Lashley και Head και τα σχήματα του Bartlett. Στην πορεία 

όμως, οι μελέτες περιορίστηκαν μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου παράλληλα 

με τις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής παρουσιάστηκε η προσέγγιση του 

ανθρώπινου παράγοντα (human factor analysis) στην επιστήμη της ψυχολογίας.  

Επιπρόσθετα, η επιστήμη της γνωστικής ψυχολογίας στα μέσα της δεκαετίας του 

‘70 διερεύνησε συγκεκριμένες περιπτώσεις σφαλμάτων, τα οποία οδήγησαν σε 

τραγικά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα οι πτώσεις αεροπλάνων, οι συγκρούσεις 

τρένων και οι φωτιές σε σταθμούς μετρό. Στα γεγονότα αυτά όμως, η καταστροφή 

περιοριζόταν σε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στο άμεσο περιβάλλον. 

Ωστόσο, στο πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ έγινε σαφές ότι τα ανθρώπινα 

σφάλματα δεν έχουν συνέπειες μόνο στο συγκεκριμένο χρόνο και χώρο που 

λαμβάνουν χώρα, αλλά μπορούν να επηρεάζουν όλο τον πλανήτη και σε βάθος 

χρόνου.14 

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί επιστήμονες επισήμαναν μεγάλες δυσκολίες ως 

προς τον ορισμό της έννοιας του σφάλματος, καθώς και τις ασαφείς διαφορές από 

τους υπόλοιπους όρους, όπως το λάθος ή η πλάνη. Επιπλέον, ενώ ανέπτυξαν διάφορα 

θεωρητικά μοντέλα προκειμένου να αναλύσουν και να ορίσουν την έννοια του 

σφάλματος, δεν κατέληξαν σε έναν κοινό εννοιολογικό ορισμό. Συνεπώς, απαιτείται 
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η περαιτέρω μελέτη των μοντέλων αυτών, προκειμένου να καθοριστεί ένας κοινά 

αποδεκτός ορισμός. 

Παρακάτω παρατίθενται μερικοί ορισμοί του σφάλματος που βρέθηκαν στη 

βιβλιογραφία μέχρι σήμερα: 

Σύμφωνα με τον Reason14 το σφάλμα (error) είναι ένας γενικός όρος, ο οποίος 

περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιπτώσεις όπου μία σχεδιασμένη αλληλουχία 

πνευματικών και φυσικών δραστηριοτήτων αποτυγχάνει να επιτύχει το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα, εφόσον αυτές οι αποτυχίες δεν μπορούν να αποδοθούν σε παρεμβάσεις 

κάποιων τυχαίων γεγονότων. Ο ορισμός αυτός έχει γίνει αποδεκτός από την Επιτροπή 

Εμπειρογνωμόνων για τη Διαχείριση της Ασφάλειας και της Ποιότητας στην Υγεία 

(ΕΕΔΑΠΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σύμφωνα με τον Leape7 ως σφάλμα ορίζεται κάθε άσκοπη ενέργεια (η οποία 

πραγματοποιείται ή και παραλείπεται) ή η ενέργεια η οποία δεν οδηγεί στο 

αναμενόμενο αποτέλεσμα. Η έννοια του σφάλματος σχετίζεται με την έννοια της 

αιτίας.  

Σύμφωνα με τον παμπινιώτη15 (2002) ως σφάλμα ορίζεται κάτι που δεν γίνεται 

σωστά, το να παραβιάζει κανείς ηθικό κανόνα. Εμπεριέχει την έννοια της αιφνίδιας 

πτώσης λόγω απροσδόκητου εμποδίου.  

Στο χώρο της παιδαγωγικής λάθος (error) κάνει κάποιος ο οποίος αναζητά μία 

καινούργια θεωρία, ενώ σφάλμα (fault) όταν δεν εφαρμόζει σωστά μία θεωρία ή 

έναν κανόνα που γνωρίζει ή θα έπρεπε να γνωρίζει16 (CIEAEM, 1988). 

Ακολουθούν οι ορισμοί παρόμοιων εννοιών, προκειμένου να καθοριστούν οι 

μεταξύ τους διαφορές. 

άθος:1 Η αποτυχία μίας σχεδιασμένης πράξης να ολοκληρωθεί όπως είχε 

σχεδιαστεί ή η χρήση λάθος σχεδίου για να επιτευχθεί ένας σκοπός. 

αρ’ολίγον λάθος (near miss):17 Ένα γεγονός το οποίο θα μπορούσε να έχει 

δυσμενείς συνέπειες, αλλά τελικά δεν είχε και διακρίθηκε από τα δυσμενή 

συμβάματα από το αποτέλεσμα.  

αραβίαση (violation):18 Παράβαση, σκόπιμη απόκλιση από ασφαλείς 

πρακτικές, συστάσεις ή κατευθυντήριες οδηγίες και κανόνες, χωρίς να υπάρχουν 

ενδείξεις για εσκεμμένες δυσμενείς συνέπειες. Η διαφορά των παραβιάσεων από τα 

σφάλματα έγκειται στο ότι: α) τα σφάλματα προκύπτουν αρχικά από προβλήματα 

πληροφόρησης (όπως είναι η απώλεια μνήμης ή ατελούς γνώσης), ενώ οι 

παραβιάσεις σχετίζονται με προβλήματα κινητοποίησης (όπως είναι το χαμηλό ηθικό) 
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και β) στο ότι τα σφάλματα μπορούν να μειωθούν με τη βελτίωση της ποιότητας και 

της παροχής των απαραίτητων πληροφοριών, ενώ οι παραβιάσεις απαιτούν 

οργανωτικές παρεμβάσεις και ενεργοποίηση των επαγγελματιών. 

Ως δυσμενές σύμβαμα (adverse event)8 ορίζεται μία βλάβη η οποία προκλήθηκε 

από ιατρικούς ή νοσηλευτικούς χειρισμούς, παράτεινε τη διάρκεια νοσηλείας, 

παρήγαγε κάποιας μορφής ανικανότητα κατά την έξοδο από το νοσοκομείο ή και τα 

δύο. Η έννοια του δυσμενούς συμβάματος σχετίζεται με την έννοια του 

αποτελέσματος.  

Πολλές φορές όμως η έννοια του σφάλματος συγχέεται με την έννοια του 

δυσμενούς συμβάματος. Ωστόσο, το σφάλμα είναι αιτία επαρκής αλλά όχι ικανή για 

να υπάρξει ένα δυσμενές σύμβαμα. πορεί, δηλαδή, να συμβεί το σφάλμα, αλλά ο 

ασθενής να μην παρουσιάσει κανένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, τα δυσμενή 

φαρμακευτικά συμβάματα μπορεί να οφείλονται σε σφάλματα, αλλά και σε 

φαρμακευτικές αντιδράσεις ή παρενέργειες. Η φαρμακευτική αντίδραση ή 

παρενέργεια είναι ένα δυσμενές σύμβαμα, το οποίο όμως δεν οφείλεται σε σφάλμα. 

Τα δυσμενή συμβάματα στο χώρο της υγείας αναγνωρίζονται και είναι οικεία στους 

επαγγελματίες υγείας με τον όρο επιπλοκές. 

Τραυματισμός (injury):7 Η «κορυφή» του προβλήματος των σφαλμάτων. Τα 

σφάλματα συνήθως ανακαλύπτονται όταν υπάρξει τραυματισμός ή κάποια 

δυσάρεστη έκβαση στον ασθενή. Τα περισσότερα σφάλματα δεν καταλήγουν σε 

τραυματισμούς των ασθενών. ε βάση τον ορισμό αυτό δε φαίνεται να 

διαφοροποιούνται οι δύο αυτές έννοιες. Όσον αφορά τα ατυχήματα που 

προκαλούνται από τον τεχνολογικό εξοπλισμό, αυτά μπορεί να οφείλονται είτε σε 

βλάβες των μηχανημάτων ή σε κακή χρήση αυτών ή σε ανεπαρκή γνώση της 

λειτουργίας τους.  

Βλάβη (harm):19 Η πρόκληση θανάτου ή προσωρινής ή μόνιμης διαταραχής της 

σωματικής λειτουργίας/δομής που απαιτεί παρέμβαση. 

Συμβάν (incident):20 Είναι ένα γεγονός το οποίο κάτω από ελαφρά διαφορετικές 

συνθήκες θα μπορούσε να είναι ατύχημα. 

ρίσιμο συμβάν (critical incident):20 άθε απρόσμενο γεγονός, το οποίο 

καταλήγει σε σοβαρή βλάβη ή θάνατο. 

Όπως γίνεται σαφές, ο ορισμός και η διευκρίνιση των διαφορών των ανωτέρω 

εννοιών είναι δύσκολος και συχνά συγχέονται από τους επαγγελματίες υγείας. Για 

αυτόν τον λόγο, στη συνέχεια της διατριβής η έννοια του σφάλματος και της 
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παραβίασης μίας διαδικασίας δεν διαχωρίζονται, αλλά αναφέρονται ως εσφαλμένη 

συμπεριφορά του επαγγελματία υγείας, προκειμένου να συμπεριλάβει και τις δύο 

έννοιες.     

 

2.1. Τ  ΑΤ  ΣΦΑ Α 

 

Το Εθνικό Ίδρυμα Ασφάλειας των Ασθενών (The National Patient Safety Foundation, 

2008) όρισε ως σφάλμα στον τομέα της υγείας την αθέλητη έκβαση που 

προκαλείται από κάποια ατέλεια στην παροχή φροντίδας στον ασθενή.21 Τα 

σφάλματα στον τομέα της υγείας μπορεί να είναι: α) σφάλματα πρακτικής (γίνεται 

εσφαλμένη ενέργεια), β) παράλειψης (δε γίνεται η σωστή ενέργεια) ή γ) σφάλματα 

εκτέλεσης (γίνεται η σωστή ενέργεια με εσφαλμένο τρόπο). Επιπλέον, τα σφάλματα 

αυτά μπορεί να γίνουν από οποιοδήποτε μέλος της παροχής υπηρεσιών υγείας, σε 

οποιαδήποτε υγειονομική υπηρεσία.  

Ειδικότερα, υπάρχει ένας ορισμός για το ιατρικό σφάλμα που το ορίζει ως κάθε 

ενέργεια που πραγματοποιείται ή παραλείπεται (και σχετίζεται με τη φροντίδα του 

ασθενούς), η οποία δυνητικά θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για τον 

ασθενή και θα μπορούσε να κριθεί ως εσφαλμένη από έμπειρους επαγγελματίες 

υγείας τη στιγμή που συμβαίνει, ανεξάρτητα εάν υπήρξαν αρνητικές συνέπειες.22 Ο 

ορισμός αυτός εξαιρεί τη φυσική ιστορία της ασθένειας που δεν ανταποκρίνεται στη 

θεραπεία και τις επιπλοκές των σωστά σχεδιασμένων διαδικασιών.  

Όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισης των ιατρικών σφαλμάτων, τα δεδομένα που 

υπάρχουν προέρχονται από δύο μελέτες του πανεπιστημίου του Harvard. Η πρώτη, 

Harvard Medical Practice Study (HMPS)8 έγινε στη έα Υόρκη το 1984 και 

βασίστηκε σε μία προηγούμενη έρευνα, την Medical Insurance Feasibility Study 

(MIFS) που έγινε από τον Mills23 το 1978 στην αλιφόρνια. Η δεύτερη μελέτη έγινε 

στην Utah και το Colorado (UCMPS),24 το 1992. Η μελέτη της έας Υόρκης (HMPS) 

ήταν αυτή που καθιέρωσε τα πρότυπα, με τα οποία τα δυσμενή συμβάματα μπορούν 

να μετρηθούν και έθεσε το πλαίσιο για αναζητήσεις εφαρμογών πολιτικής σχετικά με 

την ασφάλεια του ασθενούς στις διάφορες χώρες.  

Αυτές οι μελέτες προσπάθησαν να διερευνήσουν τη συχνότητα των δυσμενών 

συμβαμάτων σε μεγάλα δείγματα νοσηλευόμενων ασθενών στις 3 αυτές πόλεις και να 

βρουν τι ποσοστό αυτών σχετίζονταν με την αμέλεια των ιατρών και του υπολοίπου 
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προσωπικού. Συγκεκριμένα, η MIFS παρατήρησε 4,6% ποσοστό δυσμενών 

συμβαμάτων, η HMPS 3,7% και η UCMPS 2,9%. 

Πιο αναλυτικά, η έρευνα του HMPS παρατήρησε ότι υπήρχε ένα σημαντικό 

ποσοστό τραυματισμών των ασθενών, που προερχόταν από ιατρικούς και 

νοσηλευτικούς χειρισμούς, ενώ αρκετοί από αυτούς τους τραυματισμούς ήταν 

αποτέλεσμα αμέλειας. Η αμέλεια ορίστηκε ως η ανεπάρκεια στη φροντίδα του 

ασθενούς, δηλαδή, η ποιότητα στη φροντίδα μειώθηκε σε σχέση με τα αναμενόμενα 

ιατρικά πρότυπα. Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν 30121 τυχαία επιλεγμένα 

ιατρικά αρχεία από 51 τυχαία επιλεγμένα μη ψυχιατρικά νοσοκομεία στη έα Υόρκη. 

Τα δυσμενή συμβάματα εμφανίστηκαν σε ποσοστό 3,7% των εισαγωγών στα 

νοσοκομεία, όπου το 27,6% αυτών οφείλονταν σε αμέλεια. Αν και το 70,5% των 

δυσμενών συμβαμάτων προκάλεσε κάποιας μορφής ανικανότητα, διάρκειας λιγότερο 

από 6 μήνες, 2,6% αυτών προκάλεσε μόνιμη ανικανότητα και 13,6% οδήγησαν στο 

θάνατο. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι τα ποσοστά των δυσμενών συμβαμάτων 

αυξάνονταν με την αύξηση της ηλικίας, ενώ υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των κατηγοριών των κλινικών ειδικοτήτων, αλλά καμία διαφορά στο ποσοστό λόγω 

αμέλειας. Η αναγωγή των αποτελεσμάτων στο συνολικό πληθυσμό της έας Υόρκης 

του 1984 έδειξε ότι 2550 ασθενείς υπέστησαν μόνιμη ανικανότητα και 13451 

πέθαναν ως αποτέλεσμα των δυσμενών συμβαμάτων.  

Η επόμενη μελέτη του Harvard (UCMPS), το 1992, χρησιμοποίησε παρόμοιες 

μεθόδους με την προηγούμενη, προκειμένου να εκτιμήσει το ποσοστό των δυσμενών 

συμβαμάτων που προκλήθηκαν από αμέλεια. Παρατηρήθηκε ότι σημειώθηκαν 

δυσμενή συμβάματα στο 2,9% των εισαγωγών σε κάθε πόλη, εκ των οποίων το 

32,6% στην Utah και το 27,4% στο Colorado προκλήθηκαν από αμέλεια. Επίσης, στο 

6,6% των δυσμενών συμβαμάτων προκλήθηκε θάνατος, όπου το 8,8% αυτών 

προκλήθηκε από αμέλεια. Στο χειρουργικό χώρο παρατηρήθηκαν 44,9% δυσμενή 

συμβάματα, όπου το 16,9% αυτών προκλήθηκαν από αμέλεια και το 16,6% είχαν ως 

αποτέλεσμα την πρόκληση μόνιμης ανικανότητας. Επιπλέον, τα περισσότερα 

δυσμενή συμβάματα αποδόθηκαν στους χειρουργούς (46,1%, εκ των οποίων το 

22,3% ήταν από αμέλεια) και στους ιατρούς των ονάδων Εντατικής Θεραπείας 

( ΕΘ) (23,2% εκ των οποίων το 44,9% οφειλόταν σε αμέλεια). 

Παρά το ιδιαίτερο βάρος των συμπερασμάτων αυτών των ερευνών, η απήχηση 

που είχε στην αρχή η έρευνα HMPS δεν έγινε αισθητή μέχρι την έκδοση της 

αναφοράς από το νστιτούτο ατρικής της Αμερικής (Institute of Medicine, IOM) το 
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1999, με τίτλο «Το να κάνεις σφάλμα είναι ανθρώπινο: Η οικοδόμηση ενός 

Ασφαλέστερου Συστήματος Υγείας»  (To err is human: Building a Safer Health 

System).25 Αυτή η σκανδαλώδης αναφορά εκτιμούσε ότι 44000-98000 θάνατοι 

ετησίως συνέβαιναν ως αποτέλεσμα ιατρικών σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων 

των φαρμακευτικών σφαλμάτων, των χειρουργικών σφαλμάτων και των 

χειρουργικών επιπλοκών. Επιπλέον, η αναφορά αυτή υπολόγιζε ότι το ολικό δημόσιο 

κόστος για τα ιατρικά σφάλματα ήταν μεταξύ 8,5 -17 δις δολάρια ετησίως. Αυτή η 

αναφορά συγκλόνισε τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας και οδήγησε σε έναν αριθμό 

μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να προαχθεί η ασφάλεια στο περιβάλλον της 

υγειονομικής περίθαλψης. 

Επιπρόσθετα, μία ανάλυση των δεδομένων από το Εθνικό έντρο Συγκριτικής 

Αξιολόγησης της Ασφάλειας του Ασθενούς (National Patient Safety Benchmarking 

Centre),26 παρουσίασε ότι τα πιο συχνά δυσμενή συμβάματα σχετίζονται με την 

επέμβαση (20%), τα φαρμακευτικά σφάλματα (16%), τη μη χειρουργική θεραπεία 

(14,8%), τις πτώσεις των ασθενών (8,8%) και τις νοσοκομειακές λοιμώξεις (7,5%). 

Σύμφωνα επίσης με αυτά τα δεδομένα τα 5 πιο δαπανηρά δυσμενή συμβάματα είναι η 

χειρουργική επέμβαση, η μη χειρουργική θεραπεία, οι νοσοκομειακές λοιμώξεις, τα 

φαρμακευτικά σφάλματα και τα έλκη εκ κατακλίσεως και αφορούν στο 81,5% των 

συνολικών δαπανών.  

Για να υπάρχει, λοιπόν, μία επίσημη αναφορά των σφαλμάτων στο χώρο της 

υγείας πολλοί φορείς, όπως η ικτή Επιτροπή Πιστοποίησης οσηλευτικών 

Οργανισμών των ΗΠΑ,27 το νστιτούτο για τις Ασφαλείς Φαρμακευτικές Πρακτικές 

(Institute of Safe Medical Practices, ISMP),28 αλλά και η Ένωση οσηλευτών 

Χειρουργείου (Association of Operating Room Nurses, AORN)29 ξεκίνησαν να 

συλλέγουν και να αναλύουν τα στοιχεία από τις αναφορές των ανεπιθύμητων 

συμβαμάτων και να συντάσσουν πρωτόκολλα, τα οποία δημοσιεύουν σε ευρεία 

κλίμακα, όπως είναι το πρωτόκολλο για την αποφυγή επέμβασης σε λάθος 

ασθενή/λάθος σημείο.27 

 

2.2. ΣΗ ΕΥΤ Α ΣΦΑ ΑΤΑ – ΦΑ Α ΕΥΤ Α ΣΦΑ ΑΤΑ 

 

Οι δημοσιευμένες μελέτες οι οποίες αναφέρονται στα νοσηλευτικά σφάλματα 

ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Οι μελέτες αυτές εστίαζαν κυρίως στην 

εύρεση συσχέτισης μεταξύ των σφαλμάτων και των συνθηκών εργασίας, όπως είναι 
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οι απεργίες, οι ελλείψεις προσωπικού, οι στρεσσογόνοι χώροι εργασίας, κ.α.30 

Επιπλέον, έχουν γίνει και άλλες μελέτες, προκειμένου να διερευνηθεί η φύση των 

νοσηλευτικών σφαλμάτων.31 Πιο συγκεκριμένα, ο Meurier32 το 1997 δημοσίευσε μία 

μελέτη, η οποία διερευνούσε τους παράγοντες που σχετίζονταν με τα νοσηλευτικά 

σφάλματα, τις συνέπειες που αυτά είχαν για τους νοσηλευτές και την αλλαγή όπως 

αυτή προέκυψε στην καθημερινή πρακτική. Το δείγμα αποτέλεσαν 129 νοσηλευτές 

όλων των βαθμίδων. Παρατηρήθηκε ότι οι παράγοντες που οι νοσηλευτές θεωρούσαν 

ότι σχετίζονταν με τα σφάλματα αφορούσαν αφενός το οργανωτικό επίπεδο, όπως για 

παράδειγμα ο φόρτος εργασίας λόγω έλλειψης προσωπικού και αφετέρου τους 

ατομικούς παράγοντες, όπως η απροσεξία, η ανευθυνότητα και η έλλειψη γνώσης.  

Το 2000 δημοσιεύθηκε από τον ίδιο συγγραφέα μία μελέτη,31 η οποία βασιζόταν 

στο μοντέλο του Reason που αναλύει τις αιτίες σοβαρών ατυχημάτων και αναδεικνύει 

μεθόδους για την πρόληψη τους. Αναλυτικότερα, στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 20 

νοσηλευτές, στους οποίους ζητήθηκε να περιγράψουν ένα σφάλμα που είχαν κάνει 

και τις επακόλουθες αντιδράσεις τους σε αυτό. Παρατηρήθηκε ότι τα σφάλματα στο 

χώρο του νοσοκομείου σχετίζονταν με παράγοντες, όπως είναι η επάρκεια του 

προσωπικού, το επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ των νοσηλευτών, η εκπαίδευση του 

προσωπικού, η στήριξη από την πλευρά της διοίκησης, η ύπαρξη πρωτοκόλλων, κλπ.  

Ωστόσο, τα νοσηλευτικά σφάλματα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία 

σχετίζονται ως επί το πλείστον με τη χορήγηση φαρμάκων. Το Εθνικό Συντονιστικό 

Συμβούλιο Αναφοράς και Πρόληψης των Φαρμακευτικών Σφαλμάτων (National 

Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, NCCMERP) 

ορίζει το φαρμακευτικό σφάλμα (medication error)32 ως κάθε αποτρέψιμο γεγονός, 

το οποίο μπορεί να προκαλέσει ή να οδηγήσει σε ακατάλληλη χρήση φαρμάκων ή σε 

βλάβη στον ασθενή, κατά τη διάρκεια που η φαρμακευτική αγωγή είναι υπό τον 

έλεγχο επαγγελματία υγείας, ασθενή ή χρήστη υπηρεσιών υγείας. Τέτοια συμβάματα 

μπορούν να σχετίζονται με επαγγελματικές πρακτικές, διαδικασίες και συστήματα, τα 

οποία περιλαμβάνουν τη συνταγογράφηση, την επικοινωνία μέσω οδηγιών, τη 

συσκευασία και ονοματολογία, τη διάλυση, τη χορήγηση, την εκπαίδευση, την 

παρακολούθηση και τη χρήση.  

Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη που πραγματοποίησαν οι Tissot και συν.33 όπου 

παρακολούθησαν 2009 χορηγήσεις φαρμάκων σε διάστημα 2 μηνών, κατέγραψαν 

132 σφάλματα (6,6%). Από αυτά τα σφάλματα, τα 41 αφορούσαν εσφαλμένη 
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δοσολογία, 29 εσφαλμένο ρυθμό χορήγησης, 24 εσφαλμένη διάλυση και 10 

εσφαλμένη οδό χορήγησης.  

Επίσης, στη μελέτη που πραγματοποίησαν οι Calabrese και συν.34 σε 851 

ασθενείς, κατέγραψαν 187 φαρμακευτικά σφάλματα (22%), εκ των οποίων τα 75 

αφορούσαν εσφαλμένο ρυθμό χορήγησης, 27 παράλειψη δόσης, 22 εσφαλμένη 

δοσολογία και 26 εσφαλμένο χρόνο χορήγησης. Παρομοίως, στη μελέτη που 

πραγματοποίησαν οι Flaaten και συν.35 σε 8429 ασθενείς, κατέγραψαν 36 

φαρμακευτικά σφάλματα (41,3%), εκ των οποίων τα 15 αφορούσαν εσφαλμένη 

συγκέντρωση του φαρμάκου, 8 λάθος φάρμακο και 4 εσφαλμένη οδό χορήγησης.      

 

2.3. ΧΕ Υ Γ Α – Α Α ΣΘΗΣ Γ Α ΣΦΑ ΑΤΑ 

 

Είναι γεγονός ότι η χειρουργική αίθουσα αποτελεί ένα πολύπλοκο σύστημα όπου 

συνδυάζει προσωπικό, τεχνολογία, ασθενείς και φαρμακοδυναμικές σε ένα φυσικό 

περιβάλλον συντονισμένο να παρέχει συγκεκριμένες ενέργειες στους ασθενείς.36 

Αυτή η πολυπλοκότητα σε συνδυασμό με τον αυξημένο φόρτο εργασίας, την κόπωση 

και την πίεση για αύξηση της παραγωγικότητας καθιστούν την περιεγχειρητική 

φροντίδα ευάλωτη σε ανεπιθύμητα συμβάματα. 

Η ασφαλής, όμως, χειρουργική πρακτική προϋποθέτει τη συνύπαρξη όλων των 

ακόλουθων στοιχείων:37 

¾ Άρτια οργάνωση και στρατηγικό σχεδιασμό του συστήματος παροχής 

φροντίδας υγείας 

¾ Ηγεσία και ομαδικότητα 

¾ Εφαρμογή πρακτικών βασισμένων σε ενδείξεις (evidence based practice) 

¾ Συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού 

¾ Διαθεσιμότητα και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων 

¾ κανότητα και γνώση 

¾ Εφαρμογή συστημάτων αναφοράς σφαλμάτων και αποκάλυψη τυχόν 

σφαλμάτων στους ασθενείς και τις οικογένειες τους. 

Ωστόσο, παρά την κοινή παραδοχή ότι η ασφάλεια αποτελεί σημαντική 

προτεραιότητα, τα ανεπιθύμητα συμβάματα δεν είναι σπάνια στην πλειοψηφία των 

συστημάτων υγείας και ειδικότερα στις χειρουργικές αίθουσες. Σύμφωνα με την 

ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, υπάρχουν μελέτες που κατέγραψαν 
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σφάλματα και αναστρέψιμα συμβάματα μέσα στη χειρουργική αίθουσα, εκ των 

οποίων αρκετά θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή να μειωθούν σημαντικά. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Wanzel και συν.38 παρακολούθησαν 192 ασθενείς γενικής 

χειρουργικής για περισσότερες από 1277 ημέρες νοσηλείας και παρατήρησαν ότι το 

39% αυτών αντιμετώπισε ένα δυσμενές σύμβαμα, εκ των οποίων 2 (1%) ήταν 

μοιραία, 10 (7 %) απειλητικά για τη ζωή, 90 (63%) μέτριας σοβαρότητας και 42 

(29%) ασήμαντα. Επιπλέον, το 18% αυτών των δυσμενών συμβαμάτων αποδόθηκαν 

σε σφάλμα, ενώ το 78% συνέβησαν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης ή 

μετεγχειρητικά (μτχ). 

Παρομοίως, στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι Gawande και συν.39 από το 

οέμβριο του 2000 μέχρι το άρτιο του 2001, σε 3 πανεπιστημιακά νοσοκομεία της 

Massachusetts, διερεύνησαν τη συχνότητα των δυσμενών συμβαμάτων, καθώς επίσης 

και τους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτά. Παρατήρησαν ότι προκλήθηκαν 146 

δυσμενή συμβάματα, όπου το 33% αυτών οδήγησαν σε μόνιμη ανικανότητα και 13% 

σε θάνατο. Επιπλέον, τα 2/3 αυτών των δυσμενών συμβαμάτων συνέβησαν κατά τη 

διεγχειρητική φάση της χειρουργικής φροντίδας, ενώ οι πιο συχνοί παράγοντες που 

συνέβαλαν σε σφάλμα ήταν η έλλειψη εμπειρίας (53%), η ανεπιτυχής επικοινωνία 

ανάμεσα στο προσωπικό (43%) και η κόπωση ή ο υπερβολικός φόρτος εργασίας 

(33%). 

Στην έρευνα, επίσης, που πραγματοποίησε ο Krizek40 το 2000, σε ένα 

πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Chicago, σε 1047 χειρουργικούς ασθενείς, 

παρατήρησε ότι στο 46,9% αυτών προκλήθηκε ένα δυσμενές σύμβαμα. Επιπλέον, το 

17,7% αυτών αντιμετώπισε ένα σοβαρό σύμβαμα, το οποίο θεωρήθηκε απειλητικό 

για τη ζωή ή για ένα μέλος του σώματος του ασθενούς.   

Ο Chappy,41 το 2006, πραγματοποίησε μία έρευνα σε 6 νοσοκομεία των ΗΠΑ, 

όπου διερεύνησε τους τύπους των ανεπιθύμητων χειρουργικών συμβαμάτων και τη 

συχνότητα τους. Τα συχνότερα σφάλματα και η συχνότητα τους παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα (πίνακας 1). 
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ίνακας 1. Τύπος σφάλματος και συχνότητα εκδήλωσης 

Τύπος σφάλματος Συχνότητα 

Εσφαλμένες καταμετρήσεις (αιχμηρών, γαζών, εργαλείων) 25% 

Δυσλειτουργία του εξοπλισμού (π.χ. συρραπτικών 

μηχανημάτων) 

10% 

Φαρμακευτικά σφάλματα (όπως παράλειψη περιεγχειρητικής 

αγωγής π.χ. αντιβιοτικών) 

9% 

Εσφαλμένες πολιτικές και διαδικασίες  7% 

η διαθέσιμος εξοπλισμός/προμήθειες 7% 

Τραυματισμός δέρματος (π.χ. από κολλητικές ταινίες) 5% 

Ακάθαρτα/μη αποστειρωμένα εργαλεία 5% 

αθυστερήσεις 5% 

οιποί τραυματισμοί (π.χ. κακώσεις οφθαλμών, δοντιών) 3% 

Ελλιπής τεκμηρίωση 3% 

Επιστροφή στη χειρουργική αίθουσα  2% 

Πτώσεις 2% 

Εσφαλμένη τοποθέτηση του ασθενούς 2% 

Εγκαύματα από διαθερμίες  2% 

Ακύρωση επεμβάσεων 1% 

Θάνατος ασθενούς 1% 

Εσφαλμένοι χειρισμοί ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού 1% 

Εσφαλμένη ταυτοποίηση  1% 

Ελλιπής επικοινωνία 1% 

Εγκατάλειψη ξένου σώματος 1% 

    

Ωστόσο, οι περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις απαιτούν τη χορήγηση 

αναισθησίας, η οποία ορισμένες φορές είναι πιο επικίνδυνη από την ίδια την 

επέμβαση. Οι κίνδυνοι βέβαια αυτοί έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, 

χωρίς όμως να έχουν εξαλειφθεί.  

Αναλυτικότερα, στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι Mhyre και συν.42 

διερεύνησαν τους θανάτους σε εγκυμονούσες ασθενείς, από το 1985-2003 και 

παρατήρησαν ότι από τους 855 θανάτους που σημειώθηκαν, οι 8 (0,9%) σχετίζονταν 

με την αναισθησία, ενώ στους 7 (0,7%) συνέβαλε η αναισθησία. Επίσης, κατά τη 
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διάρκεια της αναστροφής από τη γενική αναισθησία, της αποσωλήνωσης ή της 

ανάνηψης προκλήθηκαν 5 θάνατοι (0,6%) λόγω υποαερισμού ή απόφραξης του 

αεραγωγού.  

Παρομοίως, οι Khan και Khan43 διερεύνησαν τη συμβολή της αναισθησίας στην 

περιεγχειρητική θνητότητα. Πιο συγκεκριμένα, μελέτησαν τους θανάτους των 

ασθενών που συνέβησαν μέσα σε 24 ώρες από τη λήψη της αναισθησίας, από το 

1992-2003 σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο. έσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, 

111289 ασθενείς έλαβαν αναισθησία. Παρατηρήθηκε ότι 35 ασθενείς (0,03%) 

πέθαναν μέσα στο 1ο 24ώρο, εκ των οποίων 3 ασθενείς (8,6%) πέθαναν κατά την 

εισαγωγή στην αναισθησία, 13 (37%) διεγχειρηρητικά και 1 (2,9%) κατά την 

ανάνηψη, ενώ κατά τη μτχ φάση πέθαναν 18 ασθενείς (51%). Επιπλέον, 

παρατηρήθηκε ότι σε 4 περιπτώσεις (11%) η αναισθησία ήταν αποκλειστικά 

υπεύθυνη και σε 8 (23%) μερικώς υπεύθυνη, ενώ 10 περιπτώσεις θανάτων (28,5%) 

θεωρήθηκαν αποτρέψιμες. Ως αποτρέψιμοι παράγοντες αναγνωρίστηκαν η 

ανεπαρκής προεγχειρητική προετοιμασία, η ακατάλληλη μτχ φροντίδα και η έλλειψη 

επίβλεψης.      

Οι Arbous και συν.44 στην έρευνα που πραγματοποίησαν σε 869483 ασθενείς 

παρατήρησαν ότι προκλήθηκαν 119 θάνατοι (15%), εκ των οποίων 62 θάνατοι (52%) 

σχετίζονταν με τον χειρισμό του καρδιαγγειακού συστήματος, 57 (48%) με άλλο 

αναισθησιολογικό χειρισμό, 12 (10%) με τον χειρισμό του αναπνευστικού 

συστήματος και 12 (10%) με την παρακολούθηση του ασθενούς. Επιπλέον, 

παρατήρησαν ότι οι αιτίες θανάτου ήταν η ακατάλληλη προετοιμασία του ασθενούς 

(25%), η επιλογή της αναισθησιολογικής τεχνικής (15%) και η απόδοση του 

αναισθησιολόγου (7%) κατά τη διάρκεια της εισαγωγής στην αναισθησία.  

Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι στην αναφορά του IOM, το 1999, τα ποσοστά 

θνητότητας που σχετίζονταν με την αναισθησία, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε με τα 

ποσοστά θνητότητας που σχετίζονταν με τα ιατρικά σφάλματα, μειώθηκαν επιτυχώς 

από 2 θάνατοι ανά 100000 χορηγούμενες αναισθησίες σε 1 θάνατο ανά 200000 – 

300000 χορηγούμενες αναισθησίες.25 Αυτή η βελτίωση στην ασφάλεια της 

αναισθησίας φαίνεται ότι οφειλόταν στη βελτιωμένη εκπαίδευση των κλινικών 

αναισθησιολόγων με τη χρήση προσομοιωτών, στα νέα αναισθητικά φάρμακα, στις 

νέες τεχνολογίες παρακολούθησης (ιδιαίτερα του παλμικού οξύμετρου και του 

καπνογράφου), στα πρότυπα παρακολούθησης και τους άλλους τομείς της 

αναισθησιολογικής φροντίδας, στην αύξηση της ασφάλειας του αναισθησιολογικού 
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εξοπλισμού και στην εφαρμογή προγραμμάτων διασφάλισης της ποιότητας και 

χειρισμού των κινδύνων.   

 

2.4. Α Τ Α ΣΦΑ ΑΤΩ  ΣΤΗ ΧΕ Υ Γ Η Α Θ ΥΣΑ 

 

Στον περιεγχειρητικό χώρο έχει αναγνωριστεί ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι 

αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης σφαλμάτων, όπως είναι:25 

� Ο ελλιπής έλεγχος του φακέλου του ασθενούς και των διαγνωστικών 

εξετάσεων 

� Τα προβλήματα επικοινωνίας, όπως η ελλιπής ενημέρωση των μελών της 

χειρουργικής ομάδας για την κατάσταση του ασθενούς 

� Οι σχετιζόμενες με τον ασθενή αποφάσεις, όπου λαμβάνονται μόνο από τους 

γιατρούς 

� Η συχνή και γρήγορη αλλαγή της τεχνολογίας 

� Η έλλειψη ή η διαφορετική εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών 

� Η κόπωση 

� Οι χρονικές πιέσεις και οι περιορισμοί 

� Η επείγουσα επέμβαση 

� Οι πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στους ασθενείς και το προσωπικό και 

ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού 

� Οι συγκρούσεις, τα διαπροσωπικά προβλήματα και οι εχθρικές σχέσεις 

μεταξύ των μελών της ομάδας 

� Η έλλειψη προσωπικού 

� Οι ασαφείς οδηγίες 

� Ο ανεπαρκής προσανατολισμός και εκπαίδευση 

� Η έλλειψη σχεδιασμού, ετοιμότητας και επαγρύπνησης, όπως η αδυναμία 

πρόβλεψης επειγουσών καταστάσεων και η αδυναμία έγκαιρης διαπίστωσης 

προβλημάτων 

� Τα χαρακτηριστικά του ασθενούς που απαιτούν ασυνήθιστες ρυθμίσεις ή 

απαιτήσεις 

� Η αποτυχία να συμπεριληφθεί ο ασθενής και η οικογένεια του στην εκτίμηση 

και τη λήψη απόφασης. 

Επιπλέον, όπως επισημαίνει ο Reason,45 τα συμβάματα που απειλούν την 

ασφάλεια είναι πολύ πιο πιθανό να συμβούν σε συστήματα όπου: 



 28

� Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον έλεγχο των παραγόντων που ευθύνονται για 

τη δημιουργία σφαλμάτων, όπως είναι η ανεπαρκής εκπαίδευση, η κακή 

επικοινωνία, οι ακατάλληλες διαδικασίες και τα προβλήματα στην 

αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανημάτων 

� Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην παραγωγικότητα παρά στην ασφάλεια 

� Είναι ανεκτή η μη συμμόρφωση στις ασφαλείς διαδικασίες 

� Υπάρχει απροθυμία ανάληψης προληπτικής δράσης για την αντιμετώπιση 

γνωστών κινδύνων ασφάλειας. 

 

Στους ακόλουθους πίνακες (πίνακες 2,3) συνοψίζονται τα σφάλματα που 

συμβαίνουν στη χειρουργική αίθουσα ανάλογα με τα αίτια τους. 

 

ίνακας 2. Σφάλματα σχετιζόμενα με το σύστημα – Αίτια 

Οι αντικρουόμενοι στόχοι νοσοκομείου - προσωπικού 

Η έλλειψη ηγεσίας 

Η έλλειψη ομαδικότητας - συνεργασίας 

Η ανεπαρκής εκπαίδευση του προσωπικού 

Η έλλειψη πόρων 

Τα ασαφή πρωτόκολλα 

Οι αδιαφανείς διαδικασίες 

Η απουσία συστήματος διασφάλισης ποιότητας  

Ο υπερβολικός φόρτος εργασίας 

Η απουσία μηχανισμών για έγκαιρη ανίχνευση των ατόμων που δεν αποδίδουν 

ικανοποιητικά 

 

ίνακας 3. Σφάλματα σχετιζόμενα με το άτομο – Αίτια 

Οι εσφαλμένες εισροές: εσφαλμένη ερμηνεία εισερχόμενων πληροφοριών 

Η εσφαλμένη πρόθεση: σχηματισμός εσφαλμένης πρόθεσης οδηγεί σε εσφαλμένη 

πράξη 

Η εσφαλμένη εκτέλεση: παράλειψη πράξης ή διάπραξη εσφαλμένης πράξης 
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2.5. Η ΧΕ Υ Γ Η Ε Ε ΒΑΣΗ ΣΕ ΑΘ Σ ΣΗ Ε  

 

Ένα χειρουργικό δυσμενές σύμβαμα, το οποίο θεωρείται σχετικά σπάνιο αλλά 

καταστροφικό, είναι η επέμβαση σε λάθος σημείο. Η Επιτροπή για τη Διαπίστευση 

των Οργανισμών Υγειονομικής Περίθαλψης (Joint Commission on Accreditation of 

Healthcare Organizations, JCAHO) ανέφερε ότι από τον Δεκέμβριο του 2005 έως τον 

άιο του 2006 συνέβησαν 455 δυσμενή συμβάματα που αφορούσαν στην επέμβαση 

σε λάθος σημείο και αποτελούσαν το 12,8% όλων των δυσμενών συμβαμάτων που 

αναφέρθηκαν στον Οργανισμό.27 Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό σημείο είναι ότι αυτό 

το δυσμενές σύμβαμα συνεχίζει να εμφανίζεται, παρόλη την αυξημένη προσοχή σε 

αυτό το πρόβλημα και τις πιθανές λύσεις.  

Επιπλέον, ο JCAHO αναγνώρισε ότι οι παράγοντες ή καταστάσεις που 

συμβάλλουν στην επέμβαση σε λάθος σημείο, λάθος άτομο ή λάθος διαδικασία είναι: 

x Η επείγουσα επέμβαση 

x Η νοσογόνος παχυσαρκία 

x Οι πολλοί χειρουργοί 

x Οι πολλές επεμβάσεις 

x Η μη απαίτηση σημείωσης του σημείου της επέμβασης 

x Η μη απαίτηση επαλήθευσης στη χειρουργική αίθουσα 

x Η μη απαίτηση μίας λίστας ελέγχου επαλήθευσης 

x Η μη απαίτηση εκτίμησης του ασθενούς 

x Τα προβλήματα μεταξύ των μελών της χειρουργικής ομάδας 

x Η διάσπαση της προσοχής 

x Η έλλειψη πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες  

x  Η οργανωτική κουλτούρα 

Ωστόσο, και οι ανθρώπινοι παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτές τις 

καταστάσεις. Ο JCAHO αναφέρει ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων 

διαταράσσεται η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της χειρουργικής ομάδας και τον 

ασθενή και τα μέλη της οικογένειας του, ενώ μερικές φορές οι επαγγελματίες υγείας 

βασίζονται στη μνήμη τους, προκειμένου να καθορίσουν το σωστό σημείο 

επέμβασης. Σύμφωνα όμως με τις συστάσεις του Οργανισμού σχετικά με την 

ασφάλεια του ασθενούς, θα πρέπει τα συστήματα να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να προστατεύουν ενάντια στα σφάλματα μνήμης και να περιλαμβάνουν: 
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x Τη σημείωση του σημείου και τη συμμετοχή του ασθενούς στη διαδικασία 

x Την ανάπτυξη καταλόγων επαλήθευσης που περιλαμβάνουν τις σχετικές 

ιατρικές πληροφορίες ή τις διαγνωστικές εξετάσεις 

x Τη διατήρηση της λεκτικής επαλήθευσης του ασθενούς, του σημείου και 

της επέμβασης στη χειρουργική αίθουσα από κάθε μέλος της χειρουργικής 

ομάδας 

x Την ενεργητική επικοινωνία στη χειρουργική αίθουσα πριν την έναρξη της 

επέμβασης.     
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ΕΦΑ Α  3 

 

3.1. ΤΥ  ΣΦΑ ΑΤΩ   

 

Σύμφωνα με τον Reason18 δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα ταξινόμησης των 

σφαλμάτων. Οι διαφορετικές ταξινομήσεις εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες. Σε 

πολλές περιπτώσεις, δύο είδη κατηγοριοποίησης χρησιμοποιούνται μαζί: μία 

ταξινόμηση που έχει σχέση με τις συνέπειες και μία που σχετίζεται με την 

ψυχολογική προέλευση των σφαλμάτων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των 

αναισθησιολογικών παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία σφαλμάτων, μία 

ταξινόμηση με βάση τις συνέπειες προσδιορίζει ποιά πτυχή της απόδοσης του 

αναισθησιολόγου ήταν λιγότερο επαρκής κατά τη διάρκεια μίας επέμβασης (π.χ. ο μη 

έλεγχος του αναισθησιολογικού εξοπλισμού, ο εσφαλμένος αερισμός του ασθενούς, η 

ακατάλληλη δόση φαρμάκων, η παρερμηνεία των γρήγορα μεταβαλλόμενων 

φυσιολογικών παραμέτρων, η αποτυχία να αναγνωριστούν οι επιπλοκές από το 

κυκλοφορικό, κ.τ.λ.). Από την άλλη πλευρά, η ψυχολογική ταξινόμηση θα στρεφόταν 

επάνω στα διανοητικά προηγούμενα του σφάλματος.  

Στην ψυχολογική ταξινόμηση τα σφάλματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:  

x Τύπου  : Σφάλματα γνώσεων (knowledge based errors)  

x Τύπου  : Σφάλματα κανόνων (rule based errors) 

x Τύπου  : Σφάλματα δεξιοτήτων (skill based errors) 

Τα σφάλματα γνώσεων εμφανίζονται όταν ο επαγγελματίας υγείας αντιμετωπίζει 

μία νέα κατάσταση που βρίσκεται έξω από τα όρια του αποθέματος των σχεδίων ή 

των προτύπων επίλυσης προβλημάτων. άτω από αυτές τις συνθήκες, οι 

επαγγελματίες αναγκάζονται να προσφύγουν σε αργό και κουραστικό συλλογισμό. 

Αυτή η διαδικασία όμως, είναι εξαιρετικά επιρρεπής σε σφάλματα για διάφορους 

λόγους. Πρώτα από όλα, η ικανότητα του ατόμου για συνειδητή σκέψη είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς μπορεί μόνο να παρακολουθήσει και να διαχειριστεί 

ένα ή δύο ιδιαίτερα στοιχεία σε έναν συγκεκριμένο χρόνο. Δεύτερον, το άτομο πρέπει 

να στηριχθεί πάνω σε ένα διανοητικό πρότυπο της τρέχουσας κατάστασης, το οποίο 

είναι σχεδόν πάντα ελλιπές και εν μέρει ανακριβές. Τρίτον, έχει μία χαρακτηριστική 

τάση σε αυτές τις περιπτώσεις προσκόλλησης επάνω σε μία υπόθεση και έπειτα 

επιλέγει χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κόσμου για να την υποστηρίξει, 
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παραμελώντας τα αντιφατικά στοιχεία. Αυτό έχει ονομαστεί γνωστική στήριξη 

(confirmation bias ή cognitive lock-up) και ήταν συχνά παρατηρούμενη σε χειριστές 

σε εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας, καθώς επίσης και σε άλλους απαιτητικούς 

χώρους εργασίας κατά την προσπάθεια κάποιου να βρει λύσεις σε μία επείγουσα 

κατάσταση.46 

Από την άλλη πλευρά, τα σφάλματα που βασίζονται σε κανόνες, εμφανίζονται σε 

σχέση με γνωστά προβλήματα, για τα οποία έχει εκπαιδευθεί κάποιος να 

αντιμετωπίσει. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί στην παραγωγή γρήγορων και 

αυτόματων αξιολογήσεων σύνθετων καταστάσεων. Αυτό συντελείται με το 

ταίριασμα των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του κόσμου με σχέδια που είναι 

αποθηκευμένα στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Αυτή, όμως, η διαδικασία μπορεί να 

καταλήξει σε σφάλμα με δύο τρόπους: 1) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εσφαλμένο 

τρόπο ένας σωστός κανόνας (δηλαδή κάποιος που εφαρμόζεται συχνά και έχει ισχύ) 

επειδή αποτυγχάνεται να παρατηρηθούν οι εξαιρέσεις ή οι αντενδείξεις που υπάρχουν 

για αυτόν τον κανόνα ή 2) μπορεί να εφαρμοστεί ένας κακός κανόνας που έχει 

παραμείνει μη διορθωμένος στον αποθηκευμένο κατάλογο των λύσεων ενός 

προβλήματος. 

Τα σφάλματα δεξιοτήτων εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των αυτόματων 

διαδικασιών κάποιου στερεότυπου στόχου, συνήθως σε εξοικειωμένα περιβάλλοντα 

εργασίας. Σχεδόν πάντα συνδέονται με κάποια μορφή απόσπασης της προσοχής από 

το άμεσο περιβάλλον ή με κάποια άλλη απασχόληση του ατόμου. Προκαλούνται 

επίσης, από κάποια αλλαγή είτε στο τρέχον σχέδιο δράσης είτε σε γεγονότα γύρω από 

αυτό. 

 

3.2. ΘΕΩ ΕΣ Γ Α Τ  Α Θ Ω  ΣΦΑ Α 

 

Σύμφωνα με το μοντέλο του ψυχολόγου Reason,18 το ζήτημα του ανθρώπινου 

σφάλματος μπορεί να προσεγγιστεί με δύο τρόπους: την προσέγγιση του ατόμου και 

την προσέγγιση του συστήματος. Η προσέγγιση του ατόμου επικεντρώνεται στα 

σφάλματα των εργαζομένων που προκαλούνται από παράγοντες, όπως είναι η 

απροσεξία, η αμέλεια ή η έλλειψη προσοχής. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι τα σφάλματα 

δε γίνονται μόνο από ανίκανους, αλλά εξίσου και από πολύ ικανούς επαγγελματίες 

υγείας και συχνά οι καλύτεροι επαγγελματίες είναι αυτοί που κάνουν τα σοβαρότερα 

σφάλματα.  
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Από την άλλη πλευρά, η προσέγγιση του συστήματος επικεντρώνεται στις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες ασκούν τα καθήκοντα τους οι εργαζόμενοι και 

υιοθετείται κυρίως από οργανισμούς που απαιτούν υψηλή αξιοπιστία στις υπηρεσίες 

τους. Η αεροπορία, για παράδειγμα, είναι μία τέτοια υπηρεσία και θεωρείται από τους 

επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί σε βάθος με τα σφάλματα στις υπηρεσίες υγείας ως 

η πλέον ενδεδειγμένη για τη διαχείριση των σφαλμάτων.47,48 Τα ατυχήματα στην 

αναισθησιολογία, επίσης, έχουν πολλά κοινά με τα ατυχήματα που συμβαίνουν σε 

άλλα χαμηλού ή υψηλού κινδύνου συστήματα. Πρόκειται για οργανωτικά ατυχήματα, 

προκαλούνται, δηλαδή, από πολλαπλούς αιτιολογικούς παράγοντες, των οποίων η 

προέλευση μπορεί να επισημανθεί στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάποιο 

χρονικό διάστημα πριν από το ατύχημα. Συγκεκριμένα, σε μία μελέτη των Runciman 

και συν.49 για τα αναισθησιολογικά συμβάματα παρατηρήθηκε ότι οι οργανωτικοί 

παράγοντες ήταν υπεύθυνοι στο 90% των γεγονότων (ή στο 97% εάν 

συμπεριληφθούν και οι ανθρώπινοι παράγοντες σε αυτούς). 

Η αιτιολογία ενός οργανωτικού ατυχήματος παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα 

(Σχ. 1):18 
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Συμβάν 

ατυχήματος 
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Σχήμα 1. ανθάνουσα διάβαση αποτυχίας 

 

ε βάση το παραπάνω σχήμα, εξηγούνται οι τρόποι με τους οποίους αυτοί οι 

διάφοροι οργανωτικοί και ανθρώπινοι παράγοντες συνδυάζονται για να 

δημιουργήσουν ένα ατύχημα. Πιο αναλυτικά, η ακολουθία του ατυχήματος αρχίζει με 
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τις αρνητικές συνέπειες των οργανωτικών διαδικασιών (δηλαδή τις αποφάσεις που 

είναι σχετικές με τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την πρόβλεψη, την 

επικοινωνία, κ.τ.λ.). Οι λανθάνουσες αποτυχίες που δημιουργούνται με αυτόν τον 

τρόπο διαβιβάζονται κατά μήκος διαφόρων οργανωτικών και υπηρεσιακών οδών 

στον εργασιακό χώρο (π.χ. χειρουργικές αίθουσες ή ΕΘ), όπου δημιουργούν τις 

τοπικές συνθήκες (π.χ. κούραση, υψηλό φόρτο εργασίας, τεχνικά προβλήματα, κακή 

επικοινωνία, συγκρουόμενοι στόχοι, έλλειψη εμπειρίας, χαμηλό ηθικό, κ.τ.λ.) για τη 

δημιουργία σφαλμάτων και παραβιάσεων.    

Πολλές από αυτές τις επισφαλείς πράξεις είναι πιθανό να διαπραχθούν, αλλά πολύ 

λίγες μόνο θα περάσουν τους αμυντικούς μηχανισμούς του συστήματος με 

δυσάρεστες συνέπειες για τον ασθενή. Το γεγονός ότι οι αμυντικοί μηχανισμοί, όπως 

τα πρότυπα ελέγχου διαδικασιών, μπορούν να αποδειχθούν ανεπαρκείς στις 

λανθάνουσες και ενεργές αποτυχίες παρουσιάζονται με τη σύνδεση βελών που 

συνδέουν την οργανωτική διαδικασία με τους αμυντικούς μηχανισμούς.  

Ωστόσο, αυτές οι πρωταρχικές οργανωτικές αιτίες είναι στην πραγματικότητα 

πολύ πιο περίπλοκες, αφού το σύστημα υγείας ως σύνολο περιλαμβάνει πολλές 

αλληλοεξαρτώμενες οργανώσεις και υποσυστήματα. Οι επιρροές από αυτά 

προσκρούουν στην ακολουθία του παραπάνω μοντέλου σε πολλά διαφορετικά 

σημεία.  

Από την άλλη πλευρά, στους περισσότερους οργανισμούς γίνεται μία προσπάθεια 

να αποτραπεί η επανάληψη των προηγούμενων σφαλμάτων μέσω κυρώσεων, 

παραινέσεων, ακριβέστερων διαδικασιών, προσεκτικότερης επιλογής προσωπικού, 

επιπρόσθετης κατάρτισης, κ.α. Όμως, αυτά τα μέτρα είναι κατάλληλα μόνο όταν οι 

άνθρωποι που διαπράττουν ενεργές αποτυχίες είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε 

σφάλματα, άπειροι ή κακώς εκπαιδευμένοι. Αυτό, όμως, αποτελεί σπάνια περίπτωση 

είτε στην αναισθησιολογία είτε στους τομείς της αεροπορίας και τις άλλες 

στρατιωτικές υπηρεσίες. Ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα σε όλους αυτούς τους 

τομείς είναι ότι οι καλύτεροι άνθρωποι μπορούν μερικές φορές να κάνουν τα 

χειρότερα σφάλματα.  

εντρικό σημείο στο πρότυπο μοντέλο του ατυχήματος είναι ότι οι ψυχολογικοί 

παράγοντες των επισφαλών πράξεων (δηλαδή αυτό που γίνεται στο μυαλό του 

επαγγελματία) είναι, εκτός από ένα ορισμένο σημείο, εξαιρετικά δύσκολο να 

ελεγχθούν. Αντιδράσεις, όπως η απόσπαση της προσοχής, η στιγμιαία απροσεξία, η 

απώλεια μνήμης, η απασχόληση με κάτι άλλο, είναι εξ’ ολοκλήρου φυσικές 
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ανθρώπινες αντιδράσεις στο είδος του εργασιακού περιβάλλοντος που περιγράφεται. 

Εκτιμάται ότι οι ενεργές αποτυχίες σε όσους βρίσκονται στην «κόψη του ξυραφιού» 

είναι απρόβλεπτες στις ακριβείς λεπτομέρειες τους και επομένως δύσκολο να τις 

διαχειριστεί σωστά ένα σύστημα. Οι λανθάνουσες, όμως, αποτυχίες που υπάρχουν 

μέσα στο πλαίσιο εργασίας του οργανισμού είναι, εξ’ ορισμού, παρούσες πριν από το 

περιστατικό, το οποιοδήποτε γεγονός ή ατύχημα. Για αυτόν το λόγο, είναι οι 

πρόδρομοι των επισφαλών πράξεων, αντιπροσωπεύοντας τις καταλληλότερες 

περιπτώσεις για την επεξεργασία και θεραπεία.  

Σύμφωνα με τη συστημική προσέγγιση, οι άνθρωποι διαπράττουν σφάλματα και 

αυτά θα πρέπει να είναι αναμενόμενα ακόμα και στους καλύτερους οργανισμούς. ε 

βάση αυτήν την αρχή, δεν αναζητούνται ονόματα, δεν αποδίδονται κατηγορίες και 

δεν κυριαρχεί το αίσθημα της ντροπής. Επιπλέον, στο μοντέλο του Reason18 

διευκρινίζεται ότι αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι το ποιος, αλλά το πώς και γιατί το 

σύστημα απέτυχε.         

 

3.3. Η ΑΤΑΓ ΑΦΗ ΤΩ  ΣΦΑ ΑΤΩ  

 

Η παρακολούθηση και η καταγραφή των σφαλμάτων στις υπηρεσίες υγείας 

παρουσιάζει πολλές προκλήσεις. Όπως αναφέρει και ο Leape7 «οι γιατροί αναμένεται 

να μην κάνουν σφάλματα, μία προσδοκία που οι ίδιοι τη μεταφράζουν σε ανάγκη να 

είναι αλάθητοι, καθώς το σφάλμα το ερμηνεύουν ως αποτυχία του χαρακτήρα τους». 

Επιπλέον, πολλοί κλινικοί διστάζουν να αναφέρουν τα σφάλματα, λόγω φόβου 

ποινών ή κυρώσεων, ενώ μερικοί επαγγελματίες υγείας αποφεύγουν να αναφέρουν τα 

σφάλματα που προκαλούνται από άλλους κλινικούς, λόγω της ανησυχίας ότι θα 

δημιουργήσουν πρόβλημα σε αυτούς ή του φόβου επίπληξης από τους ανωτέρους.  

Παρόλο όμως, που οι κλινικοί έδειχναν πάντα ενδιαφέρον για την ασφάλεια, δεν είναι 

σαφές πως η αναφορά σφαλμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλινικές βελτιώσεις 

και μείωση των σφαλμάτων.  

Συγκεκριμένα, πολλές υπηρεσίες υγείας εφάρμοσαν κάποιου τύπου συστήματα 

αναφοράς της διακύμανσης ή της συχνότητας, σε μία προσπάθεια ανίχνευσης των 

δυσμενών συμβαμάτων ή των ασυνήθιστων επιπτώσεων.50 Σπανίως, όμως, αυτά τα 

συστήματα ανιχνεύουν τις παρ’ ολίγον αστοχίες (near miss) ή τα ασήμαντα 

σφάλματα που δεν προκαλούν βλάβη στον ασθενή. Επιπλέον, ανεξαρτήτως του τύπου 

του συστήματος παρακολούθησης, δεν έχει διευκρινιστεί η αξία της συνεχούς 
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αναφοράς και καταγραφής όλων των τύπων των σφαλμάτων ή των παρ’ ολίγον 

αστοχιών στους κλινικούς. Ακόμα και όταν τα δεδομένα έχουν συγκεντρωθεί, δεν 

χρησιμοποιούνται σταθερά ή συστηματικά, προκειμένου να εξετάσουν τους 

παράγοντες που συμβάλλουν σε σφάλματα.  

Σύμφωνα με τους Anderson και Webster,51 τα αποτελεσματικά σχέδια υποβολής 

αναφοράς σφαλμάτων πρέπει να εκθέτουν την πλειοψηφία των ατυχημάτων, των 

σφαλμάτων και των παραβιάσεων. Τα στοιχεία που συλλέγονται θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται άμεσα και να φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται, ώστε ο ενθουσιασμός 

για την υποβολή αναφοράς σφαλμάτων να διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τα 

ποσοστά απάντησης τείνουν να μειωθούν γρήγορα, εάν εκείνοι που εκθέτουν τα 

γεγονότα αισθάνονται ότι οι εκθέσεις τους δεν αξιοποιούνται, προκειμένου να 

ληφθούν μέτρα. Η επίσημη ανατροφοδότηση από την πλευρά της υπηρεσίας, υπό τη 

μορφή παρουσιάσεων και εκπαίδευσης του προσωπικού, είναι επίσης σημαντική για 

τους ίδιους λόγους.  

Η αξία και τα πλεονεκτήματα της ανώνυμης καταγραφής έχουν αναγνωριστεί σε 

εκθέσεις από την βρετανική NHS και από το Ο  της Αμερικής και συντελούν στην 

αύξηση του ποσοστού καταγραφής.1 Αυτό είναι σημαντικό, εφόσον στη συστημική 

προσέγγιση αναφοράς σφαλμάτων υπάρχει η δυνατότητα να προσδιοριστούν και να 

διορθωθούν τα προβλήματα, προτού εμφανιστεί ένα ατύχημα, αλλά μόνο όταν το 

επίπεδο αναφοράς των σφαλμάτων είναι υψηλό. 

Επιπλέον, το σχέδιο υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να αποτελεί μέρος ενός 

συνεχούς προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας.52-54 Αυτό το γεγονός θα επιτρέψει 

τη συνεχή βελτίωση πολλών πτυχών του περιβάλλοντος από την άποψη της 

ασφάλειας και της αποδοτικότητας, καθώς επίσης και τον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας των ήδη υπαρχόντων συστημάτων ασφάλειας.     

 

 3.4.  ΣΧΕΔ ΑΣ Σ Ε Σ ΑΣΦΑ ΕΣΤΕ Υ ΣΥΣΤΗ ΑΤ Σ 

 

Τα πολύπλοκα συστήματα, όπως είναι οι υπηρεσίες υγείας, εμφανίζονται να είναι πιο 

επιρρεπή σε σφάλματα από ότι άλλα συστήματα. Το χειρουργικό περιβάλλον 

αναφέρεται ότι έχει μεγαλύτερο αριθμό συστημάτων ασφαλείας, όμως η ανάπτυξη 

και η εφαρμογή αυτών συνεχίζει να χρειάζεται βελτίωση. Από την άλλη πλευρά, στην 

αεροπλοΐα η πρωταρχική εστίαση στην ασφάλεια οδήγησε σε συστήματα, τα οποία 

σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο των σφαλμάτων 
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και των ατυχημάτων και να περιορίζουν τη βλάβη στην περίπτωση πρόκλησης 

σφαλμάτων. Στην υγειονομική περίθαλψη, η ασφάλεια συχνά υιοθετήθηκε, αλλά δεν 

αποτελεί την κεντρική εστίαση όταν σχεδιάζονται ή εφαρμόζονται νέες διαδικασίες.  

Ωστόσο, οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι ένα 

εξαιρετικά πολύπλοκο σύστημα, που αποτελείται από πολυάριθμες εξίσου περίπλοκες 

συνιστώσες, οι οποίες είναι πιθανόν να αλληλεπιδρούν με πολλά άλλα μέρη του 

συστήματος με απροσδόκητους τρόπους. Τα πολύπλοκα συστήματα αντανακλούν τα 

υψηλά επίπεδα ειδίκευσης και αλληλεξάρτησης ανάμεσα στις ποικίλες συνιστώσες. 

Επιπλέον, διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο ατυχημάτων και θα πρέπει να είναι πιο 

αξιόπιστα.55 Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι τα σφάλματα συμβαίνουν ως 

αποτέλεσμα πολλών μικρών παραγόντων και μόνο όταν συνδυάζονται αυτοί οι 

παράγοντες συμβαίνει ένα δυσμενές σύμβαμα. Η απλοποίηση και η τυποποίηση των 

διαδικασιών, τα εφεδρικά συστήματα, ο οργανωτικός σχεδιασμός και η ομαδική 

δράση μπορούν να συμβάλλουν στην εγκυρότητα του συστήματος και κατά συνέπεια 

σε λιγότερα σφάλματα και δυσμενή συμβάματα.  

Σύμφωνα με τον AORN,29 η εργασιακή κουλτούρα με επίκεντρο την ασφάλεια 

του ασθενούς θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

9 α ενθαρρύνει την αναφορά όλων των περιστατικών σφαλμάτων αλλά και 

των περιστατικών που θα είχαν καταλήξει σε σφάλμα, εάν δεν είχαν 

ανακαλυφθεί πριν φτάσουν στον ασθενή (near miss) 

9 α χαρακτηρίζεται από ευελιξία, ώστε να συμβαδίζει με όλες τις εξελίξεις στο 

χώρο της υγείας 

9 α ενισχύει τη διαδικασία μάθησης από την εμπειρία και να επιδεικνύει 

προθυμία για αλλαγή 

9 α επιδεικνύει επαγρύπνηση και ετοιμότητα 

9 α είναι δίκαιη, δηλαδή, πρώτα να εξετάζονται τα σφάλματα σε συνδυασμό 

με την ύπαρξη ή μη παραγόντων που συνέβαλαν στη δημιουργία τους και 

μετά να αρχίζει η διαδικασία απόδοσης ατομικών ευθυνών. Για τη 

διευκόλυνση της διερεύνησης των ανεπιθύμητων συμβαμάτων, ο AORN 

προτείνει την εφαρμογή μίας διαδικασίας 6 βημάτων, με την οποία 

διαπιστώνεται η εκούσια ή μη παραβίαση των κανόνων ασφαλείας και 

καθορίζεται ο βαθμός ευθύνης των εμπλεκόμενων ατόμων. 

Άλλες στρατηγικές για την προαγωγή της ασφάλειας περιλαμβάνουν:26 
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9 Την αξιολόγηση της εργασιακής κουλτούρας του νοσοκομείου σε σχέση με 

την ασφάλεια, με χρήση ειδικών εργαλείων μέτρησης 

9 Την ύπαρξη γραπτών πολιτικών, οι οποίες καθορίζουν τις ενέργειες του 

προσωπικού σε περίπτωση σφάλματος 

9 Την επικέντρωση στην ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα του νοσοκομείου και 

συγκεκριμένα με τον καθορισμό μέλους του διοικητικού συμβουλίου με 

αρμοδιότητα για τα θέματα ασφαλείας, την τοποθέτηση των θεμάτων 

ασφαλείας σε υψηλή προτεραιότητα κατά τη σύγκληση διοικητικών 

συμβουλίων και την υποστήριξη όλου του προσωπικού με εκπαιδευτικά 

προγράμματα σχετικά με την ασφάλεια 

9 Τη θέσπιση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνου, τον 

καθορισμό δεικτών αποτελεσματικότητας και την ανατροφοδότηση με βάση 

τα δεδομένα που προκύπτουν από το σύστημα αναφοράς και ανάλυσης των 

συμβαμάτων 

9 Την ειλικρινή ενημέρωση των ασθενών και των οικογενειών τους σχετικά με 

την πρόκληση ανεπιθύμητων συμβαμάτων και την παροχή απολογίας εκ 

μέρους του νοσοκομείου.  

Από την άλλη πλευρά, οι ψυχολογικοί παράγοντες (οι παράγοντες δηλαδή που 

παρεμβαίνουν ανάμεσα στο σχεδιασμό ενός συστήματος και την παραγωγική 

διαδικασία) μπορεί να δημιουργήσουν καταστάσεις, οι οποίες συμβάλλουν σε 

σφάλματα.14 Για αυτόν τον λόγο, η ασφαλής και αποτελεσματική πρακτική απαιτεί 

ειδικευμένο και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, το σωστό εξοπλισμό που 

διατηρείται σωστά και λειτουργεί αξιόπιστα, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των 

χώρων εργασίας, τα λογικά ωράρια εργασίας, τα επίπεδα άγχους, το περιβάλλον και 

τις σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες επίδοσης. Επιπλέον, η τεχνολογία, τα μηχανήματα 

υπολογιστών, το λογισμικό, ο εξοπλισμός, τα φάρμακα και οι διαδικασίες θα πρέπει 

να θεωρούνται αναπόσπαστα συστατικά του περιβάλλοντος υγειονομικής 

περίθαλψης.  

Ωστόσο, η τεχνολογία μπορεί να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες και να 

ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους, αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει την πολυπλοκότητα 

του συστήματος και τον κίνδυνο σφάλματος. Για να χρησιμοποιείται, λοιπόν,  με 

ασφάλεια η τεχνολογία, θα πρέπει να σχεδιάζεται σύμφωνα με τις αρχές των 

ανθρώπινων παραγόντων. Ως ‘ανθρώπινοι παράγοντες’ ορίζεται η μελέτη των 

σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, τα εργαλεία που χρησιμοποιούν και το περιβάλλον 
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μέσα στο οποίο ζουν και εργάζονται.56 Η ανάλυση των ανθρώπινων παραγόντων 

είναι η μελέτη της ανθρώπινης επίδοσης και της διαδικασίας του σφάλματος, των 

αιτιών του, των συνθηκών, των καταστάσεων και των άλλων συνοδών παραγόντων. 

Η πρωταρχική εστίαση κατά την εφαρμογή των αρχών των ανθρώπινων παραγόντων 

είναι η βελτίωση των επαφών ανάμεσα στον άνθρωπο και το σύστημα μέσω της 

σχεδίασης καλύτερων συστημάτων και διαδικασιών.  

Στην υγειονομική περίθαλψη, θα πρέπει να αποκτηθεί η καλύτερη κατανόηση των 

παραγόντων και των συνθηκών που οδηγούν σε σφάλματα και δυσμενή συμβάματα. 

Επιπλέον, οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να αναρωτηθούν γιατί συμβαίνουν 

σφάλματα και πώς η έρευνα των ανθρώπινων παραγόντων μπορεί να οδηγήσει σε 

βελτιώσεις, οι οποίες ελαχιστοποιούν τους εγγενείς κινδύνους στα υπάρχοντα 

συστήματα.          
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ΕΦΑ Α  4   

 

Τ  ΧΕ Υ Γ  Ε ΒΑ   

 

Αναμφισβήτητα, η οργάνωση των χειρουργικών αιθουσών είναι μοναδική. Πρώτα 

απ’ όλα, οι σχέσεις εργασίας είναι διαφορετικές, αφού όλες οι επαφές και οι 

αλληλεπιδράσεις είναι μεταξύ των συνεργατών και όχι με το κοινό. Επιπρόσθετα, ο 

ρόλος των νοσηλευτών των χειρουργικών αιθουσών είναι περισσότερο τεχνικής 

φύσεως σε σύγκριση με τον ρόλο των νοσηλευτών στα υπόλοιπα τμήματα.57 έσα σε 

αυτό το τεχνικό καθήκον έχουν την ευθύνη για τη διεκπεραίωση εξειδικευμένων 

ρόλων, όπως είναι η καταμέτρηση των εργαλείων και των γαζών, η διατήρηση 

άσηπτης τεχνικής, η σωστή χρήση του εξοπλισμού όπως η διαθερμία, τα ενδοσκόπια 

και τα λέιζερ, η σωστή τοποθέτηση του ασθενούς και ο έλεγχος του μηχανήματος 

αναισθησίας και του αναισθησιολογικού εξοπλισμού.  

Επιπλέον, μεταξύ του νοσηλευτικού προσωπικού υπάρχει μία σαφώς ορισμένη 

ιεραρχία, η οποία εξαρτάται από τα χρόνια εμπειρίας και τη διάρκεια παραμονής στο 

συγκεκριμένο χώρο, η οποία όμως, υπάρχει και μεταξύ των χειρουργών και των 

αναισθησιολόγων. Ωστόσο, αυτή η ιεραρχία των σχέσεων εξουσίας ανάμεσα στους 

επαγγελματίες υγείας μπορεί να επιδράσει άμεσα στον νοσηλευτή της χειρουργικής 

αίθουσας, εάν υπάρξει σύγκρουση ανάμεσα στη συναδελφικότητα και στα όρια της 

εξουσίας. Όταν, δε, οι επαγγελματίες υγείας δεν μπορούν να χειριστούν τυχόν 

διαμάχες, τότε δημιουργούνται προστριβές και η παραγωγικότητα μειώνεται, με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος πρόκλησης σφαλμάτων.58 Η ομαδική, όμως, 

προσέγγιση στη φροντίδα του ασθενούς είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή 

διεξαγωγή της επέμβασης, ενώ οι σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στη χειρουργική 

ομάδα αποτελούν ισχυρές προβλέψεις για τις επιτυχείς εκβάσεις των ασθενών.57 Για 

αυτόν τον λόγο, θα πρέπει οι νοσηλευτές να διαθέτουν υπομονή, γνώσεις και 

δεξιότητες επίλυσης τεχνικών προβλημάτων, επίλυσης διαφωνιών και επικοινωνίας.  

   αμβάνοντας υπόψη το απρόβλεπτο και συχνά αγχώδες περιβάλλον των 

χειρουργικών αιθουσών, είναι σημαντικό επίσης να διατηρείται ένα καλό επίπεδο 

δεξιοτήτων και γνώσεων μεταξύ του προσωπικού που υπάρχει σε κάθε βάρδια με τον 

άπειρο νοσηλευτή υπό την επίβλεψη πιο έμπειρου. άποιες βάρδιες έχουν επείγουσες 

καταστάσεις, οι οποίες προηγούνται από κάποιες άλλες εκλεκτικές περιπτώσεις. Οι 

νοσηλευτές που εργάζονται γρήγορα και αποτελεσματικά, μπορούν και 
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αντιμετωπίζουν προβλήματα, προβλέπουν μελλοντικά και συνεργάζονται σωστά ως 

ομάδα είναι αυτοί οι οποίοι εξελίσσονται καλά σε ένα τέτοιο περιβάλλον.59  

 

4.1.  ΣΗ ΕΥΤ   ΣΤΗ ΧΕ Υ Γ Η Α Θ ΥΣΑ 

 

Οι ρόλοι του προσωπικού μέσα στη χειρουργική αίθουσα είναι διαφορετικοί και 

έχουν ποικίλες ονομασίες στις διάφορες χώρες. Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα άτομο 

υπεύθυνο για όλο το χώρο (προϊστάμενος/-η),  το οποίο έχει την ευθύνη για την 

ομαλή διεξαγωγή των επεμβάσεων, τα εργαλεία και τα υλικά που χρησιμοποιούνται 

και την διασφάλιση ότι ο χειρουργός μπορεί να ολοκληρώσει την επέμβαση με τη 

μέγιστη ασφάλεια και αποδοτικότητα.  

 

4.1.1.  νοσηλευτής για την υποδοχή των ασθενών 

 

Συχνά ένας νοσηλευτής είναι υπεύθυνος για την περιοχή της υποδοχής στο 

χειρουργικό χώρο. Οι ευθύνες του συγκεκριμένου νοσηλευτή περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα:60 

� αλεί να μεταφερθούν οι ασθενείς στο χειρουργικό χώρο την κατάλληλη 

ώρα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στη λίστα των 

επεμβάσεων και να μην υπάρχει μεγάλη αναμονή του ασθενούς από τη στιγμή 

που μεταφέρθηκε στο χειρουργικό χώρο. 

� Παρέχει ένα ήρεμο και ξεκούραστο περιβάλλον και ψυχολογική υποστήριξη 

στον ασθενή και την οικογένεια του. Δίνει χρόνο στον ασθενή να εκφράσει 

τυχόν φόβους και ανησυχίες και να τους αντιμετωπίσει. 

� Ελέγχει τον ασθενή χρησιμοποιώντας την προεγχειρητική φόρμα συλλογής 

των δεδομένων του. 

� Επιβεβαιώνει ότι όλα τα έγγραφα του ασθενούς είναι διαθέσιμα, όπως είναι τα 

διαγράμματα, οι ακτινογραφίες και τα αποτελέσματα διαγνωστικών 

εξετάσεων. 

� Επιβεβαιώνει ότι το σημείο της επέμβασης έχει ελεγχθεί με τον ασθενή ή/και 

την οικογένεια του και αν είναι απαραίτητο σημειώνεται. 

� Ελέγχει αν η φόρμα συγκατάθεσης του ασθενούς έχει υπογραφή και 

ημερομηνία, την πλήρη περιγραφή της επέμβασης, το σημείο που θα 

πραγματοποιηθεί η επέμβαση και την πληροφορημένη συγκατάθεση του. 
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� Ενεργεί ως συνήγορος του ασθενούς. 

� Προσέχει για την ασφάλεια του ασθενούς μέχρι την εισαγωγή του στη 

χειρουργική αίθουσα, επιβεβαιώνοντας ότι δεν μένει ασυνόδευτος, 

διατηρείται ζεστός και είναι ασφαλής στο φορείο/κρεβάτι που περιμένει. 

 

4.1.2.  νοσηλευτής κίνησης 

 

Ο  νοσηλευτής κίνησης έχει πολλούς ρόλους. Θεωρείται το «επεκτεινόμενο χέρι» της 

ομάδας πάνω στο οποίο στηρίζονται για να τους βοηθήσει και να τους προμηθεύσει 

κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Ο ρόλος του νοσηλευτή κίνησης μπορεί να 

περιλαμβάνει μερικά ή όλα τα ακόλουθα:60 

x Δρα ως ικανό και αποτελεσματικό μέλος της ομάδας και ως συνήγορος του 

ασθενούς. 

x Προστατεύει την αξιοπρέπεια και ιδιωτικότητα του ασθενούς με την 

ελαχιστοποίηση της έκθεσής του, τη διατήρηση του ελάχιστου προσωπικού 

στη χειρουργική αίθουσα και τη διασφάλιση ότι αντιμετωπίζεται με 

αξιοπρέπεια όσο βρίσκεται υπό αναισθησία. 

x Εξασφαλίζει ότι η χειρουργική αίθουσα έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τα 

απαιτούμενα χειρουργικά εργαλεία και μηχανήματα και με τις προτιμήσεις 

του χειρουργού. 

x Διασφαλίζει την ασφάλεια του ασθενούς σε όλη την περιεγχειρητική φάση. 

x Έχει έτοιμο τον ηλεκτρομηχανικό ιατρικό εξοπλισμό για ενδοχειρουργική 

χρήση και ελέγχει τους απαιτούμενους κανόνες ασφάλειας. 

x Διατηρεί τις συνθήκες ασηψίας-αντισηψίας, προκειμένου να περιοριστεί ο 

κίνδυνος λοίμωξης. 

x Διατηρεί τα επίπεδα αποθεμάτων εξασφαλίζοντας ότι χρησιμοποιείται η 

ελάχιστη ποσότητα αποθεμάτων στη χειρουργική αίθουσα. 

x Η είσοδος του ασθενούς στη χειρουργική αίθουσα και η ταυτοποίηση του 

είναι σημαντικός ρόλος του νοσηλευτή κίνησης. Θα πρέπει να εξασφαλίσει 

ότι η φόρμα συγκατάθεσης του ασθενούς έχει ελεγχθεί από τον χειρουργό, τον 

αναισθησιολόγο και τον εργαλειοδότη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα 

πραγματοποιηθεί η σωστή επέμβαση στο σωστό σημείο. 
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x Δρα ως συνοδός του ασθενούς στην αίθουσα αναισθησίας ή τη χειρουργική 

πριν και κατά τη διάρκεια εισαγωγής της αναισθησίας (ισότιμος ρόλος με τον 

ρόλο του νοσηλευτή του αναισθησιολογικού). 

x Συμπληρώνει τα περιεγχειρητικά έντυπα με σαφήνεια και νόμιμα. 

x Προμηθεύει με γάντια και μπλούζες τη χειρουργική ομάδα. 

x Βοηθάει στην τοποθέτηση του ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι. 

x Συνδέει τη διαθερμία, την αναρρόφηση, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις 

παροχετεύσεις οξυγόνου και είναι ενήμερος για όλες τις προφυλάξεις 

ασφαλείας και τον απαιτούμενο εξοπλισμό που συνδέονται με όλα αυτά τα 

μηχανήματα. 

x Ανάβει τα φώτα της χειρουργικής αίθουσας και τα τοποθετεί όπως επιθυμεί ο 

χειρουργός. 

x Ανοίγει και δίνει το πακέτο με την απαιτούμενη προετοιμασία του δέρματος  

και ελέγχει ότι το διάλυμα είναι σωστό όσον αφορά και στην ημερομηνία. 

x  Προμηθεύει τα απαραίτητα αποστειρωμένα εργαλεία, τις γάζες, τα πεδία και 

ότι άλλο χρειάζεται ο εργαλειοδότης. Ελέγχει την  ακεραιότητα της 

συσκευασίας, την ημερομηνία λήξης και αλλαγές στους δείκτες 

αποστείρωσης. Αν το πακέτο ή η ακεραιότητα των εργαλείων έχουν 

αλλοιωθεί ο νοσηλευτής κίνησης δεν προχωράει στο άνοιγμά τους, αλλά 

ενημερώνει τον εργαλειοδότη για το πρόβλημα και αντικαθιστά το πακέτο ή 

το εργαλείο.  

x ετράει όλα τα εργαλεία και τις γάζες που χρησιμοποιούνται. 

x Συγκεντρώνει όλα τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 

επέμβασης και μαζί με τον εργαλειοδότη ελέγχουν την ονομασία του 

προϊόντος, την ισχύ του και την ημερομηνία λήξης. Ο εργαλειοδότης στη 

συνέχεια θα επιβεβαιώσει μαζί με τον χειρουργό ότι αυτό είναι το απαραίτητο 

φάρμακο. Ο ασθενής μπορεί να είναι ευαίσθητος ή αλλεργικός σε 

συγκεκριμένα φάρμακα και γι’ αυτόν το λόγο θα πρέπει να γίνει έλεγχος πριν 

την επέμβαση και να ενημερωθεί η χειρουργική ομάδα. 

x Ο υπερβολικός θόρυβος κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης θα 

πρέπει να αποφεύγεται, καθώς μπορεί να παρεμποδίσει την επικοινωνία 

ανάμεσα στην ομάδα και να αποσπάσει την προσοχή του χειρουργού. 

x Διατηρεί την επικοινωνία ανάμεσα στην ομάδα σαφή και αποτελεσματική.  
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x Συλλέγει, ονοματίζει, καταγράφει και στέλνει τα παθολογικά δείγματα. 

x Επιβεβαιώνει ότι τα ράμματα και οι αυτοκόλλητες ταινίες που προτιμάει ο 

χειρουργός είναι διαθέσιμα. 

x Ελέγχει για πιθανές αλλεργίες του ασθενούς σε αυτοκόλλητες ταινίες και 

ενημερώνει τη χειρουργική ομάδα. 

x Συμμετέχει στη μεταφορά του ασθενούς από το χειρουργικό τραπέζι και από 

τη χειρουργική αίθουσα. 

x Βοηθάει να απομακρυνθούν τα μολυσμένα εργαλεία και οι γάζες. 

x Προετοιμάζει τη χειρουργική αίθουσα για τον επόμενο ασθενή. 

 

4.1.3.  εργαλειοδότης 

 

Ο ρόλος του νοσηλευτή εργαλειοδοσίας περιλαμβάνει πολλά από τα καθήκοντα του 

νοσηλευτή κίνησης. Ο εργαλειοδότης πρέπει να πράξει τα ακόλουθα:60 

o Ετοιμάζει τη χειρουργική αίθουσα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της λίστας των 

επεμβάσεων και τις απαιτήσεις του χειρουργού. 

o Επιβεβαιώνει ότι είναι διαθέσιμος όλος ο ειδικός εξοπλισμός.  

o Επιβλέπει τη διαδικασία προετοιμασίας του ασθενούς. 

o Συμμετέχει στον  περιεγχειρητικό καθαρισμό μαζί με τα άλλα μέλη της 

ομάδας, προκειμένου να μειωθεί η συγκέντρωση μικροβίων και ο κίνδυνος 

λοίμωξης. 

o Επιβεβαιώνει ότι όλα τα μέλη της ομάδας πραγματοποιούν τη σωστή τεχνική 

πλυσίματος και φορούν σωστά τη μπλούζα και τα γάντια. 

o Ανοίγει το συσκευασμένο σετ στο χειρουργικό τραπέζι, επιβεβαιώνει ότι το 

περιεχόμενο του είναι σωστό και ο αριθμός και ο τύπος του ανταποκρίνονται 

στη λίστα που περιλαμβάνεται στο σετ. Τα εργαλεία πρέπει να ελέγχονται, να 

είναι σε καλή κατάσταση και να δουλεύουν. Όποιες διαφορές κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου θα πρέπει να καταγράφονται από τον εργαλειοδότη στο 

συγκεκριμένο έγγραφο. 

o αμβάνει επιπλέον εργαλεία που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της 

επέμβασης από τον νοσηλευτή κίνησης. Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να 

λαμβάνονται με προσοχή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανό μπέρδεμα. 
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o Ελέγχει τις βελόνες, τις γάζες και τα εργαλεία με τον νοσηλευτή κίνησης και 

τα καταγράφει.  

o Ελέγχει το έγγραφο συγκατάθεσης του ασθενούς πριν την είσοδο, την 

προετοιμασία και την τοποθέτηση των αποστειρωμένων πεδίων στον ασθενή 

υπό αναισθησία.  

o Προετοιμάζει και συγκεντρώνει τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που 

απαιτούνται για την επέμβαση εντός του αποστειρωμένου πεδίου. 

o Παρατηρεί την τοποθέτηση του ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι, 

προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι δεν θα προκληθεί καμία βλάβη από την 

εσφαλμένη τοποθέτησή του. 

o Ελέγχει τη σωστή τοποθέτηση της διαθερμίας.  

o Συμμετέχει στην προετοιμασία και την τοποθέτηση των αποστειρωμένων 

πεδίων στον ασθενή. 

o Προβλέπει τις απαιτήσεις του χειρουργού παρακολουθώντας την επέμβαση. 

o ετράει για δεύτερη φορά τις γάζες, τα εργαλεία και τις βελόνες που έχουν 

χρησιμοποιηθεί πριν τη συρραφή της τομής. 

o Δίνει στο νοσηλευτή κίνησης το δείγμα που συλλέχθηκε με την ονομασία του. 

o Ετοιμάζει τις αποστειρωμένες ταινίες και τα αυτοκόλλητα που προτιμάει ο 

χειρουργός για την κάλυψη της τομής. 

o αθαρίζει τον ασθενή από υπάρχοντα διαλύματα. 

o ρατάει τον ασθενή ζεστό τοποθετώντας επιπλέον κουβέρτες, εάν είναι     

απαραίτητο. 

o Συμμετέχει στη μετακίνηση του ασθενούς από το χειρουργικό τραπέζι. 

o Βοηθάει στην απομάκρυνση όλων των εργαλείων από τη χειρουργική 

αίθουσα. 

o Προετοιμάζει την αίθουσα για το επόμενο περιστατικό. 

 

4.1.4.  νοσηλευτής του αναισθησιολογικού 

 

Ο ρόλος του νοσηλευτή του αναισθησιολογικού είναι να διασφαλίσει τη φυσική και 

ψυχολογική ασφάλεια του ασθενούς που λαμβάνει αναισθησία. Ο νοσηλευτής του 

αναισθησιολογικού παρέχει τη συνέχιση της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας του 

ασθενούς στο περιεγχειρητικό περιβάλλον. Επιπλέον, συνεργάζεται με τον 
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αναισθησιολόγο, προκειμένου να διασφαλίσουν τις καλύτερες εκβάσεις στον ασθενή. 

Τα καθήκοντα του νοσηλευτή του αναισθησιολογικού είναι τα ακόλουθα:60 

x Ελέγχει το αναισθησιολογικό μηχάνημα (Α ), τα μόνιτορ και τον βοηθητικό 

εξοπλισμό. 

x Εκτιμά και προετοιμάζει τον συγκεκριμένο για τον ασθενή εξοπλισμό και τα 

μόνιτορ. 

x  Πραγματοποιεί ταυτοποίηση του ασθενούς κατά την είσοδο του στη 

χειρουργική αίθουσα. 

x Εκτιμά το επίπεδο αγωνίας του ασθενούς, την επίδραση της προνάρκωσης 

και την κατανόηση των γεγονότων που θα ακολουθήσουν. 

x Φροντίζει συνεχώς και παρατηρεί τον ασθενή στο χώρο ή την αίθουσα της 

αναισθησίας. 

x Συνδέει και εκτιμά τα εξαρτήματα του μόνιτορ. 

x Βοηθάει στην πραγματοποίηση της περιοχικής αναισθησίας. 

x Βοηθάει στην γενική αναισθησία: εισαγωγή, διατήρηση και την αναστροφή. 

x Βοηθάει στην εισαγωγή των γραμμών εγχύσεων και των επεμβατικών 

γραμμών παρακολούθησης. 

x Διατηρεί την καταγραφή στο διάγραμμα αναισθησίας του ασθενούς. 

x Βοηθάει στη μεταφορά του ασθενούς, στην τοποθέτηση και λαμβάνει 

φροντίδα ώστε να μην ασκείται πίεση σε κάποιο σημείο. 

x Διατηρεί τη φυσιολογική θερμοκρασία του σώματος του ασθενούς. 

x  Προετοιμάζει και χορηγεί φάρμακα, αντιβιοτικά, κ.α. 

x εταφέρει και παραδίδει τον άρρωστο στο προσωπικό της ονάδας 

εταναισθητικής Φροντίδας ( ΑΦ) ή της ΕΘ. 

Ο ρόλος του νοσηλευτή του αναισθησιολογικού μπορεί να διαφέρει μεταξύ 

νοσοκομείων και χωρών. Στις ΗΠΑ οι νοσηλευτές μπορούν να εκπαιδευτούν 

περαιτέρω και να γίνουν νοσηλευτές αναισθησιολόγοι, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι 

επαγγελματίες και χορηγούν αναισθησία. Σε μικρότερα νοσοκομεία, ο νοσηλευτής 

του αναισθησιολογικού μπορεί να στρέφεται γύρω από ρόλους κίνησης, 

εργαλειοδοσίας και ανάνηψης. Στα μεγάλα τριτοβάθμια νοσοκομεία, ο νοσηλευτής 

του αναισθησιολογικού είναι συχνά ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας με 

μεταπτυχιακές σπουδές. Οι τεχνικοί του αναισθησιολογικού σε μερικά νοσοκομεία 
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αντικαθιστούν τους νοσηλευτές, εκπληρώνοντας πολλά από τα τεχνικά καθήκοντα 

που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον ρόλο.  

 

4.1.5.  νοσηλευτής της ονάδας εταναισθητικής Φροντίδας ( ΑΦ) 

 

Η ΑΦ ή αίθουσα ανάνηψης είναι από τους χώρους όπου ο ασθενής βρίσκεται σε 

μεγάλο κίνδυνο.61 Ο ρόλος του νοσηλευτή ανάνηψης είναι ένας εξειδικευμένος ρόλος 

που δεν θα πρέπει να  θεωρείται δεδομένος. Απαιτεί γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία 

για να διατηρηθεί η ασφάλεια του ασθενούς όταν αυτός χρειάζεται συχνή, 

προσεκτική και εντατική παρακολούθηση και φροντίδα. Συγκεκριμένα, ο νοσηλευτής 

ανάνηψης πραγματοποιεί τα ακόλουθα:60 

9  Ελέγχει τον απινιδωτή και σημειώνει τον έλεγχο. 

9 Επιβεβαιώνει ότι τα συστήματα οξυγόνωσης είναι διαθέσιμα με όλα τα 

μεγέθη μασκών. 

9 Ελέγχει ότι το μόνιτορ με το παλμικό οξύμετρο είναι ανοιχτό και δουλεύει αν 

χρειαστεί. 

9 Ελέγχει το τροχήλατο με τα φάρμακα και το εφοδιάζει εάν είναι αναγκαίο. 

9 Εξασφαλίζει ότι είναι διαθέσιμα τα δοχεία απορριμμάτων και αιχμηρών 

αντικειμένων. 

9 Ελέγχει αν τα μηχανήματα αναρρόφησης είναι καθαρά, λειτουργούν και έχουν 

συνδεδεμένο τον κατάλληλο σωλήνα αναρρόφησης. 

9 Προσέχει εάν οι παροχές οξυγόνου είναι επαρκείς και έχουν συνδεδεμένες 

μάσκες και σωλήνες. 

9 Επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν διαθέσιμα στατό και αντλίες για τα ενδοφλέβια 

(iv)  φάρμακα και διαλύματα. 

9 Ελέγχει ότι λειτουργούν όλοι οι ήχοι συναγερμού. 

ετά από αυτές τις ενέργειες, ο νοσηλευτής ανάνηψης είναι έτοιμος να υποδεχθεί 

τον χειρουργημένο ασθενή όπου πράττει τα ακόλουθα: 

9  Παραλαμβάνει τον ασθενή από το μέλος της χειρουργικής ομάδας και τον 

αναισθησιολόγο.  

9  Αξιολογεί τον ασθενή κατά την ώρα της άφιξης. 

9  Διατηρεί ανοιχτούς τους αεραγωγούς του ασθενούς.  

9 Ελέγχει την αναπνοή του ασθενούς. 



  48

9  Ελέγχει την κυκλοφορία (την αρτηριακή πίεση και τις σφίξεις, την 

κυκλοφορία στα άκρα και τις παροχετεύσεις και τους σωλήνες). 

9  Εκτιμάει τον πόνο (χρησιμοποιεί κλίμακα εκτίμησης του πόνου), 

επανεκτιμάει τον ασθενή, χορηγεί τα φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί 

και αλλάζει θέση όπως απαιτείται. 

9  Σημειώνει την κατάσταση του ασθενούς και τη φροντίδα που του παρέχει. 

9  Προετοιμάζει τον ασθενή για τη μεταφορά του στο αντίστοιχο τμήμα. 

9  Παραδίδει όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα του ασθενούς στο 

προσωπικό του  τμήματος. 

9  Πλένει τα χέρια του πριν και μετά  την εκτέλεση κάποιας πράξης στον 

ασθενή για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο λοίμωξης. 

9  Πλένει τα χέρια του από ασθενή σε ασθενή. 

     Παρόλο που αυτά τα καθήκοντα είναι μία σύντομη περίληψη του ρόλου του 

νοσηλευτή του αναισθησιολογικού, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αποτελεί έναν 

επαγγελματία υψηλής εξειδίκευσης, ο οποίος έχει ευρεία γνώση της πορείας της 

ασθένειας και της επίδρασης της στον χειρουργημένο ασθενή, καθώς και τις φυσικές 

και ψυχολογικές επιδράσεις της επέμβασης και της αναισθησίας. 

 

4.2. ΤO ΗΧΑ Η Α ΤΗΣ Α Α ΣΘΗΣ ΑΣ (Α ) 

 

αμία συσκευή δεν συνδέεται τόσο στενά με την αναισθησιολογία όσο το Α . Το 

Α  (εικόνα 1) περιλαμβάνει το σύνολο των οργάνων και των συσκευών που έχουν 

σκοπό την παροχή σε ακριβή ροή και συγκέντρωση των ιατρικών αερίων (οξυγόνο, 

υποξείδιο του αζώτου, αέρας) και των πτητικών αναισθητικών.62 Για να 

ανταποκρίνεται μάλιστα στις ελληνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία του πίνακα 4. 

 

ίνακας 4. Προδιαγραφές Α . 

Συναγερμός ανεπαρκούς παροχής Ο2 (Ο2 failure alarm) 

Συσκευή διακοπής παροχής 2Ο σε περίπτωση πτώσης της πίεσης τροφοδοσίας του 

Ο2 (Fail-safe system) 

Ρύθμιση ελάχιστης συγκέντρωσης Ο2 στα φρέσκα αέρια στο 25% (Oxygen ratio 

controller) 
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Αναλυτής εισπνεόμενης συγκέντρωσης Ο2 με συναγερμό 

έτρηση αναισθητικών αερίων με συναγερμό 

ανόμετρο πίεσης αεραγωγών με συναγερμό (συναγερμός αποσύνδεσης) 

έτρηση του εκπνεόμενου όγκου (σπιρόμετρο) 

έτρηση του τελοεκπνευστικού CO2 με συναγερμό 

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των κυματομορφών πίεσης ροής του 

τελοεκπνευστικού CO2 

έγιστο όριο πίεσης αεραγωγών 

Ρυθμιζόμενο όριο πίεσης αεραγωγών (Adjustable Pressure Limit, APL) 

η ανταλλάξιμες συνδέσεις κεντρικών παροχών (non interchangeable screw-treated, 

NIST) 

Χρωματική ταυτοποίηση των κεντρικών παροχών 

Σύστημα απαγωγής αερίων 

Συμβατά συνδετικά για το αναπνευστικό κύκλωμα 

Συστήματα ασφαλείας πλήρωσης των εξατμιστήρων 

Συναγερμός πτώσης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Παρ’ όλες όμως αυτές τις προσπάθειες και όσες ακολούθησαν μετά, δεν έχουν 

σταματήσει να σημειώνονται συμβάματα κατά τη χορήγηση αναισθησίας, τα οποία 

αποδίδονται σε έλλειψη εξοικείωσης με το Α  και τον τρόπο ελέγχου της 

λειτουργίας του. Στην πραγματικότητα, η κακή χρήση αλλά και η δυσλειτουργία ενός 

Α  αποτελεί κύρια αιτία διεγχειρητικής νοσηρότητας και θνητότητας. Για αυτόν τον 

λόγο, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει διατυπώσει 

μία γενική διαδικασία ελέγχου των Α  και των αναισθησιολογικών συστημάτων63 

(πίνακας 5). Αυτή η διαδικασία φυσικά μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με το είδος 

του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. Αν και η επανάληψη όλου του ελέγχου δεν 

είναι υποχρεωτικό να γίνεται ανάμεσα στα περιστατικά της ίδιας ημέρας, η επιλογή 

των σημείων του ελέγχου που θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα πριν από κάθε 

αναισθησιολογική πράξη βασίζεται στην ευσυνειδησία του αναισθησιολόγου.  

 

 

 

 



  50

ίνακας 5. Συνιστώμενος έλεγχος Α , 1993. 

Εξοπλισμός για επείγοντα αερισμό 

1. Επιβεβαιώστε ότι ο εφεδρικός εξοπλισμός για αερισμό είναι διαθέσιμος και 

λειτουργεί  

Σύστημα υψηλών πιέσεων 

2. Ελέγξτε την παροχή της φιάλης Ο2 

α. Ανοίξτε την φιάλη του Ο2 και πιστοποιήστε ότι είναι τουλάχιστον 

γεμάτη κατά το ήμισυ (περίπου 1000psig) 

β. λείστε την φιάλη   

3. Ελέγξτε τις κεντρικές παροχές, ελέγξτε ότι οι υποδοχές είναι συνδεδεμένες και 

ότι οι μετρητές της πίεσης δείχνουν περίπου 50psig 

Σύστημα χαμηλών πιέσεων 

4. Ελέγξτε την αρχική κατάσταση του συστήματος χαμηλών πιέσεων 

α. λείστε τις βαλβίδες ελέγχου της ροής και κλείστε τους εξατμιστήρες 

β. Ελέγξτε το επίπεδο πληρότητας και σφίξτε τα κλείστρα των γεμιστήρων 

στους εξατμιστήρες 

5. Ελέγξτε το σύστημα χαμηλών πιέσεων για διαρροές  

α. Ελέγξτε ότι ο κύριος διακόπτης του μηχανήματος και τα ροόμετρα είναι 

κλειστά 

β. Συνδέστε τον ασκό της συσκευής αναρρόφησης στην κοινή έξοδο των 

φρέσκων αερίων 

γ. Συμπιέστε τον ασκό της αναρρόφησης μέχρι να συμπέσουν τα 

τοιχώματα του 

δ. Επιβεβαιώστε ότι ο ασκός παραμένει άδειος για τουλάχιστον 10 sec 

ε. Ανοίξτε έναν εξατμιστήρα τη φορά και επαναλάβετε γ και δ 

στ. Αφαιρέστε τη συσκευή της αναρρόφησης και συνδέστε ξανά την 

παροχή των φρέσκων αερίων 

6. Ανοίξτε τον κύριο διακόπτη του μηχανήματος και όποια άλλα ηλεκτρικά 

συστήματα είναι απαραίτητα 

7. Έλεγχος ροομέτρων  

α. Ρυθμίστε τη ροή όλων των αερίων σε διάφορες τιμές, ελέγχοντας για 

τυχόν ανωμαλίες στη λειτουργία των δεικτών και βλάβες στους αυλούς 

β. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε υποξικό μίγμα Ο2/ 2Ο και 
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επιβεβαιώστε τις αντίστοιχες αλλαγές στη ροή ή την ενεργοποίηση των 

συναγερμών    

Σύστημα απομάκρυνσης αερίων (scavenging) 

8. Ρυθμίστε και ελέγξτε το σύστημα απομάκρυνσης 

α. Επιβεβαιώστε ότι είναι σωστές οι συνδέσεις μεταξύ του συστήματος 

απομάκρυνσης των αερίων και της βαλβίδας εκτόνωσης του συστήματος, 

καθώς και της βαλβίδας του αναπνευστήρα 

β. Ρυθμίστε το σύστημα κενού (αν είναι εφικτό) 

γ. Ανοίξτε τελείως τη βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης και αποκλείστε το 

συνδετικό Υ 

δ. Ρυθμίστε τη ροή του Ο2 στο ελάχιστο, αφήστε τον αποθηκευτικό ασκό 

του συστήματος απομάκρυνσης να συμπέσει τελείως και επιβεβαιώστε ότι 

ο μετρητής πίεσης στον απορροφητήρα έχει ένδειξη μηδέν 

ε. Ενεργοποιήστε την ταχεία χορήγηση του Ο2, περιμένετε να πληρωθεί 

τέλεια ο αποθηκευτικός ασκός του συστήματος απομάκρυνσης των αερίων 

και μετά επιβεβαιώστε ότι ο μετρητής πίεσης του απορροφητήρα δείχνει 

<10cm H2O   

Αναισθησιολογικό σύστημα 

9. Βαθμονομήστε τον μετρητή Ο2 

α. Επιβεβαιώστε ότι ο μετρητής δείχνει 21% στον ατμοσφαιρικό αέρα 

β. Επαληθεύστε ότι ο συναγερμός της ελάττωσης του Ο2 είναι 

ενεργοποιημένος και λειτουργεί 

γ.   Επανατοποθετήστε τον αισθητήρα στο σύστημα και ανοίξτε την ταχεία 

χορήγηση Ο2 (flush) 

δ.   Επαληθεύστε ότι ο μετρητής δείχνει τώρα περισσότερο από 90% 

10. Ελέγξτε την αρχική κατάσταση του αναισθησιολογικού συστήματος 

α. Τοποθετήστε τον επιλογέα στο πρόγραμμα του ασκού (bag) 

β. Ελέγξτε ότι το αναισθησιολογικό σύστημα είναι πλήρες, χωρίς βλάβες 

και χωρίς κωλύματα 

γ. Επιβεβαιώστε ότι η ποσότητα του απορροφητικού υλικού του CO2 είναι 

επαρκής 

δ. Εγκαταστήστε τα εξαρτήματα του συστήματος (π.χ βαλβίδα PEEP, 

υγραντήρα), που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο περιστατικό 
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11. Ελέγξτε το αναισθησιολογικό σύστημα για διαρροή 

α. Ρυθμίστε τις ροές όλων των αερίων στο μηδέν (ή το ελάχιστο δυνατόν) 

β. λείστε τις βαλβίδες διαφυγής και αποκλείστε το συνδετικό Υ 

γ. Ενεργοποιήστε την ταχεία χορήγηση του Ο2 μέχρι η πίεση στο σύστημα 

να φτάσει τα 30cm H2O 

δ. Επιβεβαιώστε ότι η πίεση παραμένει σταθερή για τουλάχιστον 10 sec 

ε. Ανοίξτε τις βαλβίδες διαφυγής και επιβεβαιώστε ότι η πίεση μειώνεται  

Χειροκίνητα και αυτόματα συστήματα αερισμού 

12. Ελέγξτε τα συστήματα αερισμού και τις βαλβίδες μίας κατεύθυνσης 

α. Τοποθετήστε ένα δεύτερο αναπνευστικό ασκό στο συνδετικό Υ 

β. Ρυθμίστε τις παραμέτρους του αναπνευστήρα κατάλληλα για τον 

επόμενο ασθενή 

γ. Επιλέξτε το πρόγραμμα του μηχανικού αερισμού (ventilator) 

δ. Ανοίξτε τον αναπνευστήρα και γεμίστε τη φυσαρμόνικα και τον 

αναπνευστικό ασκό με την ταχεία χορήγηση την ταχεία χορήγηση Ο2 

(flush)    

ε. Ρυθμίστε τη ροή του Ο2 και των άλλων αερίων στο μηδέν 

στ. Επιβεβαιώστε πως στην εισπνοή η φυσαρμόνικα δίνει τον αναπνεόμενο 

όγκο που πρέπει και πως στην εκπνοή γεμίζει τελείως 

ζ. Ρυθμίστε τη ροή των αερίων στα 5 L/min περίπου 

η. Επαληθεύστε ότι η φυσαρμόνικα του αναπνευστήρα και ο 

προσομοιωτής του πνεύμονα αδειάζουν ομαλά χωρίς παραμένουσα πίεση 

στο τέλος της εκπνοής   

θ. Ελέγξτε την καλή λειτουργία των βαλβίδων μίας κατεύθυνσης 

ι. Χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα του αναισθησιολογικού συστήματος για 

να εξασφαλίσετε την καλή τους λειτουργία 

κ. λείστε τον αναπνευστήρα και επιλέξτε το χειροκίνητο πρόγραμμα 

(bag/APL) 

λ. Αερίστε χειροκίνητα και εκτιμήστε αν οι τεχνητοί πνεύμονες 

εκπτύσσονται και αδειάζουν ομαλά, καθώς και την ενδοτικότητα και την 

αντίσταση του συστήματος 

μ. Αφαιρέστε τον δεύτερο αναπνευστικό ασκό από το συνδετικό Υ  

Συσκευές monitoring  
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13. Ελέγξτε, βαθμονομήστε και ρυθμίστε τα όρια των συναγερμών σε όλα τα 

monitors: καπνογράφο, σφυγμικό οξυγονόμετρο, αναλυτή οξυγόνου, 

σπιρόμετρο, μετρητή πιέσεων με συναγερμό για υψηλά και χαμηλά όρια 

πιέσεων στους αεραγωγούς 

Τελικός έλεγχος 

14. Ελέγξτε την τελική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μηχάνημα 

α. Εξατμιστήρες κλειστοί 

β. Βαλβίδες διαφυγής ανοιχτές 

γ. Επιλογέας γυρισμένος στο πρόγραμμα του ασκού 

δ. Όλα τα ροόμετρα στο μηδέν ή το ελάχιστο 

ε. Έτοιμη αναρρόφηση 

στ. Αναισθησιολογικό σύστημα έτοιμο για χρήση 

Εάν κάποιος χορηγεί αναισθησία σε διαδοχικούς ασθενείς αλλά με το ίδιο μηχάνημα, 

τα βήματα 1-9 μπορεί να παραληφθούν ή μπορεί να βραχύνουν εάν προηγηθεί ο 

αρχικός έλεγχος.  

 

 

 
 

Εικόνα 1. Το αναισθησιολογικό μηχάνημα 

 

Το 
αναπνευστικό 
κύκλωμα 

Ο 
αναπνευστήρας 

Τα ροόμετρα 

Ασκός 
χειροκίνητου 
αερισμού του 
ασθενούς 
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4.2.1. ι μάσκες αερισμού 

 

Οι μάσκες αυτές είναι κατασκευασμένες από αντιστατικό καουτσούκ για την 

χειρουργική ασφάλεια. Το ελαστικό τους χείλος είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να εφαρμόζει στο περίγραμμα του προσώπου, χωρίς να ασκεί υπερβολική πίεση 

στο δέρμα. Επιπλέον, υπάρχει ποικιλία μεγεθών για τους ενήλικες και τους 

παιδιατρικούς ασθενείς. 

 
4.2.2. Τα λαρυγγοσκόπια 

 

Τα λαρυγγοσκόπια χρησιμοποιούνται κατά την εισαγωγή του ενδοτραχειακού 

σωλήνα (Ε ΤΣ). Αποτελούνται από μία λαβή, η οποία περιλαμβάνει μπαταρίες και 

μία αποσπώμενη σπάθη, η οποία περιλαμβάνει φωτισμό (εικόνα 2). Η σπάθη 

διατίθεται σε ποικιλία μεγεθών για τους ενήλικες και τους παιδιατρικούς ασθενείς. Η 

λαβή κρατείται με το αριστερό χέρι και η σπάθη εισάγεται στη δεξιά πλευρά της 

στοματικής κοιλότητας. Η γλώσσα ωθείται προς τα αριστερά, καθώς προωθείται η 

σπάθη μέχρι να γίνει ορατή η επιγλωττίδα. Οι κυρτές σπάθες, που ονομάζονται 

επίσης Mackintosh, είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες σπάθες στους ενήλικες 

ασθενείς. Από την άλλη πλευρά, η φωτεινή πηγή φωτίζει τις δομές του φάρυγγα. Η 

λαβή χρησιμοποιείται σαν μοχλός που ανυψώνεται προς τα πάνω, προκειμένου να 

ανυψωθεί η επιγλωττίδα και να γίνουν ορατές οι φωνητικές χορδές. Στο σημείο αυτό 

εισάγεται ο Ε ΤΣ, ο οποίος περνάει μέσα από τις φωνητικές χορδές. Η σπάθη 

προωθείται πάνω από την επιγλωττίδα, όπου την παγιδεύει και την ανυψώνει όταν 

εφαρμόζεται η προς τα άνω κίνηση του μοχλού. Τέλος, υπάρχει διαθέσιμη μία 

ποικιλία ειδικών σπαθών ως προς το μέγεθος και το σχήμα τους, που διευκολύνουν 

τις δύσκολες διασωληνώσεις (εικόνα 3). 
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 Εικόνα 2. Το λαρυγγοσκόπιο 

 
 
 
 

 
 

 Εικόνα 3. Το σπαστό λαρυγγοσκόπιο 
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4.2.3. ι ενδοτραχειακοί σωλήνες (Ε ΤΣ)        

 

Οι σωλήνες αυτοί παρέχουν έναν ασφαλή αεραγωγό στον ασθενή χωρίς επίπεδο 

συνείδησης. Οι σύγχρονοι σωλήνες είναι μίας χρήσης και κατασκευασμένοι από 

διαυγές πλαστικό PVC, που μαλακώνουν με την θερμοκρασία του σώματος (εικόνα 

4). Επιπλέον, το διαυγές πλαστικό επιτρέπει την όραση τυχόν εκκρίσεων. Οι Ε ΤΣ 

είναι κυρτοί (‘Magill κυρτοί’), προκειμένου να ακολουθούν την ανατομία.  

Στους Ε ΤΣ υπάρχει μία ακτινοσκιερή γραμμή, η οποία σημειώνει τη θέση του 

σωλήνα κατά την ακτινογραφία. Το ‘μάτι του Murphy’ είναι μία πρόσθετη οπή στην 

πλαϊνή πλευρά του σωλήνα ακριβώς πάνω από το άκρο του, το οποίο αποτελεί 

χαρακτηριστικό ασφαλείας επιτρέποντας τον αερισμό εάν το άκρο του σωλήνα 

αποφραχθεί. Τα συγκεκριμένα συνδετικά των 15 mm σε όλους τους Ε ΤΣ 

εφαρμόζουν στα συνδετικά των 22 mm του Α.Σ. 

 

 
 

 
 
 
 
 Εικόνα 4. Ο ενδοτραχειακός σωλήνας 

 
 

Συνδετικό 
του Ε ΤΣ 
15 mm

Το 
εκπτυσσόμενο 
cuff 

Το ‘μάτι 
του 
Murphy’ 

Η 
ακτινοσκιερή 
γραμμή 
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4.2.4. ι αεραγωγοί    

 

Οι αεραγωγοί χρησιμοποιούνται για να διατηρούν τη βατότητα του αεραγωγού, 

αντισταθμίζοντας τον μειωμένο μυϊκό τόνο και την επακόλουθη απόφραξη από τη 

γλώσσα που συμβαίνουν στον ασθενή υπό αναισθησία. Ο στοματοφαρυγγικός 

αεραγωγός εισάγεται ανάστροφα και στρέφεται κατά 1800 (εικόνα 5). Ο 

ρινοφαρυγγικός αεραγωγός (εικόνα 6) είναι καλύτερα ανεκτός κατά την διάρκεια 

ελαφράς αναισθησίας ή κατά την ανάνηψη.  

Η λαρυγγική μάσκα (εικόνες 7,8) εφαρμόζει πάνω από το επίπεδο των φωνητικών 

χορδών, προκειμένου να διατηρήσει ελεύθερο τον αεραγωγό. Χρησιμοποιείται πιο 

συχνά στους ασθενείς υπό αναισθησία με αυτόματη αναπνοή, παρόλο που μπορεί να 

εφαρμοστεί αερισμός με θετική πίεση. Επιπλέον, χρησιμοποιείται σε επεμβάσεις 

όπου δεν απαιτείται μυϊκή χάλαση και η διάρκεια τους είναι μικρότερη από 3 ώρες. 

Ωστόσο, δεν χρησιμοποιείται σε ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο γαστρικής 

παλινδρόμησης, καθώς η μάσκα δεν παρέχει πλήρη προστασία κατά την 

αναρρόφηση. Είναι πολλαπλών χρήσεων και διατίθεται σε ποικιλία μεγεθών για τους 

ενήλικες και τους παιδιατρικούς ασθενείς. 

 

 

 
Εικόνα 5. Εισαγωγή του στοματοφαρυγγικού αεραγωγού 
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Εικόνα 6. Ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί διαφορετικών μεγεθών 

 

 

 

 
 

Εικόνα 7. Η λαρυγγική μάσκα 
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Εικόνα 8. Η τοποθέτηση της λαρυγγικής μάσκας 

 

4.3. Η ΕΓΧΕ ΗΤ Η Α ΓΗΣΗ  

 

Η προεγχειρητική αξιολόγηση των ασθενών, στους οποίους απαιτείται χορήγηση 

γενικής αναισθησίας, αποτελεί μία σημαντική πρόκληση για τον αναισθησιολόγο. 

Αρχίζει με τη λήψη του ιατρικού ιστορικού και τη φυσική εξέταση του ασθενούς και 

συμπληρώνεται με τη διενέργεια των κατάλληλων, κατά περίπτωση, εργαστηριακών 

εξετάσεων (εικόνα 9). Η χρησιμότητα, άλλωστε, της προεγχειρητικής αξιολόγησης 

έχει δειχθεί από σειρά μελετών. Συγκεκριμένα, μία μελέτη του Πανεπιστημίου της 

Florida παρατήρησε ότι η προαναισθητική αξιολόγηση παρέχει πληροφορίες που 

προκαλούν μεταβολές στις προγραμματιζόμενες ενέργειες στο 15% των ασθενών 

καλής φυσικής κατάστασης (κατηγορία  και  κατά ASA) και στο 20% στο γενικό 

πληθυσμό.64  

ατά την προεγχειρητική αξιολόγηση διερευνώνται οποιεσδήποτε ανησυχίες 

σχετικές με την υγεία και τη φαρμακευτική αγωγή και με την επίδραση τους στη 

δυνατότητα του ασθενούς να λάβει αναισθησία. Ο ασθενής ρωτάται για οποιαδήποτε 

συμπτώματα ή νοσήματα από το καρδιαγγειακό, το νεφρικό, το ηπατικό, το 

ενδοκρινικό, το αναπνευστικό ή το κεντρικό νευρικό σύστημα. Επιπλέον, ρωτάται 

εάν καπνίζει, πίνει ή λαμβάνει απαγορευμένες ουσίες. Εάν έχει λάβει ξανά 

αναισθησία και εάν υπήρχαν κάποια προβλήματα. Επίσης, ρωτάται εάν έχει αλλεργία 

σε κάποιο φάρμακο ή γαστρική παλινδρόμηση. Όλες αυτές οι απαντήσεις 
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αξιολογούνται και καθοδηγούν τον αναισθησιολόγο να αποφασίσει ποιος είναι ο πιο 

κατάλληλος τύπος αναισθησίας. Επίσης, ελέγχεται ο αεραγωγός και εξετάζεται η 

κεφαλή και ο τράχηλος του ασθενούς, προκειμένου να επιλεχθεί η καλύτερη μέθοδος 

διασωλήνωσης, ενώ μελετάται προσεκτικά το αναισθησιολογικό ιστορικό όσον 

αφορά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην αντιμετώπιση του αεραγωγού σε 

προηγούμενη επέμβαση. Άλλα στοιχεία που μπορεί να θέτουν την υποψία μίας 

δυνητικά δύσκολης λαρυγγοσκόπησης και διασωλήνωσης είναι η περιορισμένη 

έκταση του λαιμού (<350), η μειωμένη θυρεοειδοπωγωνική απόσταση (< 7cm) και η 

δυσκολία στην εμφάνιση της σταφυλής όταν ο ασθενής προβάλλει τη γλώσσα του65 

(πίνακας 6). Εφόσον γίνει η αξιολόγηση όλων αυτών των στοιχείων που αφορούν τον 

αεραγωγό, ο αναισθησιολόγος κατατάσσει τον ασθενή σε μία κλίμακα, τη λεγόμενη 

Mallampatti. Αυτή η κλίμακα (εικόνα 10) έχει 4 κατηγορίες και σχετίζεται με την 

ορατότητα συγκεκριμένων δομών του φάρυγγα (σταφυλή, σκληρή υπερώα, μαλακή 

υπερώα, παρίσθμιες καμάρες) όταν ο ασθενής προβάλλει τη γλώσσα του.65 Η 

ταξινόμηση στην κατηγορία  ή IV είναι προγνωστικό σημείο δύσκολης 

διασωλήνωσης και επομένως ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να λάβει κάποια 

πρόσθετα μέτρα, όπως να είναι διαθέσιμος ο εξοπλισμός της δύσκολης 

διασωλήνωσης και να καλέσει σε βοήθεια δεύτερο άτομο. Επιπρόσθετα, ο 

αναισθησιολόγος θα ελέγξει τις σχετικές εξετάσεις αίματος του ασθενούς, το 

ηλεκτροκαρδιογράφημα (Η Γ) και την ακτινογραφία (α/α) θώρακος, όπου θα 

ακροαστεί και τους πνεύμονες, ενώ μπορεί να ζητήσει και ειδικές εξετάσεις, όπως ο 

έλεγχος της καρδιακής λειτουργίας. 
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Εικόνα 9.  Διάγραμμα προεγχειρητικής αναισθησιολογικής εξέτασης 
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ίνακας 6. Προεγχειρητική φυσική εξέταση του αεραγωγού σχετικά  με την 

πιθανότητα δύσκολης διασωλήνωσης. 

Στοιχείο φυσικής εξέτασης η – ενθαρρυντικό εύρημα 

1. ήκος άνω κοπτήρων Σχετικά μεγάλοι 

2. Σχέση κοπτήρων άνω και κάτω γνάθου 

κατά το κλείσιμο της γνάθου 

Οι άνω κοπτήρες πιο μπροστά σε σχέση 

με τους κάτω 

3. Σχέση κοπτήρων άνω και κάτω γνάθου 

κατά την προσπάθεια προβολής της κάτω 

γνάθου 

Ο ασθενής δεν μπορεί να προβάλει τους 

κοπτήρες της κάτω γνάθου μπροστά από 

αυτούς της άνω 

4. Απόσταση μεταξύ των κοπτήρων κατά 

το άνοιγμα του στόματος 

ιγότερο από 3 cm 

5. Ορατότητα της σταφυλής  Δε φαίνεται όταν ο ασθενής είναι 

καθιστός και προβάλλει τη γλώσσα 

(κατηγορία Mallampati > II 

6. Σχήμα της υπερώας  Θολωτή ή πολύ στενή 

7. ινητικότητα της κάτω γνάθου Δυσκίνητη ή καταλαμβανόμενη από μάζα

8. Θυρεοειδοπωγωνική απόσταση  ικρότερη από το εύρος 3 συνήθων 

δακτύλων ή 7 cm 

9. ήκος τραχήλου οντός 

10. Πάχος τραχήλου Παχύς 

11. Εύρος κίνησης κεφαλής και αυχένα Ο ασθενής δεν μπορεί να ακουμπήσει τον 

θώρακα με τον πώγωνα ή δεν μπορεί να 

εκτείνει τον αυχένα 
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ατηγορία  Ορατές οι παρίσθμιες καμάρες, η μαλακή υπερώα και η σταφυλή  

ατηγορία  Ορατές οι παρίσθμιες καμάρες και η μαλακή υπερώα, αλλά η 

σταφυλή καλύπτεται από τη βάση της γλώσσας  

ατηγορία  Ορατή μόνο η μαλακή υπερώα  

ατηγορία IV Δεν είναι ορατή ούτε η μαλακή υπερώα 

 

Εικόνα 10. Η κλίμακα Mallampatti65  

 

4.3.1. Η ταξινόμηση της φυσικής κατάστασης κατά American Society of 

Anaesthesiology (ASA) 

 

Το 1961 η Αμερικάνικη Αναισθησιολογική Εταιρεία (American Society of 

Anaesthesiology, ASA) υιοθέτησε ένα σύστημα ταξινόμησης της φυσικής 

κατάστασης 6 σταδίων για χρήση κατά την προεγχειρητική αξιολόγηση του 

ασθενούς.66  Η ταξινόμηση της φυσικής κατάστασης κατά ASA συσχετίζεται με την 

περιεγχειρητική θνητότητα (πίνακας 7), παρόλο που αρχικά το σύστημα δεν είχε 

σχεδιαστεί για αυτόν το σκοπό. ιας και η υποκείμενη νόσος είναι μόνο ένας από 

τους παράγοντες που συμβάλλουν στις περιεγχειρητικές επιπλοκές, δεν αποτελεί 

έκπληξη η μη τέλεια αντιστοιχία. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ταξινόμηση της 

φυσικής κατάστασης κατά ASA παραμένει χρήσιμη στο σχεδιασμό της αναισθητικής 

τεχνικής.66,67  
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ίνακας 7. Ταξινόμηση της φυσικής κατάστασης κατά ASA.66 

1.Υγιής 

2. Ήπια συστηματική νόσος χωρίς λειτουργική διαταραχή  

3. έτρια συστηματική νόσος με λειτουργική διαταραχή 

4. Σοβαρή συστηματική νόσος που απειλεί τη ζωή  

5. Δεν αναμένεται να επιβιώσει 24 ώρες με ή χωρίς χειρουργική επέμβαση 

6. Εγκεφαλικός θάνατος – Δωρεά οργάνων 

 

4.4. Η ΕΤ ΑΣ Α Γ Α ΤΗ  Α Α ΣΘΗΣ Α 

 

Η κατάλληλη προετοιμασία τόσο του ασθενούς όσο και του αναισθησιολογικού 

εξοπλισμού και των μηχανημάτων είναι σημαντική για την παροχή ασφαλούς 

αναισθησιολογικής φροντίδας. 

 

4.4.1. Η προετοιμασία του ασθενούς 

 

Η προετοιμασία του ασθενούς, προκειμένου να λάβει γενική αναισθησία και να 

υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, περιλαμβάνει:68  

� Την προεγχειρητική εκτίμηση και την πραγματοποίηση εξετάσεων ρουτίνας 

(Η Γ, α/α θώρακος, βιοχημικές εξετάσεις, κ.α.). 

� Τη βελτιστοποίηση των ιατρικών καταστάσεων: άσθμα, καρδιακή λειτουργία, 

κ.α. 

� Την επεξήγηση των τύπων της αναισθησίας, των κινδύνων και των 

διαδικασιών. 

� Την προεγχειρητική εκπαίδευση του ασθενούς: μτχ ασκήσεις αναπνοής, 

προφύλαξη της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (ΕΒΦΘ). 

� Τη νηστεία: ο ασθενής υπό αναισθησία διατρέχει τον κίνδυνο αναγωγής και 

εισρόφησης, καθώς έχουν κατασταλεί τα προστατευτικά αντανακλαστικά του 

αεραγωγού. Για να ελαχιστοποιηθεί αυτός ο κίνδυνος, θα πρέπει ο ασθενής να 

παραμένει νήστις πριν από οποιαδήποτε εκλεκτική επέμβαση. Προκειμένου 

να διασφαλιστεί η συμμόρφωση και να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση, 

ζητείται από τους ασθενείς να μην λάβουν τίποτα από το στόμα από τα 
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μεσάνυχτα πριν την πρωινή επέμβαση και από τις 6 π.μ και μετά για τις 

απογευματινές επεμβάσεις.  

� Την εξουδετέρωση των γαστρικών οξέων: οι ασθενείς με ιστορικό αναγωγής 

ή διαφραγματοκήλης μπορεί να λάβουν φάρμακα, προκειμένου να μειωθεί η 

παραγωγή γαστρικού οξέος ή να εξουδετερωθεί η οξύτητα των γαστρικών 

περιεχομένων. 

�  Τη συστηματική φαρμακευτική αγωγή: Οι οδηγίες από τους 

αναισθησιολόγους ή οι πάγιες οδηγίες αφορούν ποιό φάρμακο της 

συστηματικής φαρμακευτικής αγωγής του ασθενούς θα πρέπει να δοθεί πριν 

την επέμβαση. Τα  υπογλυκαιμικά από του στόματος δεν χορηγούνται, οι 

οδηγίες για την ινσουλίνη θα επανεξεταστούν και πιθανώς να υπάρξει μικρή 

τροποποίηση της δοσολογίας, σε συνδυασμό με την χορήγηση ενός 

διαλύματος γλυκόζης. Τα αντιυπερτασικά γενικώς χορηγούνται, όπως και τα 

αντιαρρυθμικά. 

� Την προνάρκωση, η οποία χορηγείται όπως έχει καταγραφεί στο διάγραμμα. 

� Την υγιεινή του ασθενούς και τη χειρουργική ενδυμασία, οι οποίες θα πρέπει 

να είναι σύμφωνα με την πολιτική του κάθε νοσοκομείου. 

� Βοηθήματα επικοινωνίας: Τα ακουστικά βοηθήματα και τα γυαλιά αφήνονται 

καλύτερα στον ασθενή, προκειμένου να βοηθήσουν την επικοινωνία και να 

αποτρέψουν τη σύγχυση και την αγωνία.  

� Οδοντοστοιχίες: Οι σωστά εφαρμοζόμενες οδοντοστοιχίες βοηθούν στον 

αερισμό με μάσκα του ασθενούς υπό αναισθησία. Αντιστρόφως, οι 

ανεπαρκώς εφαρμοζόμενες οδοντοστοιχίες μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη 

του αεραγωγού. Γενικά, οι οδοντοστοιχίες αφαιρούνται πριν τη διασωλήνωση. 

Ωστόσο, το κάθε νοσοκομείο έχει τις δικές του αρχές όσον αφορά τις 

οδοντοστοιχίες 

� ακιγιάζ και βαμμένα νύχια: Θα πρέπει να αφαιρούνται για λόγους 

ασφαλείας του ασθενούς. Το μακιγιάζ μπορεί να αποκρύψει σημεία 

κυάνωσης, ενώ τα βαμμένα και τεχνητά νύχια παρεμβαίνουν στις ενδείξεις 

του οξύμετρου. 
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4.4.2. Η προετοιμασία του αναισθησιολογικού εξοπλισμού 

 

Η προεγχειρητική προετοιμασία του αναισθησιολογικού εξοπλισμού 

πραγματοποιείται πριν από κάθε ασθενή που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση 

και περιλαμβάνει:68 

x Τον έλεγχο του αναισθησιολογικού μηχανήματος (Α )  

x Τον έλεγχο του εξοπλισμού του μόνιτορ και εάν λειτουργεί 

x Τον έλεγχο του εξοπλισμού του αεραγωγού και την προετοιμασία του για τον 

συγκεκριμένο ασθενή 

x Την προετοιμασία του εξοπλισμού των iv γραμμών και της διασωλήνωσης 

x Τον έλεγχο του εξοπλισμού των πρόσθετων επεμβατικών γραμμών, όπου 

απαιτούνται 

x Τον έλεγχο και τη διάθεση των συσκευών θέρμανσης, εάν είναι αναγκαίες.    

 

4.5. Η ΑΦ Η Τ Υ ΑΣΘΕ ΥΣ ΣΤΗ ΧΕ Υ Γ Η Α Θ ΥΣΑ 

 
Η εισαγωγή στη χειρουργική αίθουσα μπορεί να είναι μία τρομακτική εμπειρία για 

τους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση. Για αυτόν τον λόγο, είναι 

σημαντικό ο νοσηλευτής να συστηθεί στον ασθενή και να επιβεβαιώσει τις 

λεπτομέρειες της επέμβασης, χρησιμοποιώντας την προεγχειρητική φόρμα συλλογής 

δεδομένων, η οποία έχει ήδη συμπληρωθεί από τον νοσηλευτή του τμήματος (εικόνα 

11). Η φόρμα αυτή περιλαμβάνει την επιβεβαίωση μαζί με τον ασθενή ότι η 

ταυτότητα που φέρει στο χέρι του είναι σωστή σε όλα τα στοιχεία, όπως το όνομα 

(συμπεριλαμβανομένου της σωστής προφοράς) και η ημερομηνία γέννησης, όπου και 

τα δύο πρέπει να συμφωνούν με τον φάκελο του ασθενούς. Επιπλέον, εξακριβώνεται 

μαζί με τον ασθενή η συγκεκριμένη επέμβαση όπου πρόκειται να γίνει, 

συμπεριλαμβανομένου του σημείου  του σώματος όπου θα γίνει και εάν αυτό έχει 

σημειωθεί και αν ο ασθενής είναι καλά ενημερωμένος και κατανοεί τις συνέπειες της 

επέμβασης. ερικοί ασθενείς μπορεί να ισχυριστούν ότι δεν κατανοούν τη 

διαδικασία της επέμβασης ή την αναισθησία που πρόκειται να λάβουν. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, είναι ευθύνη του νοσηλευτή να εξασφαλίσει ότι ο ασθενής μπορεί να 

μιλήσει με τον χειρουργό ή τον αναισθησιολόγο πριν λάβει γενική αναισθησία. Ο 

νοσηλευτής θα ελέγξει ακόμα εάν υπάρχει στο φάκελο του ασθενούς η γραπτή 
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συναίνεση του, προκειμένου να υποβληθεί στη συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση. 

Ο προεγχειρητικός έλεγχος περικλείει την επιβεβαίωση όποιων πιθανών γνωστών 

αλλεργιών. Επίσης, επιβεβαιώνεται πότε έλαβαν για τελευταία φορά τροφή ή υγρά. 

Οι σχετικές α/α και τα παθολογικά αποτελέσματα πρέπει να βρίσκονται στη 

χειρουργική αίθουσα. Όταν καταγραφούν αυτές οι πληροφορίες και ταυτοποιηθεί ότι 

ο σωστός ασθενής πρόκειται να υποβληθεί στη σωστή επέμβαση, τότε μπορεί να 

ξεκινήσει η εισαγωγή του στη γενική αναισθησία. 

Στην προσπάθεια ενίσχυσης των υπαρχόντων κλινικών πρακτικών ασφάλειας και 

βελτίωσης της επικοινωνίας αλλά και της ομαδικής εργασίας μεταξύ των κλινικών 

ειδικοτήτων συνέβαλε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος 

δημιούργησε μία λίστα ελέγχου σχετικά με την ασφάλεια στις χειρουργικές 

επεμβάσεις69 (εικόνα 12). Σύμφωνα με αυτή τη λίστα διακρίνονται 3 φάσεις, όπου η 

καθεμία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της φυσιολογικής εξέλιξης 

της επέμβασης: 

x Το διάστημα πριν την εισαγωγή στη γενική αναισθησία (είσοδος στη 

χειρουργική αίθουσα) 

x Το διάστημα μετά την εισαγωγή στην αναισθησία και πριν τη χειρουργική 

τομή στο δέρμα 

x Το διάστημα κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη συρραφή του χειρουργικού 

τραύματος και πριν την έξοδο του ασθενούς από τη χειρουργική αίθουσα. 

Σε καθεμία από αυτές τις φάσεις, ο υπεύθυνος για τον έλεγχο της λίστας θα 

πρέπει να ελέγχει και να επιβεβαιώνει ότι ολόκληρη η χειρουργική ομάδα έχει 

επιτελέσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες πριν προχωρήσει η επέμβαση στην 

επόμενη φάση. Ο έλεγχος όλων σχεδόν των σημείων θα πρέπει να είναι προφορικός 

και το αρμόδιο κάθε φορά μέλος της ομάδας να επιβεβαιώνει ότι οι ενέργειες που 

περιγράφονται έχουν γίνει. άθε χειρουργική ομάδα θα πρέπει να συμπεριλάβει την 

εφαρμογή της λίστας στη δική της μέθοδο εργασίας με τον αποτελεσματικότερο 

τρόπο και τη μικρότερη διαταραχή της ροής της εργασίας, προκειμένου να επιτύχει 

την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των σημείων ελέγχου της λίστας.    
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Εικόνα 11. Προεγχειρητική φόρμα ελέγχου του ασθενούς 
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Εικόνα 12. ίστα ελέγχου για την ασφάλεια στις χειρουργικές επεμβάσεις 
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4.5.1. Αναισθησιολογικές ενέργειες 

 

O νοσηλευτής του αναισθησιολογικού κατά την άφιξη του ασθενούς στη χειρουργική 

αίθουσα πραγματοποιεί τις ακόλουθες ενέργειες:68 

x Ολοκληρώνει τη λίστα καταγραφής. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

στους χρόνους νηστείας και στις πιθανές αλλεργίες σε φάρμακα 

x Ελέγχει την οδηγία της προνάρκωσης. Χορηγήθηκαν τα φάρμακα; Τι είδους 

φάρμακα χορηγήθηκαν; Είναι εμφανή τα αναμενόμενα αποτελέσματα; 

x Ελέγχει εάν χορηγήθηκε η απαιτούμενη συστηματική φαρμακευτική αγωγή 

x Εκτιμάει το επίπεδο άνεσης και αγωνίας του ασθενούς 

x Ελέγχει εάν χρειάζονται επιπλέον κουβέρτες, προκειμένου να αντισταθμίσουν 

τον κλιματισμό.  

Στη συνέχεια, τοποθετείται η iv γραμμή και μπορεί να χορηγηθούν φάρμακα, 

προκειμένου να ηρεμήσουν τον ασθενή. Η προσεκτική παρακολούθηση του ασθενούς 

είναι επιτακτική, καθώς μπορεί να συμβεί καταστολή του αναπνευστικού ή άλλες 

παρενέργειες.  

 

4.5.2. Η τοποθέτηση του ασθενούς 

 

Η τοποθέτηση του ασθενούς είναι μία ομαδική προσπάθεια μεταξύ του 

αναισθησιολόγου, του νοσηλευτικού προσωπικού, του υπεύθυνου των χειρουργικών 

αιθουσών και του χειρουργού. Ο ασθενής θα πρέπει να τοποθετείται στο χειρουργικό 

τραπέζι με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η μέγιστη ασφάλεια και άνεση του, η 

μέγιστη πρόσβαση του χειρουργού στο χειρουργικό πεδίο και η διατήρηση της 

αναισθησίας και της παρακολούθησης από τον αναισθησιολόγο.70 Ο ασθενής θα 

πρέπει να τοποθετείται χωρίς να υπάρχει κίνδυνος της αναπνευστικής λειτουργίας ή 

της κυκλοφορίας ή των νευρομυϊκών δομών. Η άριστη τοποθέτηση μπορεί να 

επιτευχθεί με την χρήση των κατάλληλων βοηθημάτων θέσης, τα οποία δεν θα 

παρακωλύουν ή θα παρεμβαίνουν στη φροντίδα του ασθενούς.  

Τα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν στην τοποθέτηση του ασθενούς θα 

πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω σημεία πριν αναλάβουν τη διαδικασία:70 

� Την εξοικείωση εκ των προτέρων με τον μηχανισμό του χειρουργικού 

τραπεζιού 
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� Τη συγκέντρωση όλων των συνδέσεων που θα χρησιμοποιηθούν πριν την 

άφιξη του ασθενούς 

� Την εξοικείωση με τις ποικίλες θέσεις που είναι αναγκαίες για την καλύτερη 

πρόσβαση στο χειρουργικό πεδίο 

� Την τοποθέτηση του ασθενούς σε όσο το δυνατόν πιο άνετη θέση 

� Την πρόληψη οποιασδήποτε παρέμβασης στην αναπνοή του ασθενούς, ενώ 

μετακινείται, όπως η άσκηση πίεσης των χεριών στο στήθος 

� Τη διασφάλιση ότι ο ασθενής έχει πλήρη αναισθησία πριν την τοποθέτηση 

του 

� Ο ασθενής υπό γενική αναισθησία δεν θα πρέπει ποτέ να επανατοποθετείται 

στο χειρουργικό τραπέζι χωρίς την επίβλεψη του αναισθησιολόγου 

� Η πλάκα της διαθερμίας θα πρέπει να τοποθετηθεί μετά την τοποθέτηση του 

ασθενούς και να ελεγχθεί ξανά εάν επανατοποθετηθεί ο ασθενής 

� Ο νοσηλευτής θα πρέπει να ελέγξει την πλάκα της διαθερμίας για πιθανά 

κατασκευαστικά ελαττώματα, καθώς επίσης και την τοποθέτηση της πριν τη 

χρήση 

� Τα εξαρτήματα του τραπεζιού θα πρέπει να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να μην παρεμποδίζεται ο χειρουργός στην περιοχή της τομής κατά τη 

διάρκεια της επέμβασης 

� Όλα τα εξαρτήματα και οι συνδέσεις θα πρέπει να είναι τοποθετημένα με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί να συμβεί αλλαγή της θέσης του ασθενούς 

διεγχειρητικά. 

 

4.5.3. οσηλευτικές ευθύνες κατά την τοποθέτηση του ασθενούς   

 

Ο νοσηλευτής της χειρουργικής αίθουσας κατά την τοποθέτηση του ασθενούς στο 

χειρουργικό τραπέζι θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για τα καθήκοντα του. Αυτά τα 

καθήκοντα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:70 

� Τη διατήρηση της αναπνευστικής λειτουργίας σε ανεπηρέαστη κατάσταση 

κατά τη διάρκεια της επέμβασης 

� Τη διατήρηση της φυσιολογικής ευθυγράμμισης και προστασίας των μυών, 

των νεύρων και τον οστικών προεξοχών από την άσκηση πίεσης 

� Τη διατήρηση της κατάλληλης κυκλοφορίας με την αποφυγή των άμεσων 

περιφερικών πιέσεων που επηρεάζουν τη φλεβική επιστροφή 
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� Τον περιορισμό της έκθεσης του ασθενούς στην περιοχή που απαιτείται για 

χειρουργική/αναισθησιολογική παρέμβαση, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο 

την αξιοπρέπεια και την θερμοκρασία του σώματος του 

� Την επεξήγηση όλων των δραστηριοτήτων και της αιτιολογίας τους στον 

ασθενή πριν την εισαγωγή στη γενική αναισθησία 

� Την αποφυγή επαφής οποιουδήποτε σημείου του σώματος του ασθενούς με 

μεταλλικό τμήμα του χειρουργικού τραπεζιού 

� Την αναγκαιότητα ικανού προσωπικού και εξοπλισμού για την τοποθέτηση 

του ασθενούς 

� Την απαίτηση μη στήριξης της χειρουργικής ομάδας σε οποιοδήποτε σημείο 

του σώματος του ασθενούς διεγχειρητικά. 

Στη συνέχεια, ο νοσηλευτής του αναισθησιολογικού θα τοποθετήσει τα 

εξαρτήματα του μόνιτορ – παλμικό οξύμετρο, πιεσόμετρο και τα ηλεκτρόδια του 

Η Γ – φροντίζοντας να μην εκτεθεί ο ασθενής με επίπεδο συνείδησης. Ο νοσηλευτής 

κίνησης ή ο τραυματιοφορέας, ανάλογα με την πολιτική του εκάστοτε νοσοκομείου, 

θα τοποθετήσει την πλάκα της διαθερμίας και θα ελέγξει τη λειτουργία της, όπως 

επίσης και τη λειτουργία της αναρρόφησης που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια 

της χειρουργικής επέμβασης, ενώ θα τοποθετηθούν προστατευτικά μαξιλάρια σε όλες 

τις οστικές προεξοχές και στα σημεία άσκησης πίεσης, ανάλογα με τη θέση της 

επέμβασης. Πριν την εισαγωγή στην αναισθησία χορηγείται οξυγόνο μέσω του ΑΣ, 

καθώς η χορήγηση οξυγόνου 100% πριν την διασωλήνωση αυξάνει τα αποθέματα 

οξυγόνου των πνευμόνων. 

 

4.6. Η Ε ΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ  Α Α ΣΘΗΣ Α     

 

Η εισαγωγή στην αναισθησία είναι η διαδικασία κατά την οποία ο ασθενής με 

επίπεδο συνείδησης και αντίληψη μεταβαίνει στην κατάσταση απώλειας της 

συνείδησης του.62 Ο στόχος της γενικής αναισθησίας είναι να παρέχει μία ισορροπία 

ύπνου, μυϊκής χάλασης και αναλγησίας. Υπάρχει απώλεια των αντανακλαστικών, 

συμπεριλαμβάνοντας την ανταπόκριση στη διέγερση της επέμβασης και τα 

προστατευτικά αντανακλαστικά που διατηρούν ελεύθερο τον αεραγωγό. Τα φάρμακα 

της εισαγωγής μπορεί να χορηγηθούν iv ή να αναπνεύσει ο ασθενής τον παράγοντα 

μέσω του αναπνευστικού συστήματος (ΑΣ).  
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4.6.1. Η προετοιμασία για λαρυγγοσκόπηση με άκαμπτο λαρυγγοσκόπιο 

 

Η προετοιμασία της διασωλήνωσης περιλαμβάνει τον έλεγχο του εξοπλισμού και της 

σωστής τοποθέτησης του ασθενούς. Ο τραχειοσωλήνας, επίσης, θα πρέπει να 

ελέγχεται. Το σύστημα του αεροθαλάμου ελέγχεται εκπτύσσοντας τον αεροθάλαμο 

με μία σύριγγα. Εάν μετά την αποσύνδεση της σύριγγας, ο αεροθάλαμος διατηρεί την 

πίεση του σημαίνει ότι ο αεροθάλαμος και η βαλβίδα του λειτουργούν ικανοποιητικά. 

Επιπλέον, το συνδετικό του τραχειοσωλήνα πρέπει να είναι βαθιά ενσφηνωμένο μέσα 

σε αυτόν, ώστε να μην αποσυνδέεται εύκολα. Εάν χρησιμοποιηθεί οδηγός τότε αφού 

εισαχθεί στον τραχειοσωλήνα, λυγίζει προκειμένου ο σωλήνας να πάρει ένα σχήμα 

σαν το μπαστούνι του χόκεϊ (εικόνα 13). Αυτό το σχήμα διευκολύνει τη 

διασωλήνωση όταν ο λάρυγγας έχει πρόσθια θέση.65 Η  κατάλληλη λάμα συνδέεται 

πάνω στη λαβή του λαρυγγοσκοπίου και ελέγχεται ο λαμπτήρας. Η ένταση του φωτός 

θα πρέπει να παραμένει σταθερή ακόμα και αν ο λαμπτήρας είναι ασταθής. Επίσης, 

θα πρέπει να υπάρχει συσκευή αναρρόφησης σε λειτουργία για να μπορούν να 

αντιμετωπιστούν ανεπιθύμητα συμβάματα, όπως εκκρίσεις, έμετος και αιμορραγία.  

Η σωστή τοποθέτηση του ασθενούς είναι σημαντική για την επιτυχία της 

διασωλήνωσης. Η κεφαλή του ασθενούς θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με 

την ξιφοειδή απόφυση του στέρνου του αναισθησιολόγου, ώστε κατά τη 

διασωλήνωση ο αναισθησιολόγος να μην καταπονείται στην οσφυϊκή χώρα.65 Στη 

λαρυγγοσκόπηση με το άκαμπτο λαρυγγοσκόπιο μετατοπίζονται τα μαλακά μόρια 

του φάρυγγα για να είναι δυνατή η δια του στόματος άμεση όραση της γλωττίδας. Η 

μέτρια ανύψωση της κεφαλής και έκταση της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης τοποθετεί 

τον ασθενή στη λεγόμενη θέση εισπνοής. Το κάτω τμήμα της αυχενικής μοίρας 

κάμπτεται τοποθετώντας την κεφαλή σε μαξιλάρι – ειδική κουλούρα (εικόνα 14). 

Στην προετοιμασία της εισαγωγής στην αναισθησία και τη διασωλήνωση 

περιλαμβάνεται και η προοξυγόνωση. Η προοξυγόνωση με βαθιές εισπνοές 100% 

οξυγόνου παρέχει επιπλέον ασφάλεια σε περίπτωση που μετά την εισαγωγή στην 

αναισθησία υπάρχει πρόβλημα με τον αερισμό του ασθενούς.  

ετά την εισαγωγή στην αναισθησία, ο αναισθησιολόγος αποτελεί τον «φύλακα» 

του ασθενούς. ε την αναισθησία καταργείται το προστατευτικό αντανακλαστικό 

του κερατοειδούς και για αυτόν τον λόγο χρειάζεται να ληφθούν μέτρα, ώστε να μην 

τραυματιστεί ο κερατοειδής χιτώνας. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται επάλειψη των 
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οφθαλμών με μία οφθαλμολογική ελαιώδη αλοιφή και στη συνέχεια καλύπτονται με 

ταινία για να τα κρατάει κλειστά.  

 

 

 
 

Εικόνα 13. Τοποθέτηση του οδηγού μέσα στον Ε ΤΣ 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 14. Η έκταση της κεφαλής (Α) και η κάμψη της αυχενικής μοίρας (Β) με την 

τοποθέτηση μαξιλαριού ή ειδικής κουλούρας βοηθάει στη λαρυγγοσκόπηση και 

διασωλήνωση του ασθενούς 

 



 75

4.6.2. Η στοματοτραχειακή διασωλήνωση  

 

Πρόκειται για τη διαδικασία εισαγωγής ενός ενδοτραχειακού σωλήνα (Ε ΤΣ) μέσω 

των φωνητικών χορδών στην τραχεία65 (εικόνα 15). Το λαρυγγοσκόπιο κρατείται 

συνήθως με το μη επικρατούν χέρι (συνήθως το αριστερό). Έχοντας καλά ανοιχτό το 

στόμα του ασθενούς, εισάγεται η λάμα του λαρυγγοσκοπίου στη δεξιά γωνία του 

στοματοφάρυγγα, προσέχοντας τις οδοντοστοιχίες. Στη συνέχεια, με την κοίλη 

επιφάνεια της λάμας ωθείται η γλώσσα προς τα άνω και αριστερά. Η άκρη της λάμας, 

όταν είναι κυρτή, φθάνει στο γλωσσοεπιγλωττιδικό βοθρίο, ενώ όταν είναι ευθεία 

φτάνει πάνω στην επιγλωττίδα. αι στις δύο περιπτώσεις πάντως, για να 

αποκαλυφθούν οι φωνητικές χορδές ανυψώνεται η λαβή του λαρυγγοσκοπίου με 

φορά κάθετη προς την κάτω γνάθο του ασθενούς. Τα δόντια δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται ως υπομόχλιο. Στο δεξί χέρι φέρεται ο Ε ΤΣ και εισάγεται η άκρη 

του ανάμεσα από τις φωνητικές χορδές, οι οποίες βρίσκονται σε απαγωγή. Η θέση 

στην οποία τοποθετείται ο αεροθάλαμος θα πρέπει να είναι το ανώτερο τμήμα της 

τραχείας, αλλά μετά τον λάρυγγα. ατόπιν, το λαρυγγοσκόπιο απομακρύνεται με 

προσοχή, προκειμένου να μην προκληθεί ζημιά στα δόντια. Επιπλέον, για να 

ελαχιστοποιηθεί η πίεση που ασκείται στον βλεννογόνο της τραχείας, ο αεροθάλαμος 

εκπτύσσεται με τον ελάχιστο δυνατό αέρα που χρειάζεται για να μην υπάρχει διαφυγή 

κατά τον αερισμό με θετικές πιέσεις. Η ψηλάφηση του οδηγού αεροθαλάμου δεν 

αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο εκτίμησης της πίεσης του αεροθαλάμου. Αντιθέτως, 

υπάρχουν ειδικά όργανα που μετρούν την πίεση του αεροθαλάμου και επιτρέπουν τις 

διάφορες αυξομειώσεις που απαιτούνται. 

ετά τη διασωλήνωση, επιβεβαιώνεται η θέση του σωλήνα εντός της τραχείας με 

ακρόαση των πνευμόνων άμφω και του επιγαστρίου και έλεγχο της καταγραφής στον 

καπνογράφο.65 Εάν υπάρχει αμφιβολία τοποθέτησης του σωλήνα στην τραχεία ή τον 

οισοφάγο, τότε θα ήταν φρόνιμο να αφαιρεθεί ο σωλήνας και να αερισθεί ο ασθενής 

με μάσκα. Διαφορετικά ο σωλήνας σταθεροποιείται στη θέση του με ταινία. Ο 

καλύτερος τρόπος για να ελέγχει κανείς την παραμονή του τραχειοσωλήνα στην 

τραχεία είναι η συνεχής παρακολούθηση του καπνογράφου, αλλά ακόμα και αυτό δεν 

μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα ενδοβρογχικής διασωλήνωσης από 

υπερενσφήνωση.  

Σε περίπτωση μη επίτευξης της διασωλήνωσης δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται 

απλά οι διαδικασίες όπως στην πρώτη προσπάθεια. Πρέπει να υπάρξει μία 
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τροποποίηση, προκειμένου να αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχίας, όπως είναι η θέση του 

ασθενούς, μικρότερος τραχειοσωλήνας, προσθήκη οδηγού, προσπάθεια για 

ρινοτραχειακή διασωλήνωση ή έκκληση βοήθειας από άλλο αναισθησιολόγο. Θα 

πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμοι εναλλακτικοί τρόποι αερισμού, όπως λαρυγγική 

μάσκα, Combitube, κρικοθυρεοτομή και αερισμός με jet, τραχειοστομία, σε 

περίπτωση που ο ασθενής δεν μπορεί να αεριστεί με μάσκα. Η American Society of 

Anaesthesiology (ASA) δημοσίευσε τον Οκτώβριο του 1992 κατευθυντήριες οδηγίες 

σχετικά με την αντιμετώπιση του δύσκολου αεραγωγού, οι οποίες αναθεωρήθηκαν 

τον Οκτώβριο του 2002 και έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τον κλινικό ιατρό να 

αντιμετωπίσει τυχόν δυσκολίες κατά τον χειρισμό του αεραγωγού.65 

Επιπλέον, η δυσκολία διασωλήνωσης και η πρόκληση επιπλοκών ή όχι 

σημειώνονται στο διάγραμμα αναισθησίας του ασθενούς από τον αναισθησιολόγο, 

προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση των υπολοίπων αναισθησιολόγων σχετικά με τη 

δυσκολία διασωλήνωσης σε μελλοντικές επεμβάσεις του ασθενούς (εικόνα 16). 

 

 

 
 

 

 

Εικόνα 15. Η λαρυγγοσκόπηση και διασωλήνωση του ασθενούς 
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Εικόνα 16. Το διάγραμμα αναισθησίας 
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4.6.3. Επιπλοκές της λαρυγγοσκόπησης και της διασωλήνωσης  

 

Οι επιπλοκές της λαρυγγοσκόπησης και της διασωλήνωσης65 συνήθως οφείλονται σε 

σφάλματα στην τοποθέτηση του σωλήνα, σε τραυματισμό του αεραγωγού, στην 

αντίδραση του οργανισμού στους χειρισμούς και σε δυσλειτουργία του 

τραχειοσωλήνα. Αυτές οι επιπλοκές μπορεί να συμβούν τόσο κατά τη 

λαρυγγοσκόπηση και διασωλήνωση, όσο και κατά την παραμονή του σωλήνα ή την 

αποσωλήνωση (πίνακας 8). 

 

ίνακας 8. Επιπλοκές της διασωλήνωσης.65  

1. ατά τη λαρυγγοσκόπηση και τη διασωλήνωση 

Α) ακή τοποθέτηση 

� Διασωλήνωση του οισοφάγου: ο Ε ΤΣ τοποθετείται στον ανώτερο 

οισοφάγο και όχι στην τραχεία. Εάν δεν αναγνωριστεί και διορθωθεί 

αμέσως, θα επέλθει υποξία 

� Ενδοβρογχική διασωλήνωση: ο Ε ΤΣ προωθείται πολύ βαθιά και 

εισάγεται στον κύριο βρόγχο, αερίζοντας τον ένα πνεύμονα μόνο. Τα 

αποτελέσματα περιλαμβάνουν μειωμένη οξυγόνωση, αυξημένη 

κατακράτηση CO2 και κατάρρευση του μη αεριζόμενου πνεύμονα 

� Εντόπιση του αεροθαλάμου στο λάρυγγα 

Β) Τραυματισμός του αεραγωγού 

� Τραυματισμός οδόντων 

� Εξέλκωση γλώσσας, βλεννογόνου και χειλιών 

� Πονόλαιμος 

� Εξάρθρωση κάτω γνάθου 

� Τραυματισμός (διαχωρισμός) βλεννογόνου στο φάρυγγα 

Γ) Αντανακλαστικά του αυτόνομου νευρικού συστήματος 

� Υπέρταση, ταχυκαρδία 

� Ενδοκράνια υπέρταση 

� Ενδοφθάλμια υπέρταση 

� αρυγγόσπασμος 

Δ) Δυσλειτουργία του τραχειοσωλήνα 

� Ρήξη του αεροθαλάμου 
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2. ετά την τοποθέτηση του τραχειοσωλήνα 

Α) ακή τοποθέτηση 

� Ακούσια αποσωλήνωση 

� Ενδοβρογχική διασωλήνωση 

� ετακίνηση του αεροθαλάμου στο λάρυγγα 

Β) Τραυματισμός του αεραγωγού 

� Φλεγμονή και εξέλκωση του βλεννογόνου 

� Εκδορά της μύτης 

Γ) Δυσλειτουργία του τραχειοσωλήνα 

� Ανάφλεξη 

� Απόφραξη 

3. ετά την αποσωλήνωση 

Α) Τραυματισμός του αεραγωγού 

� Οίδημα και στένωση (γλωττιδική, υπογλωττιδική ή τραχειακή) 

� Βράγχος φωνής (κοκκίωμα φωνητικών χορδών ή παράλυση) 

Β) Δυσλειτουργία του λάρυγγα και εισρόφηση 

Γ) Αντανακλαστικά του αυτόνομου νευρικού συστήματος 

� αρυγγόσπασμος 

 

 

4.7. Η Α Α ΥΘΗΣΗ Τ Υ ΑΣΘΕ ΥΣ (MONITORING) 

 

Η παρακολούθηση (monitoring) περιλαμβάνει τη μέτρηση των φυσιολογικών 

μεταβλητών του ασθενούς, την παροχή των αερίων στον ασθενή και τη λειτουργία 

του αναισθησιολογικού εξοπλισμού. Περιλαμβάνει μαζί την τεχνική έκθεση και την 

επαγρύπνηση και παρατήρηση του αναισθησιολόγου. Επιπλέον, η συνεχής 

παρακολούθηση μπορεί να υποδείξει τις αναπτυσσόμενες τάσεις και να 

προειδοποιήσει για σημαντικά προβλήματα. Ωστόσο, η παρακολούθηση απαιτεί 

ειδικευμένη ερμηνεία για να έχει οποιαδήποτε αξία. 

 Οι οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί σε όλα τα μόνιτορ προειδοποιούν τον 

επαγγελματία υγείας για τις μεταβλητές που βρίσκονται εκτός φυσιολογικών ορίων. 

Επιπλέον, οι συναγερμοί αυτοί μπορεί να προσαρμοστούν, ώστε να ανταποκρίνονται 
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στα ατομικά χαρακτηριστικά του ασθενούς, επειδή όμως αποτελούν σημαντικό 

βοήθημα για την ασφάλεια του δεν πρέπει να κλείνουν ποτέ.  

 

4.7.1. οινά μόνιτορ του ασθενούς 

 

άθε ασθενής που πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση συνδέεται με 

μόνιτορ, το οποίο θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει τις ενδείξεις από τις 

ακόλουθες παραμέτρους:71   

x ξύμετρο: ετράει τον κορεσμό του οξυγόνου της αιμοσφαιρίνης στις 

αρτηρίες (φυσιολογικές τιμές: 95-100%).  

x Αυτοματοποιημένη μη επεμβατική αρτηριακή πίεση (NIBP): ετράει 

αυτόματα την αρτηριακή πίεση σε καθορισμένα μεσοδιαστήματα. 

x Ηλεκτροκαρδιογράφημα (Η Γ): Ανιχνεύει την ηλεκτρική δραστηριότητα 

της καρδιάς και την παρουσιάζει σε κυματομορφή, παρουσιάζει τον ρυθμό της 

καρδιάς και επιτρέπει την ανάλυση αρρυθμιών, ενώ μπορεί να υποδείξει την 

ισχαιμία του μυοκαρδίου. 

x απνογράφος: ετράει και εκθέτει (αριθμητικώς και γραφικώς) τις 

εισπνεόμενες και εκπνεόμενες συγκεντρώσεις του CO2. 

x Η κυματομορφή του καπνογράφου: Απεικονίζει τις φάσεις του αερισμού και 

το σχήμα είναι σχεδόν το ίδιο σε όλους τους υγιείς ασθενείς. ία ασυνήθιστη 

κυματομορφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει δυσμενείς εκβάσεις 

ή ασθένειες.   

 

4.7.2. Άλλα μόνιτορ του ασθενούς 

 

Επιπλέον, μπορεί να περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες ενδείξεις στο μόνιτορ του 

ασθενούς:71 

x όνιτορ θερμοκρασίας: Οι ασθενείς υπό γενική αναισθησία διατρέχουν τον 

κίνδυνο εμφάνισης υποθερμίας, για αυτόν τον λόγο γίνεται συνεχής 

παρακολούθηση και έκθεση της κεντρικής τους θερμοκρασίας.  

x ευροδιεγέρτες: ετρούν τον νευρομυϊκό αποκλεισμό μέσω μίας 

ηλεκτρικής διέγερσης, η οποία περνάει μέσα από ένα περιφερικό νεύρο, 

προκειμένου να προκληθεί κινητική απάντηση και χρησιμοποιούνται σε 
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επείγουσες καταστάσεις για να διασφαλίσουν την αναστροφή του 

νευρομυϊκού αποκλεισμού. 

x Επεμβατικό μόνιτορ της αρτηριακής πίεσης (IBP): ετράει συνεχώς τη 

συστηματική πίεση του αίματος μέσω ενός ενδαρτηριακού καθετήρα. 

x όνιτορ κεντρικής φλεβικής πίεσης ( Φ ): ετράει συνεχώς την πίεση 

στην άνω κοίλη φλέβα μέσω του κεντρικού φλεβικού καθετήρα, ο οποίος 

συνδέεται με την γραμμή του μορφομετατροπέα της πίεσης και το μόνιτορ 

παρουσιάζει την ΦΠ σε κυματομορφή και αριθμητική μορφή. 

x αθετήρας πνευμονικής αρτηρίας: Δίνει πληροφορίες για την ΦΠ, την 

πίεση της πνευμονικής αρτηρίας και την πίεση ενσφηνώσεως των 

πνευμονικών τριχοειδών (η οποία αντανακλά την πίεση περιφερικά του 

καθετήρα στην αριστερή πλευρά της καρδιάς – τελοδιαστολική πίεση της 

αριστερής κοιλίας), μετράει την καρδιακή παροχή, την κεντρική θερμοκρασία 

και παρέχει πληροφορίες σχετικά με την οξυγόνωση του μικτού φλεβικού 

αίματος. 

x Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ): Παρακολουθεί την ηλεκτρική 

δραστηριότητα του εγκεφάλου του ασθενούς με ακρίβεια, μετράει το βάθος 

της αναισθησίας και μειώνει τον κίνδυνο αντίληψης. 

x Ανάλυση των αναισθητικών αερίων: ετρούν και παρουσιάζουν σε 

αριθμητική και/ή γραφική μορφή τις εισπνεόμενες και εκπνεόμενες 

συγκεντρώσεις του οξυγόνου, του υποξειδίου του αζώτου και των πτητικών 

αναισθητικών παραγόντων. 

x όνιτορ του αναπνευστήρα:  Οι σύγχρονοι αναπνευστήρες έχουν στο 

εσωτερικό τους συστήματα παρακολούθησης, τα οποία μετρούν τις πιέσεις 

του αεραγωγού και επιπλέον διαθέτουν συναγερμό εάν οι πιέσεις είναι πολύ 

υψηλές ή χαμηλές.  
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1. Σ Σ ΤΗΣ Ε ΕΤΗΣ 

 

Σκοπός της συγκεκριμένης διατριβής ήταν η διερεύνηση των πιθανών σφαλμάτων και 

παραβιάσεων των διαδικασιών που διαπράττονται από το νοσηλευτικό και ιατρικό 

προσωπικό από το στάδιο εισαγωγής του ασθενούς στη χειρουργική αίθουσα μέχρι το 

στάδιο της λαρυγγοσκόπησης και διασωλήνωσης της τραχείας. Πιο συγκεκριμένα, 

μελετήθηκαν οι ανθρώπινοι παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτέλεση των 

ανωτέρω και που τελικά οδηγούν σε αύξηση των επιπλοκών (διεγχειρητικών-

μετεγχειρητικών) των ασθενών και σε μείωση της ασφάλειας ασθενών και 

επαγγελματιών υγείας. 

 

ι επιμέρους στόχοι της μελέτης ήταν: 

1) α μελετηθεί ο αριθμός και τύπος των σφαλμάτων και παραβιάσεων των 

διαδικασιών που διαπράττονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

από το στάδιο εισαγωγής του ασθενούς στη χειρουργική αίθουσα μέχρι το 

στάδιο αερισμού και διασωλήνωσης της τραχείας και να συσχετισθούν με τη 

νοσηρότητα και τη θνητότητα των ασθενών. 

2) α μελετηθεί το επίπεδο γνώσης του νοσηλευτικού προσωπικού (εκπαίδευση 

– γνώση διαδικασιών) και να συσχετιστεί με τον αριθμό και τύπο των 

σφαλμάτων και τις παραβιάσεις διαδικασιών που διαπράττονται από το 

στάδιο εισαγωγής του ασθενούς στη χειρουργική αίθουσα μέχρι το στάδιο της 

διασωλήνωσης. 

3) α μελετηθεί η κόπωση και το επίπεδο επικοινωνίας και να συσχετιστεί με 

τον αριθμό και τύπο των σφαλμάτων και τις παραβιάσεις διαδικασιών που 

διαπράττονται από το στάδιο εισαγωγής του ασθενούς στη χειρουργική 

αίθουσα μέχρι το στάδιο της διασωλήνωσης. 

4)  α μελετηθεί η επίδραση των ανατομικών χαρακτηριστικών του ασθενούς 

κατά την άμεση λαρυγγοσκόπηση και να συσχετιστεί με τον αριθμό και τύπο 

των σφαλμάτων και τις παραβιάσεις διαδικασιών που διαπράττονται από το 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

5) α μελετηθεί και να συγκριθεί ο αριθμός και τύπος σφαλμάτων και οι 

παραβιάσεις διαδικασιών που διαπράττονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό μεταξύ δύο διαφορετικών νοσοκομείων (γενικό-πανεπιστημιακό).  
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2. Υ  Α  ΕΘ Δ Σ 

 

2.1. Ερευνητικός Σχεδιασμός 

 

Πρόκειται για μια προοπτική περιγραφική μελέτη συσχετίσεων με συγχρονικές 

συγκρίσεις μεταξύ δύο διαφορετικών νοσοκομείων, σχετικά με τις παραβιάσεις και 

τα σφάλματα που διαπράττονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από το 

στάδιο εισαγωγής του ασθενούς στη χειρουργική αίθουσα μέχρι το στάδιο αερισμού 

και διασωλήνωσης της τραχείας του. 

 

2.2. Χώρος της μελέτης 

 

Η μελέτη διεξήχθη στις 8 Χειρουργικές Αίθουσες ενός Γενικού οσοκομείου της 

Αττικής 200 κλινών και τις 10 Χειρουργικές Αίθουσες ενός Πανεπιστημιακού 

οσοκομείου της Αττικής 400 κλινών, για το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2008 έως 

Φεβρουάριος 2009. Το πρωτόκολλο της μελέτης (βλ. Παράρτημα) κατατέθηκε προς 

έγκριση στην Επιστημονική Επιτροπή των ανωτέρω οσοκομείων, καθώς επίσης 

ενημερώθηκαν και οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι νοσηλευτές του Χειρουργείου 

και του Αναισθησιολογικού τμήματος. 

 

2.3. Δείγμα – Δειγματοληψία 

 

Η στρατηγική δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν η μέθοδος δειγματοληψίας 

ευκολίας (δειγματοληψία μη πιθανότητας). Πιο συγκεκριμένα, στα ωράρια εργασίας 

της κύριας ερευνήτριας γινόταν η επιλογή του ασθενούς που θα λάμβανε γενική 

αναισθησία για τη διεξαγωγή της επέμβασης και μετά την υπενθύμιση στο ιατρικό 

και νοσηλευτικό προσωπικό της χειρουργικής αίθουσας για το σκοπό της μελέτης 

έμπαινε στην αίθουσα και ξεκινούσε την καταγραφή των δεδομένων. Επιπλέον, η 

καταγραφή των δεδομένων έγινε σε όλες τις βάρδιες εργασίας της ερευνήτριας 

(πρωινή, απογευματινή, βραδινή) και σε όλα τα είδη των επεμβάσεων 

(προγραμματισμένη, έκτακτη ή επείγουσα).  

Η επιλογή του μεγέθους δείγματος των ασθενών έγινε με βάση μια 

προκαταρκτική ανάλυση ισχύος, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα από τις 

συσχετίσεις των μελετώμενων δημογραφικών και άλλων παραμέτρων με τις 
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ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Ως επίπεδο στατιστικής ισχύος επιλέχθηκε το 80%, 

το οποίο θεωρείται ως ικανοποιητικό για την ελάττωση της πιθανότητας μη ανάδειξης 

μιας πραγματικά ισχύουσας συσχέτισης και ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

(α) το 0.05.72 Το κατάλληλο μέγεθος δείγματος όπως υπολογίστηκε από τους πίνακες 

στατιστικής ισχύος του Cohen72 ήταν 200 ασθενείς, όπου  οι 110 υποβλήθηκαν σε 

επέμβαση στο Γενικό οσοκομείο και οι 90 στο Πανεπιστημιακό οσοκομείο των 

Αθηνών. Όσον αφορά το είδος των επεμβάσεων που υποβλήθηκαν οι ασθενείς 

αναλυτικά στοιχεία δίνονται στο παράρτημα.  

 Όσον αφορά το δείγμα του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, το 

αποτέλεσαν 33 νοσηλευτές του αναισθησιολογικού (οι 16 ανήκαν στο γενικό 

νοσοκομείο και οι 17 στο πανεπιστημιακό), 12 ειδικευόμενοι αναισθησιολόγοι (4 

ειδικευόμενοι στο γενικό και 8 στο πανεπιστημιακό), 31 ειδικευμένοι 

αναισθησιολόγοι (οι 14 ανήκαν στο γενκό και οι 17 στο πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο), 6 τραυματιοφορείς (οι 5 ανήκαν στο γενικό νοσοκομείο, ενώ στο 

πανεπιστημιακό υπήρχε 1 τραυματιοφορέας ο οποίος δεν ήταν αποκλειστικά 

υπεύθυνος για τις χειρουργικές αίθουσες, αλλά και για άλλα τμήματα) και 42 

νοσηλευτές χειρουργείου (οι 24 ανήκαν στο γενικό και οι 18 στο πανεπιστημιακό).  

 

2.4. ριτήρια εισόδου στο πρωτόκολλο  
 

Η επιλογή του δείγματος των ασθενών της μελέτης έγινε με βάση τα παρακάτω 

κριτήρια  εισόδου: α. την ηλικία που ήταν > 18 ετών,  β. τον τύπο της αναισθησίας 

(γενική αναισθησία) και γ. τη διασωλήνωση της τραχείας δια του στόματος.  

 

2.5. Εργαλείο μέτρησης 

 

Για τη διεξαγωγή της μελέτης χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο (παράρτημα) το 

οποίο δημιουργήθηκε από την αρχή, λόγω έλλειψης αντίστοιχου εργαλείου στην 

εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία. Η ανάπτυξη του περιεχομένου του βασίστηκε σε 

βιβλιογραφικά δεδομένα, στις συστάσεις του ΠΟΥ,69 του FDA,63 της Αμερικάνικης 

Εταιρείας Αναισθησιολογίας (ASA)71 και σε υπουργική απόφαση της Ελληνικής 

κυβέρνησης73 σχετικά με τον καθορισμό των ελαχίστων ορίων των προδιαγραφών για 

ασφαλή χορήγηση αναισθησίας. 
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έσω της αξιολόγησης του ερωτηματολογίου από ομάδα ειδικών, που την 

αποτέλεσαν 4 ιατροί με αντίστοιχη ειδικότητα (1 χειρουργός, 3 αναισθησιολόγοι) και 

3 νοσηλευτές με πολυετή κλινική εμπειρία και της πιλοτικής μελέτης που 

ακολούθησε, ελέγχθηκαν η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του. Τελικά, το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε περιείχε 106  ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 87 

ήταν  κλειστού τύπου (ναι-οχι) και αφορούσαν στη διεκπεραίωση ή όχι 

συγκεκριμένων προεγχειρητικών ελέγχων και οι υπόλοιπες 19 ήταν περιγραφικές και 

αφορούσαν στην πειγραφή ενός σφάσλματος που προκλήθηκε. Επιπλέον, το 

ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από φόρμα δημογραφικών και προσωπικών στοιχείων 

τόσο των ασθενών (όπως η ηλικία, το φύλο, ο δείκτης μάζας σώματος ((Body Mass 

Index, Β ) ή η κατάταξη ASA και  Mallampatti) όσο και του ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού της χειρουργικής αίθουσας (όπως είναι το φύλο, η ηλικία, 

το επίπεδο εκπαίδευσης, η επαγγελματική εμπειρία και επιμόρφωση και το επίπεδο 

ικανοποίησης από την εργασία του).   

Οι ερωτήσεις του εργαλείου, ανάλογα με το περιεχόμενό τους διακρινόταν σε 8 

επιμέρους ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορούσε στον έλεγχο ταυτοποίησης του 

ασθενούς και αποτελούνταν από 6 ερωτήσεις. Η δεύτερη ενότητα περιείχε 13 

ερωτήσεις σχετικά με την τοποθέτηση του ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι και τον 

έλεγχο του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας, ενώ η τρίτη 15 ερωτήσεις σχετικά 

με τον προεγχειρητικό έλεγχο των εξετάσεων του ασθενούς και των ανατομικών 

χαρακτηριστικών του. Η τέταρτη ενότητα αφορούσε στον έλεγχο του 

αναισθησιολογικού μηχανήματος (Α ) και αποτελούνταν από 13 ερωτήσεις και 

ακολουθούσε η πέμπτη ενότητα με 17 ερωτήσεις για τον προεγχειρητικό έλεγχο του 

εξοπλισμού της διασωλήνωσης. Παρακάτω, η έβδομη ενότητα περιείχε 11 ερωτήσεις 

που αφορούσαν στην προετοιμασία και τον έλεγχο των φαρμάκων για εισαγωγή στη 

γενική αναισθησία, ενώ η όγδοη ενότητα αφορούσε στην ίδια τη διασωλήνωση και 

περιελάμβανε 10 ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο ολοκληρωνόταν με 15 ερωτήσεις 

σχετικά με την ύπαρξη δύσκολης διασωλήνωσης και των πιθανών επακόλουθων 

επιπλοκών της. Επιπλέον, η κάθε ενότητα βαθμολογήθηκε με μία ελάχιστη τιμή 0 

όταν δεν πραγματοποιούνταν κανένας έλεγχος και μία μέγιστη τιμή ανάλογα με το 

σύνολο των ερωτήσεων της κάθε ενότητας (για παράδειγμα η μέγιστη τιμή στον 

έλεγχο ταυτοποίησης ήταν 5). Η μεγαλύτερη βαθμολογία υποδήλωνε πληρέστερο 

έλεγχο και το αντίθετο.  
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Πιλοτική μελέτη:  

 

Η πιλοτική μελέτη διεξήχθη στις Χειρουργικές Αίθουσες των δύο οσοκομείων της 

Αττικής και καταγράφηκαν 60 ασθενείς, όπου οι 30 υποβλήθηκαν σε επέμβαση στο 

γενικό νοσοκομείο και οι υπόλοιποι 30 στο πανεπιστημιακό. ετά από στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων και με κριτήριο το συντελεστή Cronbach’s α αφαιρέθηκαν 

κάποιες ερωτήσεις ώστε να αυξηθεί η συνοχή και εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. 

Το τελικό ερωτηματολόγιο που προέκυψε αποτελούνταν από 106 ερωτήσεις και ο 

συνολικός Cronbach’s α υπολογίστηκε και ήταν ίσος με 0.96. 

 

2.6. Συλλογή των δεδομένων 

 

Η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε από την ίδια την ερευνήτρια, 

ενώ διασφαλίστηκε το απόρρητο των πληροφοριών και η ανωνυμία των 

συμμετεχόντων με τη χρήση κωδικών αριθμών. Επιπλέον, η διαχείριση των 

δεδομένων έγινε μόνο από την ερευνήτρια. 

 

2.7. Ηθική και δεοντολογία 

 

Πρωτόκολλο της μελέτης (βλ. παράρτημα) κατατέθηκε προς έγκριση στις αρμόδιες 

υπηρεσίες των οσοκομείων ( οσηλευτική και ατρική Υπηρεσία, Επιστημονική 

Επιτροπή), ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν οι προϊστάμενοι νοσηλευτές και οι 

διευθυντές του Χειρουργείου και του Αναισθησιολογικού τμήματος, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η προσωπική τους συναίνεση, γεγονός που επιτεύχθηκε. 
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3. ΣΤΑΤ ΣΤ Η Α Α ΥΣΗ 

 

Για τη διερεύνηση των μεταβλητών της μελέτης χρησιμοποιήθηκε περιγραφική 

στατιστική. Αναφέρονται η συχνότητα, η μέση τιμή (μ), η διάμεσος, τα 

ενδοτεταρτημοριακά εύρη, η σταθερή απόκλιση (Standard Deviation=SD) και το 

τυπικό σφάλμα (standard error=SE) των μεταβλητών. Το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας τέθηκε ως α=0.05. Η κατανομή των μεταβλητών ελέγχθηκε ως προς 

την κανονικότητα. Τα μετρικά χαρακτηριστικά της κλίμακας προσδιορίστηκαν με τη 

μελέτη αξιοπιστίας και τον υπολογισμό του συντελεστή Cronbach’s α.  

ε βάση τους ελέγχους (Kolmogorov-Smirnov Test) που πραγματοποιήθηκαν, 

διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα δεν ακολουθούσαν την  κανονική κατανομή (p>0,05) 

και για αυτόν το λόγο χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικές μέθοδοι. Για τη σύγκριση 

ποσοτικών μεταβλητών μεταξύ δυο ομάδων χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό 

κριτήριο Mann-Whitney. Για τη σύγκριση ποσοτικών μεταβλητών μεταξύ 

περισσοτέρων από δυο ομάδων χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό κριτήριο 

Kruskal-Wallis. Για τη σύγκριση αναλογιών χρησιμοποιήθηκε το Pearson’s χ2 test ή 

το Fisher's exact test όπου ήταν απαραίτητο. Η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης 

(linear regression analysis) με τη διαδικασία διαδοχικής ένταξης/αφαίρεσης 

(stepwise) χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση ανεξάρτητων παραγόντων που 

σχετίζονται με τις βαθμολογίες ελέγχου από την οποία προέκυψαν συντελεστές 

εξάρτησης (β) και τα τυπικά σφάλματά τους (standard errors=SE). Η ανάλυση 

γραμμικής παλινδρόμησης έγινε με τη χρήση λογαριθμικών μετασχηματισμών. Τα 

επίπεδα σημαντικότητας ήταν αμφίπλευρα και η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε 

στο 0,05.  

Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 17.0.  
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4) Α ΤΕ ΕΣ ΑΤΑ 

 

Δημογραφικά στοιχεία των ασθενών και του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού 

 

Το δείγμα αποτέλεσαν 200 ασθενείς με μέση ηλικία τα 48,0 έτη (±17,0). Στον πίνακα 

που ακολουθεί (πίνακας 9) δίνονται τα δημογραφικά τους στοιχεία καθώς και 

στοιχεία που αφορούν στην επέμβαση τους. 

 

ίνακας 9. Δημογραφικά στοιχεία των ασθενών και στοιχεία σχετικά με την 

επέμβαση τους. 
   N % 

οσοκομείο 

  

Γενικό 110 55,0 

Πανεπιστημιακό 90 45,0 

Είδος Επέμβασης 

  

  

Έκτακτη 34 17,0 

Επείγουσα 17 8,5 

Προγραμματισμένη 149 74,5 

Βάρδια χειρ.επέμβασης  

  

  

Απογευματινή 30 15,0 

Βραδινή 7 3,5 

Πρωινή 163 81,5 

Φύλο ασθενούς 

  

Γυναίκες 96 48,0 

Άντρες 104 52,0 

Ηλικία, μέση τιμή±SD διάμεσος (ενδ. 

εύρος) 
  48±17 49 (33 - 62) 

Β , μέση τιμή±SD διάμεσος (ενδ. 

εύρος) 
  26,5±4,8 26,2 (23,5 - 28,7) 

ASA, μέση τιμή±SD διάμεσος (ενδ. 

εύρος) 
  1,9±0,8 2 (1 - 2,5) 

Mallampati, μέση τιμή±SD διάμεσος 

(ενδ. εύρος) 
  1,6±0,6 1 (1 - 2) 

Συνολική διάρκεια της επέμβασης 

(ώρες), μέση τιμή±SD διάμεσος (ενδ. 

εύρος) 

 4±1,9 2 (1 - 3) 

 ασθενής μετά την ολοκλήρωση της 

επέμβασης ανένηψε ομαλά; 

Όχι 17 8,5 

αι 183 91,5 
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Το 48% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση ήταν γυναίκες, 

ενώ το 52% άνδρες. Ο δείκτης μάζας σώματος (Body Mass Index, Β ) των ασθενών 

ήταν 26,5 (±4,8), ενώ η μέση τιμή ASA ήταν 2 (±1). Επιπλέον, οι ασθενείς είχαν 

μέση τιμή Mallampatti 2 (±1). Το 74,5% των χειρουργικών επεμβάσεων ήταν 

προγραμματισμένες, ενώ το 81,5% αυτών πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

πρωινής βάρδιας. Επίσης, η μέση διάρκεια της επέμβασης ήταν 4 ώρες (±1,9) και το 

91,5% των ασθενών ανένηψε ομαλά μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης.  

 

Στους ακόλουθους πίνακες (πίνακες 10-12) δίνονται τα δημογραφικά στοιχεία του 

ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του αναισθησιολογικού. 

 

ίνακας 10. Δημογραφικά στοιχεία των νοσηλευτών του αναισθησιολογικού 
    % 

Φύλο 
Γυναίκες 28 85,0 

Άντρες 5 15,0 

Ηλικία, μέση τιμή±SD   32±6 29 (27 - 38) 

Επίπεδο σπουδών 

ΔΕ 8 24,2 

ΤΕ 16 48,4 

ΠΕ 6 18,3 

Msc 3 9,1 

Χρόνια προϋπηρεσίας, μέση τιμή±SD   8±5 5 (3 - 13) 

Χρόνια προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο τμήμα, μέση τιμή±SD   6±5 4 (3 - 7) 

αρακολούθηση σεμιναρίων ή προγραμμάτων επιμόρφωσης σχετικά 

με την αναισθησιολογία 

Όχι 25 75,8 

αι 8 24,2 

ιώθετε ικανοποιημένος/-η από την εργασία σας; 
Όχι 5 15,0 

αι 28 85,0 

 

ίνακας 11. Δημογραφικά στοιχεία των αναισθησιολόγων 
   % 

Φύλο 
Γυναίκες 26 76,5 

Άντρες 8 23,5 

Ηλικία, μέση τιμή±SD διάμεσος (ενδ. εύρος) 49±6 50 (45 - 55) 46±8 

Χρόνια προϋπηρεσίας, μέση τιμή±SD διάμεσος (ενδ. εύρος) 19±6 20 (13 - 23) 16±8 

αρακολούθηση σεμιναρίων ή προγραμμάτων επιμόρφωσης 

σχετικά με την αναισθησιολογία 

Όχι 0 0,0 

αι 34 100,0 

ιώθετε ικανοποιημένος/-η από την εργασία σας; 
Όχι 2 6,0 

αι 32 94,0 
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ίνακας 12. Δημογραφικά στοιχεία των ειδικευόμενων αναισθησιολόγων 

    % 

Φύλο Γυναίκες 11 78,6 

  Άντρες 3 21,4 

Ηλικία, μέση τιμή±SD διάμεσος (ενδ. εύρος) 32±2 32 (31 - 33) 

Χρόνια ειδικότητας, μέση τιμή±SD διάμεσος (ενδ. εύρος) 2±1 2 (0 - 4) 

Συνεχής παρακολούθηση σεμιναρίων  και 

προγραμμάτων επιμόρφωσης σχετικά με την 

αναισθησιολογία 

Όχι 1 7,0 

αι 13 93,0 

ιώθετε ικανοποιημένος/-η από την εργασία σας; Όχι 1 7,0 

αι 13 93,0 

 

  

Σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία του νοσηλευτικού προσωπικού, η 

πλειοψηφία ήταν γυναίκες (85%), με μέση ηλικία τα 32 έτη (±6) και οι περισσότεροι 

από αυτούς (48,4%) ήταν τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ). Επίσης, τα συνολικά έτη 

προϋπηρεσίας ήταν 8±5 έτη και τα έτη προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο τμήμα 6±5 

έτη. Το 75,8% των νοσηλευτών ανέφερε πως δεν είχε παρακολουθήσει σεμινάρια ή 

προγράμματα επιμόρφωσης σχετικά με την αναισθησιολογία, ενώ το 85% αυτών 

ανέφερε πως ήταν ικανοποιημένοι από την εργασία τους.  

Η πλειοψηφία των αναισθησιολόγων (76,5%) ήταν γυναίκες, με μέση ηλικία τα 

49±6 έτη και έτη προϋπηρεσίας 19±6 έτη, όπου όλοι τους (100%) ανέφεραν πως 

είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης σχετικά με την 

αναισθησιολογία και το 94% αυτών ανέφεραν πως ήταν ικανοποιημένοι από την 

εργασία τους. Η πλειονότητα των ειδικευόμενων αναισθησιολόγων ήταν γυναίκες 

(78,6%), με μέση ηλικία τα 32±2 έτη και 2±1 έτη στην ειδικότητα. Επίσης, το 93% 

των ειδικευόμενων αναισθησιολόγων ανέφεραν πως είχαν παρακολουθήσει 

σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης σχετικά με την αναισθησιολογία και πως 

ήταν ικανοποιημένοι από την εργασία τους. 
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4.1. ΣΦΑ ΑΤΑ Α  Τ  ΑΤ  Α  ΣΗ ΕΥΤ  ΣΩ  

 

4.1.1. Απόλυτος αριθμός σφαλμάτων ανά ασθενή και ταξινόμηση ανάλογα με τη 

σοβαρότητα τους 

 

Στη συγκεκριμένη μελέτη παρατηρήθηκε ότι ο απόλυτος αριθμός σφαλμάτων που 

διαπράχθηκαν από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στους 200 ασθενείς που 

υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση ήταν 40, ενώ ο αριθμός σφαλμάτων ανά 

ασθενή ήταν 0,2. Όσον αφορά την ταξινόμηση των σφαλμάτων ανάλογα με τη 

σοβαρότητά τους, αυτή έγινε σε 4 κατηγορίες. Τα τύπου  σφάλματα, που θεωρούνται 

ασήμαντα, είναι αυτά τα οποία ενώ πραγματοποιήθηκαν δεν προκάλεσαν καμία 

βλάβη ή κλινικό σύμβαμα στον ασθενή. Τα τύπου  σφάλματα, που είναι μέτριας 

σοβαρότητας, είναι αυτά τα οποία προκάλεσαν κάποιο κλινικό σύμβαμα στον ασθενή 

και επομένως παράταση της διάρκειας νοσηλείας του, ενώ τα τύπου , τα 

απειλητικά για τη ζωή, θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς. Τέλος, τα 

τύπου V σφάλματα είναι τα πιο σοβαρά, καθώς προκαλείται θάνατος ή μόνιμη 

βλάβη στον ασθενή (πίνακας 13). 

 

ίνακας 13. Ταξινόμηση των σφαλμάτων ανάλογα με τη σοβαρότητα τους.   

Ταξινόμηση σφαλμάτων Συχνότητα (Απόλυτος αριθμός) 

Τύπου : Ασήμαντα 62,5% (25) 

Τύπου : έτριας σοβαρότητας 30% (12) 

Τύπου : Απειλητικά για τη ζωή 7,5% (3) 

Τύπου V: οιραία – όνιμη 

ανικανότητα 

- 

 

Όσον αφορά την ταξινόμηση της σοβαρότητας των σφαλμάτων που καταγράφηκαν 

στη μελέτη, παρατηρήθηκε ότι το 62,5% αυτών ήταν ασήμαντα, δηλαδή ενώ 

προκλήθηκαν δεν είχαν καμία δυσμενή επίπτωση στον ασθενή. ερικά 

παραδείγματα τέτοιων σφαλμάτων αποτέλεσαν ο μη έλεγχος του αναισθησιολογικού 

μηχανήματος από την πλευρά του αναισθησιολόγου πριν τη λαρυγγοσκόπηση και 

διασωλήνωση του ασθενούς, όπου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ASA 

θα πρέπει να ελέγχεται σε κάθε αναισθησιολογική πράξη ή ο μη έλεγχος της 
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λειτουργίας του χειρουργικού τραπεζιού πριν την τοποθέτηση του ασθενούς, όπου η 

επακόλουθη δυσλειτουργία του προκάλεσε τη δυσχέρεια πρόσβασης του χειρουργού 

στο χειρουργικό σημείο. Επίσης, το 30% των σφαλμάτων ήταν μέτριας σοβαρότητας, 

όπως η πτώση του ασθενούς από το χειρουργικό τραπέζι και η επακόλουθη 

εξάρθρωση ώμου που προκλήθηκε, η πρόκληση εγκαύματος από την εσφαλμένη 

τοποθέτηση της πλάκας της διαθερμίας ή η απώλεια δοντιών στον οισοφάγο μετά από 

δύσκολη διασωλήνωση και την επιστροφή του ασθενούς στη χειρουργική αίθουσα. 

Τέλος, το 3,5% των σφαλμάτων ήταν απειλητικά για τη ζωή του ασθενούς, όπως ήταν 

η εσφαλμένη μετάγγιση αίματος ή η μετάγγιση με αδιασταύρωτες μονάδες αίματος, ο 

μη έλεγχος του Η Γ, η παρουσίαση φλεβοκομβικής ταχυκαρδίας διεγχειρητικά και η 

κλήση καρδιολόγου, προκειμένου να την ανατάξει ή η αδυναμία αερισμού του 

ασθενούς λόγω αποσύνδεσης ή εσφαλμένης σύνδεσης του αναπνευστικού 

κυκλώματος (ΑΣ).  

 

4.1.2. Σφάλματα κατά τη χειρουργική διαδικασία 

 

Στη συγκεκριμένη διατριβή σημειώθηκε ότι στο 1,5% των ασθενών δεν έγινε 

επιβεβαίωση του σημείου της επέμβασης κατά την εισαγωγή τους στη χειρουργική 

αίθουσα (οι 2 επεμβάσεις αφορούσαν πλαστική αποκατάσταση βουβωνοκήλης και η 

1 επέμβαση αρθροσκόπηση γόνατος), τόσο από τον νοσηλευτή κίνησης όσο και από 

τον χειρουργό, όπου ο δεύτερος εισήχθη στη χειρουργική αίθουσα αφού είχε 

διασωληνωθεί ο ασθενής και βασίστηκε στη μνήμη του και στα δεδομένα του 

φακέλου του ασθενούς. Επιπλέον, στο 5% των ασθενών έγινε παράλειψη της 

περιεγχειρητικής αγωγής που αφορούσε στη χορήγηση iv αντιβίωσης, λόγω ελλιπούς 

επικοινωνίας ανάμεσα στο χειρουργό και τον αναισθησιολόγο. Επίσης, η εσφαλμένη 

συνεννόηση ανάμεσα στο χειρουργό και τον ειδικευόμενο σχετικά με τη 

διασταύρωση και την προετοιμασία μονάδων αίματος για έναν ασθενή (0,5%), ο 

οποίος έπρεπε εκτάκτως να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς και ο μη 

προεγχειρητικός έλεγχος της ύπαρξης διαθέσιμων μονάδων αίματος από τον 

αναισθησιολόγο, οδήγησαν στη μετάγγιση του ασθενούς με αδιασταύρωτες μονάδες 

αίματος. Επιπλέον, στο 1,5% των ασθενών, όπου χρειάστηκε να τοποθετηθεί 

κεντρική φλεβική γραμμή πριν την έναρξη της χειρουργικής επέμβασης (πίνακας 15), 

δεν πραγματοποιήθηκε α/α θώρακος μετά την τοποθέτηση της στην υποκλείδια 

φλέβα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η θέση της.  
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4.1.3. Σφάλματα κατά τις αναισθησιολογικές παρεμβάσεις – διαδικασίες  

 

Στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 14) δίνονται στοιχεία σχετικά με τον προεγχειρητικό 

έλεγχο των ανατομικών χαρακτηριστικών και των εξετάσεων των ασθενών από τον 

αναισθησιολόγο.  

 

ίνακας 14. Προεγχειρητικός έλεγχος των ανατομικών χαρακτηριστικών και των 

εξετάσεων των ασθενών. 
  N % 

Έλεγχος του ανοίγματος της στοματικής κοιλότητας 

 

Όχι 41 20,5 

αι 159 79,5 

Πρόβλημα κατά τον έλεγχο ανοίγματος της στοματικής 

κοιλότητας 

Δεν άνοιγε η 

στοματική κοιλότητα 
1 0,5 

Έλεγχος της θυρεοειδοπωγωνικής απόστασης 
Όχι 97 48,5 

αι 103 51,5 

Έλεγχος της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 

με έκταση της κεφαλής 

Όχι 64 32,0 

αι 136 68,0 

ροεγχειρητική ακρόαση των πνευμόνων άμφω 
Όχι 51 25,5 

αι 149 74,5 

ροεγχειρητικός έλεγχος του Η Γ του ασθενούς 
Όχι 32 17,0 

αι 168 83,0 

ροεγχειρητικός έλεγχος της α/α θώρακος 
Όχι 97 48,5 

αι 103 51,5 

ροεγχειρητικός έλεγχος των εργαστηριακών εξετάσεων 
Όχι 12 6,0 

αι 188 94,0 

ροεγχειρητικός έλεγχος της συστηματικής λήψης 

φαρμάκων 

Όχι 13 6,5 

αι 187 93,5 

ροεγχειρητικός έλεγχος της ύπαρξης διαθέσιμων 

μονάδων αίματος σε περίπτωση μετάγγισης του ασθενούς 

Όχι 9 4,5 

αι 191 95,5 

Υπήρχαν διαθέσιμες μονάδες αίματος για τον ασθενή; 
Όχι 29 14,5 

αι 171 85,5 

Εάν όχι, χρειάστηκε ο ασθενής να μεταγγιστεί κατά τη 

διάρκεια της επέμβασης; 

Όχι 28 96,6 

αι 1 3,4 

Εάν ο ασθενής χρειάστηκε να μεταγγιστεί κατά τη 

διάρκεια της επέμβασης και δεν υπήρχαν διαθέσιμες 

διασταυρωμένες μονάδες αίματος, τι συνέβη; 

ο χειρουργός ζήτησε 

προεγχειρητικά από 

τον ειδικευόμενο να 

ετοιμαστούν μονάδες 

αίματος, όμως δεν 

1 0,5 
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ενημερώθηκε η 

αιμοδοσία κ ο 

αναισθ. δεν έλεγξε 

προεγχ. την ύπαρξη 

μον.αίματος κ ο ασθ. 

μεταγγίστηκε με 

αδιασταύρωτο αίμα 

χωρίς αντίδραση 

Εάν ο ασθενής χρειάστηκε να μεταγγιστεί κατά τη 

διάρκεια της επέμβασης και υπήρχαν διαθέσιμες 

διασταυρωμένες μονάδες αίματος, έγινε ο σωστός έλεγχος 

του ασκού με τα στοιχεία του 

Όχι 1 0,5 

αι 26 99,5 

ρόβλημα κατά τη μετάγγιση 

η ασθενής 

μεταγγίστηκε με αίμα 

άλλου ασθενούς, 

διότι ο νοσηλευτής 

δεν έλεγξε τον ασκό 

κ το αντιλήφθηκε ο 

αναισθ. κ σταμάτησε 

τη μετάγγιση χωρίς 

να σημειωθούν 

επιπλοκές 

1 0,5 

 ασθενής έχει λάβει ποτέ αναισθησία; 
Όχι 75 37,5 

αι 125 62,5 

Εάν ναι, αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα ή είναι 

ενημερωμένος για δυσκολία στη διασωλήνωση από 

προηγούμενη χειρουργική επέμβαση; 

Όχι 113 90,5 

αι 
12 9,5 

Εάν ναι, ποιο ήταν το πρόβλημα 

  

  

δυσκολία στη 

διασωλήνωση 
9 75,0 

δυσκολία στην 

αφύπνιση 
3 25,0 

 

 

ατά τον προεγχειρητικό έλεγχο των ανατομικών χαρακτηριστικών των ασθενών, 

σημειώθηκε ότι δεν έγινε έλεγχος του ανοίγματος της στοματικής κοιλότητας στο 

20,5% των ασθενών, της θυρεοειδοπωγωνικής απόστασης στο 48,5%, της αυχενικής 

μοίρας με έκταση της κεφαλής στο 32% και προεγχειρητική ακρόαση των πνευμόνων 

στο 25,5% των ασθενών. Όσον αφορά στον προεγχειρητικό έλεγχο των εξετάσεων 

των ασθενών σημειώθηκε ότι στο 17% δεν ελέγχθηκε το Η Γ, όπου στο 1% αυτών  
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παρουσιάστηκαν καρδιολογικά προβλήματα διεγχειρητικά και ειδοποιήθηκε 

επειγόντως καρδιολόγος, στο 48,5% η α/α θώρακος, στο 6% οι εργαστηριακές 

εξετάσεις, στο 6,5% η συστηματική φαρμακευτική αγωγή και στο 4,5% οι διαθέσιμες 

μονάδες αίματος σε περίπτωση μετάγγισης του ασθενούς. 

Επίσης, ο αναισθησιολόγος δεν έλεγξε το αναισθησιολογικό μηχάνημα (Α ) στο 

26,5% των ασθενών πριν τον αερισμό και τη διασωλήνωση τους (πίνακας 12), όπου 

στο 1,5% των περιπτώσεων το αναπνευστικό σύστημα (ΑΣ) είχε αποσυνδεθεί από το 

Α  από τον προηγούμενο ασθενή, με αποτέλεσμα ο αναισθησιολόγος να μην μπορεί 

να αερίσει τον ασθενή και αέρισε με φορητό ασκό αναζωογόνησης (ambu) μέχρι να 

εντοπιστεί το πρόβλημα. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 15) δίνονται στοιχεία σχετικά με την 

τοποθέτηση περιφερικών και κεντρικών γραμμών. 

 

ίνακας 15. Τοποθέτηση περιφερικών και κεντρικών γραμμών. 
   N % 

Τοποθέτηση 1 τουλάχιστον περιφερικού 

φλεβοκαθετήρα 18G από τον 

αναισθησιολόγο ή  τον νοσηλευτή 

Όχι 7 3,5 

αι 193 96,5 

Σχόλιο 

Τοποθετήθηκε κεντρική 

γραμμή στην υποκλείδια φλέβα 

χωρίς έλεγχο με α/α  

3 1,5 

Eάν ο φλεβοκαθετήρας τοποθετήθηκε εκτός 

χειρουργείου έγινε έλεγχος της βατότητας 

και της λειτουργίας του; 

Όχι 3 42,9 

αι 4 57,1 

Εάν όχι, λειτουργούσε κανονικά ο 

φλεβοκαθετήρας 

Όχι 2 66,7 

αι 1 33,3 

Σχόλιο 
ο φλεβοκαθετήρας είχε 

τοποθετηθεί υποδόρια 
2 1,0 

Έλεγχος ύπαρξης ρινογαστρικού καθετήρα 

(Levin) κατάλληλου μεγέθους 

Όχι 45 22,5 

αι 155 77,5 

 

Στο 3,5% των ασθενών, όπου ο περιφερικός φλεβοκαθετήρας δεν τοποθετήθηκε 

στη χειρουργική αίθουσα από τον νοσηλευτή ή τον αναισθησιολόγο αλλά στη 

χειρουργική κλινική ή το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), δεν έγινε έλεγχος 

της λειτουργίας του, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί στο 1% αυτών των ασθενών, 
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καθώς είχε τοποθετηθεί υποδορίως και διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια χορήγησης 

των φαρμάκων για την εισαγωγή στη γενική αναισθησία.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 16) δίνονται πληροφορίες σχετικά με τη 

χορήγηση των φαρμάκων για την εισαγωγή στη γενική αναισθησία. 

 

ίνακας 16. Χορήγηση των φαρμάκων για την εισαγωγή στη γενική αναισθησία. 
    N % 

Η χορήγηση των φαρμάκων για την 

εισαγωγή στην αναισθησία έγινε σωστά; 

Όχι 3 1,5 

αι 197 98,5 

Εάν όχι, τι συνέβη; 

ο αναισθ/γος μπέρδεψε τις 

σύριγγες και χορήγησε 5ml 

dormicum (μιδαζολάμη), ώστε ο 

ασθενής να έχει απώλεια 

συνείδησης και καταστολή του 

αναπνευστικού και να γίνει ταχύς 

αερισμός και διασωλ/ση 

1 0,5 

 

ο αναισθ./γος πέρδεψε τις σύριγγες 

και χορήγησε scoline 

(μυοχαλαρωτικό) αντί για 

dormicum (βενζοδιαζεπίνη), ώστε 

ο ασθενής να έχει απώλεια 

συνείδησης και καταστολή του 

αναπνευστικού και να γίνει ταχύς 

αερισμός και διασωλ/ση 

2 1 

 

ατά την εισαγωγή στη γενική αναισθησία παρατηρήθηκε ότι στο 1,5% των 

ασθενών συνέβη εσφαλμένη χορήγηση φαρμάκου από τον αναισθησιολόγο. Αυτή, δε, 

η εσφαλμένη χορήγηση αφορούσε είτε εσφαλμένη δόση (0,5%) είτε φάρμακο (1%) 

και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί απώλεια της συνείδησης και αναπνευστική 

καταστολή, όπου ο αναισθησιολόγος αέρισε και διασωλήνωσε ταχύτατα τον ασθενή.  

 

Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 17) δίνονται στοιχεία σχετικά με τη 

διασωλήνωση και τις επιπλοκές που παρουσιάστηκαν.  
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ίνακας 17. Διασωλήνωση και επιπλοκές. 
   % 

ετά την ενδοφλέβια έγχυση των 

φαρμάκων και την προοξυγόνωση του 

αρρώστου με 2 100%, πραγματοποιήθηκε 

η λαρυγγοσκόπηση με το αριστερό χέρι του 

αναισθησιολόγου  

Όχι 8 4,0 

αι 192 96,0 

Εάν όχι, γιατί 

  

δυσκολία στον αερισμό 

λόγω μεγάλης 

γλώσσας,χρήση 

στοματοφαρ/κου 

αεραγωγού, πτώση SpO2 σε 

85% κατά τον αερισμό και 

ταχεία διασωλ/ση 

1 0,5 

δυσκολία στον αερισμό, 

χρήση στοματοφαρ/κου 

αεραγωγού και αέρισε ο 

αναισθ/γος 

7 3,5 

 καρπός του χεριού του αναισθησιολόγου 

δεν κάμπτεται και δεν ασκείται πίεση στα 

δόντια ή τα ούλα του ασθενή  

Όχι 2 1,0 

αι 198 99,0 

 νοσηλευτής δίνει τον τραχειοσωλήνα στο 

δεξί χέρι του αναισθησιολόγου με το κυρτό 

του μέρος να κοιτάει προς τα επάνω και με 

άσηπτη τεχνική 

Όχι 39 19,5 

αι 161 80,5 

 σωλήνας περνάει ανάμεσα στις 

φωνητικές χορδές μέχρι να εξαφανιστεί ο 

αεροθάλαμος και να προσεγγίσει τη δεύτερη 

μαύρη γραμμή που είναι σημειωμένη στο 

σωλήνα λίγο πιο πάνω από τον αεροθάλαμο  

Όχι 26 13,0 

αι 174 87,0 

Το λαρυγγοσκόπιο αφαιρείται με προσοχή 

και εκπτύσσεται ο αεροθάλαμος του 

σωλήνα με αέρα μέχρι να σταματήσει η 

διαρροή κατά τον αερισμό με θετική πίεση 

Όχι 26 13,0 

αι 174 87,0 

Επιβεβαίωση της θέσης του σωλήνα εντός 

της τραχείας με αμφοτερόπλευρη ακρόαση 

των πνευμόνων και του επιγαστρίου και 

έλεγχο της καταγραφής του καπνογράφου 

στο monitor  

Όχι 38 19,0 

αι 162 81,0 
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Σχόλιο 

μόνο από ειδικευόμενο η 

ακρόαση 
2 1,0 

ο ασθενής δεν αεριζόταν 

καλά άμφω και ο σωλήνας 

ξεσταθεροποιήθηκε και 

ξανασταθερ/κε 2 φορές 

1 0,5 

όχι ακρόαση από αναισθ/γο, 

μόνο έλεγχος καταγραφής 

του καπνογράφου στο 

monitor 

1 0,5 

Επετεύχθη η διασωλήνωση με την 1η 

προσπάθεια; 

Όχι 31 15,5 

αι 169 84,5 

Εάν όχι, τι συνέβη; 

2 προσπάθειες διασωλ/σης 

με άκαμπτο και μακρύ 

οδηγό αποτυχημένες, 3η 

προσπάθεια με fashtrack 

αποτυχημένη και 

τοποθέτηση μικρότερου ο 

fashtrack με την 4η 

προσπάθεια 

1 0,5 

2 προσπάθειες 

διασωλήνωσης, 1 χωρίς 

οδηγό και1 με άκαμπτο 

οδηγό αποτυχημένες 

(διασωλ/ση οισοφάγου) και 

η 3η προσπάθεια επιτυχής 

με μακρύ οδηγό 

1 0,5 

δε γινόταν κάμψη του 

κεφαλιού προς τα πίσω, 1η 

προσπάθεια με μακρύ οδηγό 

και σωλήνα Spiral 

ανεπιτυχής, κλήθηκε 

βοήθεια και 2η προσπάθεια 

με μακρύ οδηγό και 

μικρότερο σωλήνα από τον 

2ο αναισθ/γο επιτυχής 

1 0,5 

δεν πέρναγε ο απλός 

σωλήνας την 1η φορά και 

αφού ξανααέρισε ο 

αναισθ/γος διασωλήνωσε τη 

1 0,5 
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2η φορά με fashtrach 

διασωλ/ση οισοφάγου 1η 

φορά, διασωλήνωση με τη 

2η φορά με μακρύ οδηγό 

2 1,0 

διασωλ/ση του οισοφάγου 

την 1η φορά από τον 

ειδικευόμενο, τη 2η φορά 

διασωλ/σε ο αναισθ/γος 

χωρίς γάντια και με τον ίδιο 

σωλήνα που είχε 

ξεαποστειρώσει ο 

ειδικευόμενος 

1 0,5 

διασωλήνωση με τη 2η 

προσπάθεια με απλό σωλήνα 

και χρήση airtrack 

1 0,5 

διασωλήνωση με τη 2η 

προσπάθεια με σπαστό 

λαρυγγοσκόπιο 

1 0,5 

διασωλήνωση του 

οισοφάγου από τον 

νοσηλευτή, διασωλήνωση με 

τη 2η φορά άλλου 

αποστειρωμένου σωλήνα 

1 0,5 

διασωλήνωση του 

οισοφάγου την 1η φορά από 

την ειδικ/νο, 2η 

αποτυχημένη διασωλήνωση 

από αναισθ/γο, αερισμός 

ξανά και 3η προσπάθεια 

επιτυχής με άκαμπτο οδηγό 

1 0,5 

διασωλήνωση του 

οισοφάγου την 1η φορά και 

διασωλήνωση τη 2η φορά με 

fashtrack 

1 0,5 

διασωλήνωση του 

οισοφάγου την 1η φορά με 

άκαμπτο οδηγό, 

διασωλήνωση τη 2η φορά με 

μακρύ οδηγό 

1 0,5 

διασωλήνωση του 1 0,5 
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οισοφάγου την 1η φορά, 

διασωλήνωση με τη 2η φορά 

διασωλήνωση του 

οισοφάγου την 1η φορά, 

διασωλήνωση με τη 2η φορά 

από τον 2ο αναισθ/γο 

1 0,5 

διασωλήνωση του 

οισοφάγου την 1η φορά, 

διασωλήνωση με τη 2η φορά 

με μακρύ οδηγό 

1 0,5 

διασωλήνωση του 

οισοφάγου την 1η φορά, 

διασωλήνωση με τη 2η φορά 

με σπαστό λαρυγγοσκόπιο 

και μακρύ οδηγό 

1 0,5 

λόγω της αιμορραγίας ο 

αναισθ/γος δεν έβλεπε 

επιγλωττίδα, διασωλ/σε 3 

φορές τυφλά, 1η προσπάθεια 

με μικρότερο σωλήνα και 2 

προσπάθειες με μακρύ 

οδηγό αλλά αποτυχημένες 

(οισοφάγος) και έγινε 

επείγουσα τραχειοστομία 

1 0,5 

μεγάλος σωλήνας, 

αλλάχτηκε με μικρότερο 

χωρίς να τηρηθεί η άσηπτη 

τεχνική και να γίνει έλεγχος 

του αεροθαλάμου 

2 1,0 

μεγάλος σωλήνας, 

αλλάχτηκε με μικρότερο, 

όπου τηρήθηκε η άσηπτη 

τεχνική και έγινε έλεγχος 

του αεροθαλάμου 

3 1,5 

ο ειδικευόμενος δεν έβλεπε 

επιγλωττίδα και 

διασωλήνωσε ο αναισθ/γος 

με απλό πάτημα 

4 2,0 

ο ειδικευόμενος δεν έβλεπε 

επιγλωττίδα, αέρισε ξανά ο 
3 1,5 
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αναισθ/γος και διασωλ/σε με 

μακρύ οδηγό 

ο ειδικευόμενος δεν έβλεπε 

επιγλωττίδα, άλλαξε θέση 

της κεφαλής του ασθενούς 

και διασωλήνωσε με απλό 

πάτημα και μικρότερο 

σωλήνα 

1 0,5 

Στην περίπτωση δύσκολης διασωλήνωσης,  

υπήρχε αρχική εκτίμηση της πιθανότητας 

δυσκολίας στον αερισμό; 

Όχι 18 40,9 

αι 
26 59,1 

Υπήρχε αρχική εκτίμηση της πιθανότητας 

δύσκολης διασωλήνωσης; 

Όχι 19 43,2 

αι 25 56,8 

Δυσκολία στη συνεργασία με τον ασθενή; 
Όχι 21 47,7 

αι 23 52,3 

Ήταν διαθέσιμος ο πρόσθετος εξοπλισμός 

για την περίπτωση δύσκολης 

διασωλήνωσης; 

Όχι 19 43,2 

αι 25 56,8 

λήθηκε για βοήθεια άλλος 

αναισθησιολόγος; 

Όχι 35 79,5 

αι 9 20,5 

Απάντησε εγκαίρως; 
Όχι 2 22,2 

αι 7 77,8 

Εάν όχι, για ποιό λόγο δεν απάντησε; 
προσωπικές διαφορές με τον 

συγκεκριμένο αναισθ/γο 
2 1,0 

Υπήρχαν διαθέσιμοι οδηγοί διαφορετικού 

μήκους, εύκαμπτοι και άκαμπτοι; 

Όχι 4 9,1 

αι 40 90,9 

Υπήρχαν διαθέσιμα επιπλέον iv φάρμακα 

(σουκκινυλχολίνη, προποφόλη); 

Όχι 0 0,0 

αι 44 100,0 

Υπήρχε διαθέσιμος τραχειοσωλήνας 

μικρότερου μεγέθους ή άλλου είδους 

(fashtrach, λαρυγγική μάσκα); 

Όχι 11 25,0 

αι 
33 75,0 

Υπήρχε διαθέσιμο δεύτερο λαρυγγοσκόπιο 

με διαφορετική λάμα (ευθεία ή κυρτή); 

Όχι 31 70,5 

αι 13 29,5 

Ήταν διαθέσιμοι εναλλακτικοί τρόποι 

αερισμού (λαρυγγική μάσκα, 

οισοφαγοτραχειακός σωλήνας Combitube, 

διατραχειακός αερισμός με jet); 

Όχι 28 63,6 

αι 

16 36,4 

Επετεύχθη η διασωλήνωση; 
Όχι 2 4,5 

αι 42 95,5 
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Εάν ναι, με τι τρόπο; 

απλή διασωλήνωση 9 4,5 

με fashtrack 3 1,5 

με άκαμπτο οδηγό 1 0,5 

με άκαμπτο οδηγό και απλό 

σωλήνα 
2 1,0 

με άκαμπτο οδηγό και 

σωλήνα spiral 
1 0,5 

με απλό ενδοτραχ/κο 

σωλήνα με airtrach 
2 1,0 

με απλό σωλήνα 3 1,5 

με απλό σωλήνα και 

εύκαμπτο οδηγό 
1 0,5 

με απλό σωλήνα  3 1,5 

με ινοπτικό βρογχοσκόπιο 1 0,5 

με μακρύ οδηγό 6 3,0 

με μακρύ οδηγό και απλό 

σωλήνα 
2 1,0 

με μακρύ οδηγό και 

μικρότερο σωλ. Spiral 
1 0,5 

με μικρότερο σωλήνα 6 3,0 

με σπαστό λαρυγγοσκόπιο 1 0,5 

με σπαστό λαρυγγοσκόπιο 

και μακρύ οδηγό 
1 0,5 

Εάν όχι, τι πραγματοποιήθηκε; 
τραχειοστομία από τον 

χειρουργό 
1 0,5 

Σημειώθηκαν επιπλοκές; 
Όχι 144 90,0 

αι 16 10,0 

Εάν ναι, τι είδους; 

βραδυκαρδία, υπόταση 1 0,5 

βρογχόσπασμος 3 1,5 

βρογχόσπασμος, 

τραυματισμός του 

βλεννογόνου στο φάρυγγα 

1 0,5 

κατά τη διασωλήνωση 

βγήκαν 2 δόντια του 

ασθενούς 

1 0,5 

τραυματισμός γλώσσας, 

υπέρταση 
1 0,5 

τραυματισμός στα ούλα 3 1,5 

τραυματισμός του άνω 1 0,5 
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χείλους, ταχυκαρδία 

τραυματισμός του ρώθωνα 

και αιμορραγία 
1 0,5 

υπέρταση και ταχυκαρδία 2 1,0 

υπέρταση, ταχυκαρδία και 

ρήξη του αεροθαλάμου 
1 0,5 

υπόταση και ταχυκαρδία 1 0,5 

Αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς; 
Όχι 0 0,0 

αι 16 100,0 

ετά την τοποθέτηση του τραχειοσωλήνα, 

έγινε έλεγχος της πίεσης που ασκείται στην 

τραχεία από τον αεροθάλαμο; 

Όχι 178 89,0 

αι 22 11,0 

Στις πολύωρες επεμβάσεις γινόταν έλεγχος 

κατά διαστήματα της πίεσης που ασκείτο 

στην τραχεία από τον αεροθάλαμο; 

Όχι 14 82,4 

αι 3 17,6 

Διασφάλιση της θέσης του τραχειοσωλήνα 

από τον αναισθησιολόγο 

Όχι 7 3,5 

αι 193 96,5 

Αν όχι, από ποιον από χειρουργό 2 1,0 

Εάν η διασφάλιση της θέσης του σωλήνα 

δεν έγινε από τον αναισθησιολόγο, έγινε 

ξανά ακρόαση των πνευμόνων για τη θέση 

του; 

Όχι 6 85,7 

αι 1 14,3 

ετά τη διασφάλιση της θέσης του 

τραχειοσωλήνα τοποθετήθηκε 

ρινογαστρικός σωλήνας, 

στοματοφαρυγγικός αεραγωγός και 

καλύφθηκαν οι οφθαλμοί με αλοιφή; 

Όχι 26 13,0 

αι 174 87,0 

  

 

ατά το στάδιο του αερισμού και της διασωλήνωσης της τραχείας, σημειώθηκε 

ότι στο 4% των ασθενών υπήρχε δυσκολία στον αερισμό και στο 15,5% δυσκολία 

στη διασωλήνωση της τραχείας. Ωστόσο, στο 43,2% αυτών των ασθενών δεν έγινε 

αρχική εκτίμηση της πιθανότητας δυσκολίας στον αερισμό και/ή στη διασωλήνωση, 

με αποτέλεσμα να μην έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα, όπως να είναι διαθέσιμος ο 

πρόσθετος εξοπλισμός της δύσκολης διασωλήνωσης στο 43,2% ή να κληθεί βοήθεια 

από άλλον αναισθησιολόγο στο 20,5%. Επιπλέον, στο 10% αυτών των ασθενών 

σημειώθηκαν επιπλοκές, όπως βρογχόσπασμος (1,5%), τραυματισμός των χειλιών 
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(3%), υπέρταση (1,5%), ταχυκαρδία (2%) και ρήξη του αεροθαλάμου του Ε ΤΣ 

(0,5%).  

Ωστόσο, σε έναν ασθενή (0,5%), όπου ήταν γνωστή η δυσκολία στη 

διασωλήνωση από προηγούμενη επέμβαση και ο αναισθησιολόγος είχε λάβει όλα τα 

απαραίτητα πρόσθετα μέτρα (εξοπλισμός δύσκολης διασωλήνωσης, κλήση βοήθειας 

από δεύτερο αναισθησιολόγο και νοσηλευτή), κατά τη διάρκεια της 

λαρυγγοσκόπησης και διασωλήνωσης αφαιρέθηκαν δύο δόντια, χωρίς όμως να γίνει 

αντιληπτό από τον αναισθησιολόγο ή κάποιο άλλο μέλος της ομάδας. Παρά μόνο 

όταν ξύπνησε ο ασθενής και οδηγήθηκε στη ΑΦ, έγινε αντιληπτό από τον 

αναισθησιολόγο, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί ξανά στη χειρουργική αίθουσα ο 

ασθενής και να τον αναλάβουν οι Ωτορινολαρυγγολόγοι (Ω.Ρ. ).  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 18) δίνονται στοιχεία σχετικά με το ιατρικό 

και νοσηλευτικό προσωπικό που ήταν παρόν στη χειρουργική αίθουσα. 

 

ίνακας 18. ατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στη χειρουργική αίθουσα. 
    N % 

αρουσία αναισθησιολόγου στην αίθουσα 

  

Όχι 3 1,5 

αι 197 98,5 

Αριθμός αναισθησιολόγων στην αίθουσα 

  

  

1 154 77,8 

2 39 19,7 

3 5 2,5 

αρουσία ειδικευόμενου αναισθησιολόγου 

  

Όχι 104 52,0 

αι 96 48,0 

 Αν ναι, πόσοι ήταν; 

  

1 95 98,9 

2 1 1,1 

αρουσία νοσηλευτή αναισθησιολογικού 

  

Όχι 2 1,0 

αι 198 99,0 

 Αν ναι, πόσοι ήταν 

  

1 189 95,5 

2 9 4,5 

 

Στο 1,5% των ασθενών παρατηρήθηκε ότι δεν ήταν παρών ειδικευμένος 

αναισθησιολόγος στη χειρουργική αίθουσα σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης. 

Συγκεκριμένα, στον έναν ασθενή (0,5%) δεν ενημερώθηκε ο αναισθησιολόγος από 

τον ειδικευόμενο για την επέμβαση λόγω προσωπικών αντιπαραθέσεων μεταξύ τους, 

όπου ο ειδικευόμενος ανέλαβε το περιστατικό και σε 2 άλλους ασθενείς (1%) ο 
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αναισθησιολόγος ανέφερε πως ήταν κουρασμένος και την ευθύνη ανέλαβε ο 

ειδικευόμενος στη μία περίπτωση και ο νοσηλευτής στη δεύτερη.    

 

4.1.4. Σφάλματα από το νοσηλευτικό προσωπικό της χειρουργικής αίθουσας 

 

Στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 19) παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τους 

ελέγχους που έγιναν από τον νοσηλευτή κίνησης κατά την εισαγωγή του ασθενούς 

στη χειρουργική αίθουσα. 

 

ίνακας 19. Προεγχειρητικός έλεγχος των στοιχείων του ασθενούς. 
   % 

Έλεγχος του ονόματος του ασθενούς κατά την είσοδο 

του στη χειρουργική αίθουσα από τον νοσηλευτή 

κίνησης 

Όχι 23 11,5 

αι 177 88,5 

Εάν όχι, έγινε έλεγχος του ονόματος του ασθενούς 

από άλλο άτομο της χειρουργικής ομάδας 

Όχι 2 3,2 

αι 61 96,8 

Εάν ναι, από ποιόν 

Αναισθησιολόγος 2 1,0 

ος/της αναισθ/κου-

αναισθ/γος 
22 11,0 

οσηλευτής 

αναισθησιολογικού 
10 5,0 

Χειρουργός 2 1,0 

υπεύθυνο χ/ου στην είσοδο 

και νοσ./τη αναισθ/κου 
26 13,0 

Έλεγχος του είδους της επέμβασης που θα υποβληθεί 

ο ασθενής 

Όχι 4 2,0 

αι 196 98,0 

Έλεγχος του σημείου/άκρου που θα 

πραγματοποιηθεί η επέμβαση 

Όχι 3 3,9 

αι 48 94,1 

Εάν όχι, για ποιο λόγο δεν έγινε έλεγχος του σημείου έγινε από τον φάκελο 3 3,9 

Έλεγχος αφαίρεσης των αφαιρούμενων  

οδοντοστοιχιών του ασθενούς 

Όχι 38 19,0 

αι 162 81,0 

Εάν δεν έγινε έλεγχος και αφαίρεση των αφαιρούμενων 

οδοντοστοιχιών του ασθενούς κατά την είσοδο στη 

χειρ. αίθουσα και υπήρχαν, τι συνέβη; 

ατά τη διάρκεια της 

διασωλ/σης αφαιρέθηκαν οι 

αφαιρ/νες οδοντοστοιχίες με 

το λαρυγγοσκόπιο 

1 2,6 

Έλεγχος και αφαίρεση τιμαλφών του ασθενούς 
Όχι 95 47,5 

αι 105 52,5 
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Εάν δεν έγινε έλεγχος και αφαίρεση των τιμαλφών του 

ασθενούς κατά την είσοδο στη χειρ/κη αίθουσα και 

υπήρχαν, τι συνέβη; 

φορούσε τη βέρα κατά τη 

διάρκεια του χ/ου 
2 2,1 

 

Όσον αφορά την ταυτοποίηση του ασθενούς κατά την είσοδο του στο χώρο 

υποδοχής, παρατηρήθηκε ότι ελέγχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις το ονοματεπώνυμο 

του ασθενούς και το είδος της επέμβασης από τον υπεύθυνο του χειρουργικού χώρου. 

Ωστόσο, στο 31,5% των περιπτώσεων μετά την είσοδο του ασθενούς στη χειρουργική 

αίθουσα δεν έγινε ταυτοποίηση από τον νοσηλευτή κίνησης, αλλά από τον 

αναισθησιολόγο ή τον νοσηλευτή του αναισθησιολογικού, όπου διαπιστώθηκε ότι 

στο 1% αυτών των περιπτώσεων έγινε εσφαλμένη εισαγωγή στη χειρουργική 

αίθουσα. Επίσης, στο 3,9% των ασθενών δεν έγινε έλεγχος και επαλήθευση με τον 

ασθενή του σημείου της επέμβασης, τόσο από τον νοσηλευτή κίνησης όσο και από 

τον χειρουργό, αλλά βασίστηκαν στα δεδομένα του ιατρικού φακέλου. Επιπλέον, στο 

19% των ασθενών δεν έγινε έλεγχος ύπαρξης και αφαίρεσης των τεχνητών 

οδοντοστοιχιών τους, όπου διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης ότι το 

2,6% αυτών έφεραν τεχνητή οδοντοστοιχία που αφαιρούνταν. Στο 47,5% των 

ασθενών  επίσης, δεν έγινε έλεγχος αφαίρεσης των τιμαλφών, όπου διαπιστώθηκε ότι 

το 2% αυτών φορούσαν τιμαλφή (βέρα) κατά τη διάρκεια της χειρουργικής 

επέμβασης. 

 

4.1.5. Σφάλματα από το νοσηλευτικό προσωπικό του αναισθησιολογικού 

 

Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 20) δίνονται στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο του 

αναισθησιολογικού μηχανήματος (Α ) από τον νοσηλευτή του αναισθησιολογικού. 

  

ίνακας 20. Έλεγχος του αναισθησιολογικού μηχανήματος (Α ). 
    N % 

Έλεγχος της βαθμονόμησης (calibration) του Α  

  

Όχι 19 9,5 

αι 181 90,5 

Έλεγχος της σωστής και ασφαλούς τοποθέτησης του ασκού αερισμού 

  

Όχι 4 2,0 

αι 196 98,0 

Έλεγχος της σωστής και ασφαλούς τοποθέτησης του καπνογράφου 

  

Όχι 7 3,5 

αι 193 96,5 

Έλεγχος της σωστής και ασφαλούς τοποθέτησης του σωλήνα εισπνοής και Όχι 4 2,0 
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εκπνοής των αερίων 

  

αι 
196 98,0 

Σύνδεση του κυκλώματος αναισθησίας με την κατάλληλη μάσκα 

  

Όχι 6 3,0 

αι 194 97,0 

Η μάσκα που θα χρησιμοποιηθεί έχει καθαριστεί καταλλήλως από τον 

προηγούμενο ασθενή 

  

Όχι 0 0,0 

αι 
200 100,0 

Έλεγχος διαφυγής αερίων από το σύστημα - κλείνοντας την άκρη (προς τον 

άρρωστο) του συστήματος, γεμίζοντας με οξυγόνο και πιέζοντας τον ασκό – 

έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί τεχνητός αερισμός 

  

Όχι 7 3,5 

αι 

193 96,5 

Έλεγχος του επιπέδου των πτητικών αναισθητικών στις συσκευές 

εξαέρωσης 

  

Όχι 27 13,5 

αι 
173 86,5 

Έλεγχος του χρώματος της νατρασβέστου 

  

Όχι 27 13,5 

αι 173 86,5 

Έλεγχος λειτουργίας του μηχανήματος τεχνητού αερισμού 

  

Όχι 22 11,0 

αι 178 89,0 

Έλεγχος παρουσίας των εφεδρικών φιαλών O2 και N20 σε περίπτωση 

προβλήματος της κεντρικής παροχής των αερίων 

  

Όχι 139 69,5 

αι 
61 30,5 

Έλεγχος παρουσίας φορητού ασκού αερισμού (ambu) 

  

Όχι 108 54,0 

αι 92 46,0 

Έλεγχος λειτουργίας της αναρρόφησης και σύνδεση με καθετήρα 

αναρρόφησης  

  

Όχι 21 10,5 

αι 
179 89,5 

 έλεγχος του Α  έγινε από τον νοσηλευτή που θα είναι στη χειρουργική 

αίθουσα κατά τη διάρκεια της λαρυγγοσκόπησης και διασωλήνωσης ή από 

άλλον; 

  

Όχι 43 21,5 

αι 

157 78,5 

Εάν είναι άλλος νοσηλευτής, έλεγξε και αυτός το Α  

  

Όχι 31 72,1 

αι 12 27,9 

Έλεγξε ο αναισθησιολόγος το Α  πριν τη λαρυγγοσκόπηση και 

διασωλήνωση 

  

Όχι 53 26,5 

αι 
147 73,5 

 

Όσον αφορά στον έλεγχο της βαθμονόμησης (calibration) του Α , 

παρατηρήθηκε ότι στο 21,5% των ασθενών ο έλεγχος του Α  δεν έγινε από τον 

νοσηλευτή που θα ήταν παρών στη χειρουργική αίθουσα, αλλά από την προηγούμενη 
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βάρδια. Επιπλέον, στο 13,5% των ασθενών δεν έγινε έλεγχος του επιπέδου των 

πτητικών αναισθητικών στις συσκευές εξαέρωσης και του χρώματος της 

νατρασβέστου, ενώ στο 69,5% δεν έγινε έλεγχος παρουσίας των εφεδρικών φιαλών 

O2 και N2Ο σε περίπτωση προβλήματος της κεντρικής παροχής των αερίων. Επίσης, 

στο 3,5% των ασθενών δεν έγινε έλεγχος της σωστής τοποθέτησης του σωλήνα του 

καπνογράφου στο Α , με αποτέλεσμα να συνδεθεί εσφαλμένα στο 2% αυτών και να 

μην υπάρχει ένδειξη στο μόνιτορ μετά την διασωλήνωση των ασθενών. Σε ένα ακόμα 

περιστατικό (0,5%) ο νοσηλευτής συνέδεσε εσφαλμένα τους σωλήνες εισπνοής και 

εκπνοής του αναπνευστικού συστήματος (ΑΣ) στο Α , με αποτέλεσμα μετά τη 

διασωλήνωση να μην μπορεί να αεριστεί ο ασθενής και ο αναισθησιολόγος να 

αερίσει με ambu μέχρι να εντοπιστεί το πρόβλημα. Επίσης, στο 54% των ασθενών 

δεν έγινε έλεγχος παρουσίας ambu. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 21) δίνονται στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο του 

εξοπλισμού του αερισμού και της διασωλήνωσης. 

 

ίνακας 21. Έλεγχος του εξοπλισμού του αερισμού και της διασωλήνωσης.  
   N % 

Έλεγχος επαρκούς φωτισμού του λαρυγγοσκοπίου και σύνδεση με την 

κατάλληλη σπάθη  

Όχι 3 1,5 

αι 197 98,5 

Έλεγχος παρουσίας μιας δεύτερης λαβής και μίας δεύτερης σπάθης 

μικρότερου ή μεγαλύτερου μεγέθους αναλόγως 

Όχι 21 10,5 

αι 179 89,5 

Η σπάθη που θα χρησιμοποιηθεί έχει καθαριστεί από τον προηγούμενο 

ασθενή; 

Όχι 0 0,0 

αι 200 100,0 

Επιλογή κατάλληλου τραχειοσωλήνα για την επέμβαση και 

κατάλληλου μεγέθους  

Όχι 1 0,5 

αι 199 99,5 

Έλεγχος της στεγανότητας του αεροθαλάμου με μία σύριγγα των 20cc 
Όχι 1 0,5 

αι 199 99,5 

Επάλειψη του περιφερικού του άκρου του τραχειοσωλήνα με γέλη  

ξυλοκαϊνης. 

Όχι 1 0,5 

αι 199 99,5 

ι παραπάνω ενέργειες έγιναν με άσηπτη τεχνική 
Όχι 40 20,0 

αι 160 80,0 

Έλεγχος ύπαρξης μάσκας κατάλληλου μεγέθους για την προοξυγόνωση 

του ασθενούς και τουλάχιστον δύο ακόμα εφεδρικών μικρότερου και 

μεγαλύτερου μεγέθους 

Όχι 6 3,0 

αι 194 97,0 

Έλεγχος ύπαρξης στυλεού, εύκαμπτου και άκαμπτου, σε περίπτωση Όχι 6 3,0 
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δυσκολίας στη διασωλήνωση αι 194 97,0 

Έλεγχος ύπαρξης στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού αεραγωγού 

κατάλληλου μεγέθους 

Όχι 2 1,0 

αι 198 99,0 

Έλεγχος ύπαρξης ακουστικών για την αμφοτερόπλευρη ακρόαση των 

πνευμόνων πριν την εισαγωγή του ασθενούς σε γενική αναισθησία και 

μετά την τοποθέτηση του τραχειοσωλήνα  

Όχι 41 20,5 

αι 159 79,5 

Έλεγχος διαθέσιμων μέσων για στερέωση του τραχειοσωλήνα 

(κολλητική ταινία, φακαρόλα) μετά την τοποθέτηση του 

Όχι 2 1,0 

αι 198 99,0 

Έλεγχος ύπαρξης ενδοφλέβιων διαλυμάτων και συστημάτων 

χορήγησης υγρών 

Όχι 5 2,5 

αι 195 97,5 

 

Σχετικά με τον έλεγχο του εξοπλισμού του αερισμού και της διασωλήνωσης, 

παρατηρήθηκε ότι σε όλους τους ασθενείς (100%) είχαν καθαριστεί η μάσκα 

αερισμού και η σπάθη του λαρυγγοσκοπίου από τον προηγούμενο ασθενή. Επιπλέον, 

στο 98,5% των ασθενών έγινε έλεγχος του φωτισμού του λαρυγγοσκοπίου, ενώ στο 

99,5% των ασθενών επιλέχθηκε κατάλληλος ενδοτραχειακός σωλήνας (Ε ΤΣ) για 

την επέμβαση και κατάλληλου μεγέθους και έγινε έλεγχος της στεγανότητας του 

αεροθαλάμου του. Ωστόσο, στο 20% των ασθενών οι παραπάνω ενέργειες δεν έγιναν 

με άσηπτη τεχνική. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 22) δίνονται στοιχεία σχετικά με την 

προετοιμασία και τη χορήγηση των φαρμάκων για την εισαγωγή και την αναστροφή 

από τη γενική αναισθησία. 

 

ίνακας 22. Προετοιμασία και χορήγηση των φαρμάκων για την εισαγωγή και την 

αναστροφή από τη γενική αναισθησία.  
   % 

Υπήρχαν διαθέσιμα ενδοφλέβια φάρμακα για 

την εισαγωγή στην αναισθησία (προποφόλη, 

ετομιδάτη, μη αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά, 

κ.α)  

Όχι 0 0,0 

αι 200 100,0 

Η προετοιμασία των φαρμάκων για την 

εισαγωγή στη γενική αναισθησία έγινε από τον 

νοσηλευτή που θα ήταν στη χειρουργική 

αίθουσα 

Όχι 27 13,5 

αι 173 86,5 

Εάν όχι, έγινε έλεγχος των φαρμάκων που είχαν Όχι 0 0,0 
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ετοιμαστεί; αι 27 100,0 

Η προετοιμασία των φαρμάκων για την 

εισαγωγή στη γενική αναισθησία έγινε λίγο πριν 

την είσοδο του ασθενούς στη χειρουργική 

αίθουσα 

Όχι 27 13,5 

αι 173 86,5 

Εάν όχι, πότε έγινε η προετοιμασία των 

φαρμάκων; 

πρωινή βάρδια 2 1,0 

απογευματινή βάρδια 7 3,5 

βραδινή βάρδια 18 9,0 

Η χορήγηση των φαρμάκων για την εισαγωγή 

στην αναισθησία έγινε σωστά; 

 

Όχι 4 2,0 

αι 
196 98,0 

Εάν όχι, τι συνέβη; 
 

Ο νοσ/της 

αναισθ/κου χορήγησε 

μυοχαλαρωτικό αντί 

για βενζοδιαζεπίνη  

3 75,0 

Ο αναισθ/της 

χορήγησε 

μεγαλύτερη δόση 

βενζοδιαζεπίνης από 

τη συνιστώμενη 

1 25,0 

ετά τη χορήγηση των φαρμάκων, υπήρξε 
μεταβολή στα ζωτικά σημεία του ασθενούς; 

Όχι 76 38,0 

αι 124 62,0 

Η χορήγηση των φαρμάκων για την αναστροφή 
από τη γενική αναισθησία έγινε σωστά 
 

Όχι 3 1,5 

αι 197 98,5 

Εάν όχι, τι συνέβη; 
 

Ο νοσηλευτής 

χορήγησε μυοχάλαση 

αντί για τον 

αναστροφέα της 

χάλασης  

3 100% 

 

Παρόλο που σε όλους τους ασθενείς υπήρχαν διαθέσιμα iv φάρμακα για την 

εισαγωγή στη γενική αναισθησία, παρατηρήθηκε ότι στο 13,5% των ασθενών η 

προετοιμασία των φαρμάκων δεν έγινε από τον νοσηλευτή που θα ήταν παρών στη 

χειρουργική αίθουσα και λίγο πριν την είσοδο του ασθενούς στην αίθουσα, αλλά 

χρησιμοποιήθηκαν τα φάρμακα που είχαν ετοιμαστεί από την προηγούμενη βάρδια, 

που στην πλειονότητα τους (9%) ήταν η βραδυνή βάρδια. Επίσης, σημειώθηκε κατά 

τη διάρκεια εισαγωγής στη γενική αναισθησία εσφαλμένη χορήγηση φαρμάκου στο 

2% των ασθενών, που αφορούσε είτε τη δοσολογία ή το φάρμακο και στο 1,5% έγινε 



 112

εσφαλμένη χορήγηση φαρμάκου κατά την αναστροφή από τη γενική αναισθησία (ο 

νοσηλευτής χορήγησε μυοχάλαση αντί για τον αναστροφέα της χάλασης), με 

αποτέλεσμα να προκληθεί απώλεια της συνείδησης και να παραταθεί ο χρόνος 

αναστροφής από την γενική αναισθησία. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μεταβολή στα 

ζωτικά σημεία (Ζ.Σ) στο 62% των ασθενών μετά τη χορήγηση των φαρμάκων για την 

εισαγωγή στη γενική αναισθησία λόγω εσφαλμένου ρυθμού χορήγησης (ταχύς 

ρυθμός). Σε έναν ακόμα ασθενή (0,5%) έγινε εσφαλμένη χορήγηση φαρμάκου 

διεγχειρητικά, λόγω εσφαλμένης συνεννόησης του αναισθησιολόγου και του 

νοσηλευτή, καθώς ο νοσηλευτής έπρεπε να είναι παρών σε δύο χειρουργικές 

αίθουσες παράλληλα.  

Επίσης, η ταυτόχρονη παρουσία ενός αναισθησιολόγου σε δύο ορθοπεδικά 

περιστατικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρωινό πρόγραμμα των χειρουργικών 

επεμβάσεων και η ανάγκη μετάγγισης με αίμα του ενός εκ των δύο ασθενών, είχε ως 

αποτέλεσμα την εσφαλμένη παράδοση των ασκών αίματος από τον βοηθό του 

χειρουργικού χώρου στον νοσηλευτή του αναισθησιολογικού και την εσφαλμένη 

έναρξη της μετάγγισης από τον νοσηλευτή, ο οποίος δεν ταυτοποίησε πρώτα τα 

στοιχεία του ασθενούς με αυτά του ασκού. Ο αναισθησιολόγος, όμως, παρενέβη 

άμεσα και διέκοψε την μετάγγιση χωρίς καμία επιπλοκή. 

Επιπρόσθετα, στο 1,5% των ασθενών παρατηρήθηκε εσφαλμένη σύνδεση της 

μετεγχειρητικής (μτχ) αντλίας αναλγησίας στον περιφερικό φλεβοκαθετήρα αντί για 

τον επισκληρίδιο καθετήρα, όπου έγινε αμέσως αντιληπτό από τον νοσηλευτή της 

ΑΦ, ο οποίος διέκοψε τη χορήγηση και ειδοποίησε τον αναισθησιολόγο. 

Ωστόσο, σε έναν ασθενή (0,5%) δεν έγινε αντιληπτή η εσφαλμένη σύνδεση της μτχ 

αντλίας αναλγησίας, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί ο ασθενής στη χειρουργική κλινική 

με την εσφαλμένη χορήγηση και να γίνει αντιληπτό από τον ειδικευόμενο 

αναισθησιολόγο κατά την απογευματινή επίσκεψη.  

Σχετικά με τη διαδικασία της διασωλήνωσης, σημειώθηκε ότι σε 2 ασθενείς (1%) 

που είχαν δυσκολία στη διασωλήνωση και ο αναισθησιολόγος χρησιμοποίησε μακρύ 

εύκαμπτο οδηγό και ζήτησε αλλαγή του Ε ΤΣ με μικρότερο μέγεθος, ο νοσηλευτής 

αφαίρεσε και τον οδηγό μαζί με τον ενδοτραχειακό σωλήνα (Ε ΤΣ), με αποτέλεσμα 

ο αναισθησιολόγος να ξεκινήσει πάλι νέες προσπάθειες επίτευξης της διασωλήνωσης.  

Επίσης, κατά το στάδιο ανάνηψης ενός ασθενούς (0,5%) σημειώθηκε πτώση από 

το χειρουργικό τραπέζι, διότι δεν υπήρχε επίβλεψη από τον νοσηλευτή, καθώς ήταν 
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μόνο ένας (απογευματινή βάρδια) και έπρεπε να μεταβεί σε άλλη χειρουργική 

αίθουσα για την αφύπνιση του δεύτερου ασθενούς. 

 

4.1.6. Σφάλματα από το βοηθητικό προσωπικό της χειρουργικής αίθουσας 

 

Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 23) δίνονται στοιχεία που αφορούν στον έλεγχο του 

εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας και της τοποθέτησης των ασθενών στο 

χειρουργικό τραπέζι. 

 

ίνακας 23. Έλεγχος του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας και της 

τοποθέτησης του ασθενούς. 
    N % 

Έλεγχος της λειτουργίας του χειρ/κου 

τραπεζιού πριν την τοποθέτηση του 

ασθενούς  

Όχι 23 11,5 

αι 
177 88,5 

Εάν όχι, λειτουργούσε κανονικά το χειρ/κο 

τραπέζι κατά τη διάρκεια της επέμβασης; 

Όχι 3 13,0 

αι 20 87,0 

Εάν όχι, τι συνέβη; 

δεν έμπαινε σε θέση ο ασθενής, 

εκνευρισμός χειρουργού, 

καθυστέρηση έναρξης 

επέμβασης 

3 13,0 

 ασθενής τοποθετήθηκε σωστά στο 

χειρ/κο τραπέζι για τη συγκεκριμένη 

επέμβαση και δέθηκε με τον ιμάντα, 

προκειμένου να αποφευχθεί κάποια πιθανή 

πτώση του 

Όχι 9 4,5 

αι 

191 95,5 

Εάν δε δέθηκε ο ασθενής με τον ιμάντα, 

συνέβη κάποια πτώση του ασθενούς ή 

άλλο δυσμενές συμβάν; 

Όχι 7 77,8 

αι 
2 22,2 

Αν ναι, ποιο ήταν το συμβάν 
Πτώση του ασθενούς κατά την 

αφύπνιση 
2 1,0 

Τοποθετήθηκαν όλα τα προστατευτικά 

μαξιλάρια στα σημεία άσκησης πίεσης και 

στις οστικές προεξοχές 

Όχι 4 2,0 

αι 
196 98,0 

Εάν όχι, συνέβη κάποιο ανεπιθύμητο συμβάν 

το δεξί χέρι του ασθενούς δε 

στερεώθηκε καλά με 

αποτέλεσμα να κρέμεται κατά 

1 0,5 
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τη διάρκεια της επέμβασης 

 

το μη χειρουργηθέν πόδι του 

ασθενούς πιεζόταν για αρκετή 

ώρα από το c-arm κατά τη 

διάρκεια του χ/ου 

1 0,5 

Τοποθετήθηκε σωστά η διαθερμία στον 

ασθενή 

Όχι 3 1,5 

αι 197 98,5 

Εάν δεν τοποθετήθηκε σωστά η διαθερμία, 

συνέβη κάποιο ανεπιθύμητο συμβάν 

Όχι 
2 66,7 

  αι 1 33,3 

Εάν ναι, τι συνέβη; έγκαυμα 1 0,5 

Έγινε έλεγχος της λειτουργίας της 

διαθερμίας 

Όχι 38 19,0 

αι 162 81,0 

Εάν όχι, λειτουργούσε σωστά η διαθερμία; Όχι 4 21,1 

  αι 15 78,9 

Εάν δε λειτουργούσε σωστά η διαθερμία, τι 

συνέβη; 

αλλάχτηκε με άλλη, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει χρονική 

καθυστέρηση στην επέμβαση 

και εκνευρισμός του χειρουργού 

4 2,0 

 

Σχετικά με τον έλεγχο του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας, σημειώθηκε 

ότι στο 11,5% των ασθενών δεν έγινε έλεγχος της λειτουργίας του χειρουργικού 

τραπεζιού πριν την τοποθέτηση τους, όπου στο 13% αυτών των περιπτώσεων ο 

ασθενής δεν μπορούσε να λάβει την κατάλληλη θέση για τη συγκεκριμένη επέμβαση, 

με αποτέλεσμα να παραταθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης της. Επίσης, στο19% των 

ασθενών δεν έγινε προεγχειρητικός έλεγχος της λειτουργίας της διαθερμίας, με 

αποτέλεσμα να μη λειτουργεί στο 21,1% αυτών των περιπτώσεων κατά την έναρξη 

της επέμβασης και να προκληθεί καθυστέρηση έναρξης της χειρουργικής επέμβασης 

μέχρι να αντικατασταθεί με κάποια άλλη. Όσον αφορά στην τοποθέτηση της 

διαθερμίας, παρατηρήθηκε ότι τοποθετήθηκε εσφαλμένα στο 1,5% των ασθενών, 

ώστε να προκληθεί έγκαυμα στο 0,5% αυτών των περιπτώσεων.  

Επιπρόσθετα, στο 1% των ασθενών δεν ελέγχθηκε η λειτουργία του 

λαπαροσκοπικού πύργου πριν την έναρξη της επέμβασης, με αποτέλεσμα να 

διαπιστωθεί μετά τη διασωλήνωση του ασθενούς και την ετοιμασία της χειρουργικής 

ομάδας ότι η φιάλη του CO2 ήταν κενή και ότι η κάμερα δε λειτουργούσε και 

συνεπώς υπήρξε χρονική καθυστέρηση στην έναρξη της επέμβασης μέχρι να 
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αντικατασταθούν με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Επίσης, ενώ η πλειοψηφία των 

ασθενών (95,5%) τοποθετήθηκε σωστά στο χειρουργικό τραπέζι για τη συγκεκριμένη 

επέμβαση, στο 4,5% αυτών δεν τοποθετήθηκε ο προστατευτικός ιμάντας, που σε 

συνδυασμό με την απουσία της υπόλοιπης χειρουργικής ομάδας (μόνο ο 

αναισθησιολόγος και ο νοσηλευτής υπήρχαν στην αίθουσα), είχαν ως αποτέλεσμα να 

συμβούν 2 πτώσεις (1%) κατά την αφύπνιση, όπου ο ασθενής ήταν διεγερτικός. 

άλιστα, στον έναν ασθενή προκλήθηκε εξάρθρωση ώμου από την πτώση. Επιπλέον, 

στο 2% των ασθενών δεν τοποθετήθηκαν σωστά τα προστατευτικά μαξιλάρια και 

στηρίγματα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σε έναν ασθενή (0,5%) πτώση του χεριού 

από το χειρουργικό τραπέζι σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης και σε έναν άλλο 

(0,5%) άσκηση πίεσης στον άκρο πόδα από το c-arm μέχρι του σημείου αλλαγής 

χρώματος του άκρου πόδα.  

 

Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 24) συνοψίζονται τα συχνότερα σφάλματα που 

παρατηρήθηκαν και η συχνότητα τους. 

 

ίνακας 24. Τύποι σφαλμάτων στη χειρουργική αίθουσα και συχνότητα. 

Τύπος σφάλματος Συχνότητα λινικό Σύμβαμα Συχνότητα 

    

η έλεγχος του 

αναισθησιολογικού 

μηχανήματος (Α )    

26,5% Αδυναμία 

αερισμού του 

ασθενούς 

2% 

η έλεγχος του 

Η. .Γ                          

17% Φλεβοκομβική 

ταχυκαρδία και 

κλήση 

καρδιολόγου 

επειγόντως 

1% 

η ταυτοποίηση 

ασθενούς                    

11,5% Παρ’ολίγον 

κλινικό σύμβαμα 

 

η έλεγχος 

διαθέσιμων 

μονάδων αίματος 

6,5% ετάγγιση με 

αδιασταύρωτες 

μονάδες αίματος 

0,5% 
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Δυσλειτουργία 

εξοπλισμού (π.χ. 

διαθερμία, χειρ/κο 

τραπέζι, 

λαπαροσκοπικός 

πύργος)    

 

6% Παράταση του 

χρόνου δράσης των 

αναισθησιολογικών 

φαρμάκων 

6% 

αθυστερήσεις 

στην 

έναρξη/ολοκλήρωση 

της επέμβασης   

5% Παράταση του 

χρόνου δράσης των 

αναισθησιολογικών 

φαρμάκων 

5% 

Παραλείψεις 

περιεγχειρητικής 

αγωγής (π.χ. 

αντιβιοτικών) 

4% -  

Εσφαλμένη 

χορήγηση 

φαρμάκων 

4% Απώλεια 

συνείδησης, 

καταστολή του 

αναπνευστικού  

3,5% 

οιποί 

τραυματισμοί (π.χ. 

κακώσεις δοντιών, 

χειλιών)           

 

3% Απώλεια δοντιών 

στον οισοφάγο 

μετά από δύσκολη 

διαωλήνωση και 

επιστροφή στη 

χειρουργική 

αίθουσα 

0,5% 

η έλεγχος του 

σημείου της 

επέμβασης 

1,5% Παρ’ολίγον 

κλινικό σύμβαμα 

 

Εσφαλμένη 

τοποθέτηση 

ασθενούς 

1,5% Δυσκολία 

πρόσβασης στο 

χειρουργικό 

σημείο, άσκηση 

1,5% 
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πίεσης στις οστικές 

προεξοχές 

Πτώσεις από το 

χειρουργικό τραπέζι 

1,5% Εξάρθρωση ώμου 0,5% 

Εσφαλμένη 

τοποθέτηση της 

διαθερμίας 

1,5% Έγκαυμα από τη 

διαθερμία 

0,5% 

η παρουσία 

ειδικευμένου 

αναισθησιολόγου 

στη χειρουργική 

αίθουσα 

1,5% Παρ’ολίγον 

κλινικό σύμβαμα 

 

Εσφαλμένη 

εισαγωγή ασθενούς 

στην αίθουσα              

0,5% Παρ’ολίγον 

κλινικό σύμβαμα 

 

Εσφαλμένη 

μετάγγιση αίματος 

0,5% Παρ’ολίγον 

κλινικό σύμβαμα 
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4.2. ΣΥΓ ΣΗ ΤΩ  ΣΦΑ ΑΤΩ  ΕΤΑ Υ ΤΩ  ΔΥ  Σ Ε Ω  

 

4.2.1. ροεγχειρητικός έλεγχος ταυτοποίησης του ασθενούς κατά την εισαγωγή 

στη χειρουργική αίθουσα 

 

Στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 25) δίνονται στοιχεία που αφορούν τον 

προεγχειρητικό έλεγχο ταυτοποίησης του ασθενούς κατά την εισαγωγή του στη 

χειρουργική αίθουσα, ξεχωριστά για το πανεπιστημιακό και το γενικό νοσοκομείο. 

 

ίνακας 25. Προεγχειρητικός έλεγχος ταυτοποίησης του ασθενούς στο γενικό και 

πανεπιστημιακό νοσοκομείο. 

 

οσοκομείο P  

Pearson's 

x² test 

Γενικό ανεπιστημιακό 

N % N % 

Έλεγχος του ονόματος του ασθενούς 

κατά την είσοδο του στη χειρουργική 

αίθουσα από τον νοσηλευτή κίνησης 

Όχι 58 52,7 5 5,6 <0,001 

αι 52 47,3 85 94,4  

Εάν όχι, έγινε έλεγχος του ονόματος 

του ασθενούς από άλλο άτομο της 

χειρουργικής ομάδας 

Όχι 2 3,4 0 0,0 1,000* 

αι 
56 96,6 5 100,0  

Έλεγχος του είδους της επέμβασης 

που θα υποβληθεί ο ασθενής 

Όχι 4 3,6 0 0,0 0,129* 

αι 106 96,4 90 100,0  

Έλεγχος του σημείου/άκρου που θα 

πραγματοποιηθεί η επέμβαση 

Όχι 1 4,2 0 0,0 0,471* 

αι 23 95,8 27 100,0  

Έλεγχος αφαίρεσης των 

αφαιρούμενων οδοντοστοιχειών του 

ασθενούς  

Όχι 28 25,5 10 11,1 0,010 

αι 82 74,5 80 88,9  

Έλεγχος κ αφαίρεση τιμαλφών του 

ασθενούς 

Όχι 82 74,5 13 14,4 <0,001 

αι 28 25,5 77 85,6  

*Fisher’s exact test **Δεν υπολογίστηκε λόγω μη ύπαρξης κατανομής. 

 

Όσον αφορά τον προεγχειρητικό έλεγχο ταυτοποίησης του ασθενούς κατά την 

εισαγωγή του στη χειρουργική αίθουσα, παρατηρήθηκε ότι στο πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο έγινε σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ταυτοποίηση του ασθενούς από 

τον νοσηλευτή κίνησης σε σύγκριση με το γενικό νοσοκομείο (94,4% vs 47,3%, 

p<0,001). Επίσης, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο έγινε σε σημαντικά υψηλότερο 
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ποσοστό έλεγχος ύπαρξης και αφαίρεσης των αφαιρούμενων οδοντοστοιχιών (88,9% 

vs 74,5%, p=0,01) και των τιμαλφών του ασθενούς σε σύγκριση με το γενικό 

νοσοκομείο (85,6% vs 25,5%, p<0,001). 

 

4.2.2. ροεγχειρητικός έλεγχος των ανατομικών χαρακτηριστικών και των 

εξετάσεων του ασθενούς 

 

Στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 26) δίνονται στοιχεία σχετικά με τον προεγχειρητικό 

έλεγχο των ανατομικών χαρακτηριστικών και των εξετάσεων του ασθενούς από τον 

αναισθησιολόγο μεταξύ των δύο νοσοκομείων. 

 

ίνακας 26. Προεγχειρητικός έλεγχος των ανατομικών χαρακτηριστικών και των 

εξετάσεων του ασθενούς.  

 

οσοκομείο P  

Pearson's 

x² test 

Γενικό ανεπιστημιακό 

 %  % 

Έλεγχος του ανοίγματος 

της στοματικής 

κοιλότητας 

Όχι 31 28,2 10 11,1 0,003 

αι 79 71,8 80 88,9  

Έλεγχος της 

θυρεοειδοπωγωνικής 

απόστασης 

Όχι 82 74,5 15 16,7 <0,001 

αι 28 25,5 75 83,3  

Έλεγχος της αυχενικής 

μοίρας της σπονδυλικής 

στήλης με έκταση της 

κεφαλής 

Όχι 45 40,9 19 21,1 0,003 

αι 65 59,1 71 78,9  

ροεγχειρητικός έλεγχος 

του Η Γ του ασθενούς 

Όχι 59 53,6 3 3,3 <0,001 

αι 51 46,4 87 96,7  

ροεγχειρητικός έλεγχος 

της α/α θώρακος 

Όχι 91 82,7 6 6,7 <0,001 

αι 19 17,3 84 93,3  

ροεγχειρητικός έλεγχος 

των εργαστηριακών 

εξετάσεων 

Όχι 12 10,9 0 0,0 0,001 

αι 98 89,1 90 100,0  

ροεγχειρητικός έλεγχος 

της συστηματικής λήψης 

φαρμάκων 

Όχι 9 8,2 4 4,4 0,286 

αι 101 91,8 86 95,6  

ροεγχειρητικός έλεγχος Όχι 9 8,2 0 0,0 0,005* 
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της ύπαρξης διαθέσιμων 

μονάδων αίματος σε 

περίπτωση μετάγγισης 

του ασθενούς 

αι 101 91,8 90 100,0  

Υπήρχαν διαθέσιμες 

μονάδες αίματος για τον 

ασθενή 

Όχι 27 24,5 2 2,2 <0,001 

αι 83 75,5 88 97,8  

Εάν όχι, χρειάστηκε ο 

ασθενής να μεταγγιστεί 

κατά τη διάρκεια του 

χειρουργείου; 

Όχι 26 96,3 2 100,0 1,000* 

αι 1 3,7 0 0,0  

Εάν ο ασθενής 

χρειάστηκε να 

μεταγγιστεί κατά τη 

διάρκεια του 

χειρουργείου και υπήρχαν 

διαθέσιμες 

διασταυρωμένες μονάδες 

αίματος, έγινε ο σωστός 

έλεγχος του ασκού με τα 

στοιχεία του 

Όχι 0 0,0 0 0,0 -** 

αι 13 100,0 14 100,0  

Ακρόαση των πνευμόνων 

άμφω από τον 

αναισθησιολόγο 

Όχι 45 40,9 6 6,7 <0,001 

αι 65 59,1 84 93,3  

 ασθενής έχει λάβει ποτέ 

αναισθησία; 

Όχι 48 43,6 27 30,0 0,048 

αι 62 56,4 63 70,0  

Εάν ναι, αντιμετώπισε 

κάποιο πρόβλημα ή είναι 

ενημερωμένος για 

δυσκολία στη 

διασωλήνωση από 

προηγούμενη χειρουργική 

επέμβαση; 

Όχι 61 96,8 53 84,1 0,015 

αι 2 3,2 10 15,9  

*Fisher’s exact test **Δεν υπολογίστηκε λόγω μη ύπαρξης κατανομής. 

 

Όσον αφορά τον προεγχειρητικό έλεγχο των ανατομικών χαρακτηριστικών του 

ασθενούς από τον αναισθησιολόγο, παρατηρήθηκε ότι στο πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο έγινε σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό έλεγχος του ανοίγματος της 

στοματικής κοιλότητας (88,9% vs 71,8%, p=0,003), της θυρεοειδοπωγωνικής 
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απόστασης (83,3% vs 25,5%, p<0,001) και της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής 

στήλης με έκταση της κεφαλής (78,9% vs 59,1%, p=0,003), καθώς επίσης και 

αμφοτερόπλευρη ακρόαση των πνευμόνων (93,3% vs 59,1%, p<0,001) σε σύγκριση 

με το γενικό νοσοκομείο. Επιπλέον, στo πανεπιστημιακό νοσοκομείο έγινε σε 

σημαντικά υψηλότερο ποσοστό προεγχειρητικός έλεγχος του Η Γ των ασθενών 

(96,7% vs 46,4%, p<0,001), της α/α θώρακος (93,3% vs 17,3%, p<0,001), των 

εργαστηριακών εξετάσεων (100% vs 89,1%, p=0,001) και των διαθέσιμων μονάδων 

αίματος σε περίπτωση μετάγγισης του ασθενούς (100% vs 91,8%, p=0,005) σε 

σύγκριση με το γενικό νοσοκομείο.  

 

4.2.3. ροεγχειρητικός έλεγχος του αναισθησιολογικού μηχανήματος (Α )  

 

Στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 27) δίνονται στοιχεία σχετικά με τον προεγχειρητικό 

έλεγχο του Α  μεταξύ των δύο νοσοκομείων. 

 

ίνακας 27. Προεγχειρητικός έλεγχος του Α . 

 

οσοκομείο P 

 

Pearson's 

x² test 

Γενικό ανεπιστημιακό 

N % N % 

Έλεγχος της βαθμονόμησης 

(calibration) του Α  

Όχι 17 15,5 5 5,6 0,008 

αι 93 84,5 85 95,5  

Έλεγχος της σωστής και 

ασφαλούς τοποθέτησης του 

ασκού αερισμού 

Όχι 3 2,7 1 1,1 0,629* 

αι 107 97,3 89 98,9  

Έλεγχος της σωστής και 

ασφαλούς τοποθέτησης του 

καπνογράφου 

Όχι 6 5,5 1 1,1 0,132* 

αι 104 94,5 89 98,9  

Έλεγχος της σωστής και 

ασφαλούς τοποθέτησης του 

σωλήνα εισπνοής και εκπνοής 

των αερίων 

Όχι 3 2,7 1 1,1 0,629* 

αι 107 97,3 89 98,9  

Σύνδεση του κυκλώματος 

αναισθησίας με την 

κατάλληλη μάσκα 

Όχι 3 2,7 3 3,3 1,000* 

αι 107 97,3 87 96,7  

Η μάσκα που θα Όχι 0 0,0 0 0,0 -** 
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χρησιμοποιηθεί έχει 

καθαριστεί καταλλήλως από 

τον προηγούμενο ασθενή 

αι 110 100,0 90 100,0  

Έλεγχος διαφυγής αερίων από 

το σύστημα,  έτσι ώστε να 

μπορεί να εφαρμοστεί 

τεχνητός αερισμός 

Όχι 5 4,5 2 2,2 0,462* 

αι 105 95,5 88 97,8  

Έλεγχος του επιπέδου των 

πτητικών αναισθητικών στις 

συσκευές εξαέρωσης 

Όχι 7 6,4 20 22,2 0,001 

αι 103 93,6 70 77,8  

Έλεγχος του χρώματος της 

νατρασβέστου 

Όχι 11 10,0 16 17,8 0,109 

αι 99 90,0 74 82,2  

Έλεγχος λειτουργίας του 

μηχανήματος τεχνητού 

αερισμού 

Όχι 7 6,4 15 16,7 0,021 

αι 103 93,6 75 83,3  

Έλεγχος παρουσίας των 

εφεδρικών φιαλών O2 και 

N20 σε περίπτωση 

προβλήματος της κεντρικής 

παροχής των αερίων 

Όχι 95 86,4 44 48,9 <0,001 

αι 15 13,6 46 51,1  

Έλεγχος παρουσίας φορητού 

ασκού αερισμού (ambu) 

Όχι 83 75,5 25 27,8 <0,001 

αι 27 24,5 65 72,2  

Έλεγχος λειτουργίας της 

αναρρόφησης και σύνδεση με 

καθετήρα αναρρόφησης 

Όχι 18 16,4 3 3,3 0,003 

αι 92 83,6 87 96,7  

 έλεγχος του Α.  έγινε από 

τον νοσηλευτή που θα είναι 

στη χειρουργική αίθουσα 

κατα τη διάρκεια της 

λαρυγγοσκόπησης και 

διασωλήνωσης ή από άλλον; 

Όχι 35 31,8 8 8,9 <0,001 

αι 75 68,2 82 91,1  

Εάν είναι άλλος νοσηλευτής, 

έλεγξε και αυτός το Α. ; 

Όχι 25 71,4 6 75,0 1,000* 

αι 10 28,6 2 25,0  

Έλεγξε ο αναισθησιολόγος το 

Α.  πριν τη λαρυγγοσκόπηση 

και διασωλήνωση 

Όχι 36 32,7 17 18,9 0,027 

αι 74 67,3 73 81,1  

      

      

*Fisher’s exact test **Δεν υπολογίστηκε λόγω μη ύπαρξης κατανομής. 
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Όσον αφορά τον έλεγχο του Α  από τον νοσηλευτή του αναισθησιολογικού, 

παρατηρήθηκε ότι στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο έγινε σε σημαντικά υψηλότερο 

ποσοστό έλεγχος της λειτουργίας του (95,5% vs 84,4%, p=0,008) σε σύγκριση με το 

γενικό νοσοκομείο. Επιπλέον, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο έγινε σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό έλεγχος παρουσίας των εφεδρικών φιαλών O2 και N2Ο σε 

περίπτωση προβλήματος της κεντρικής παροχής των αερίων (51,1% vs 13,6%, 

p<0,001), έλεγχος της λειτουργίας της αναρρόφησης (96,7% vs 83,6%, p=0,003) και 

έλεγχος της παρουσίας ambu (72,2% vs 24,5%, p<0,001) σε σύγκριση με το γενικό 

νοσοκομείο. Επιπλέον, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο έγινε σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό έλεγχος του Α  από τον αναισθησιολόγο πριν τη 

λαρυγγοσκόπηση και διασωλήνωση (81,1% vs 67,3%, p=0,027). Ωστόσο, στο γενικό 

νοσοκομείο έγινε σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό έλεγχος του επιπέδου των 

πτητικών αναισθητικών στις συσκευές εξαέρωσης (93,6% vs 77,8%, p=0,001) και της 

λειτουργίας του μηχανήματος τεχνητού αερισμού (93,6% vs 83,3%, p=0,021) σε 

σύγκριση με το πανεπιστημιακό νοσοκομείο.  

 

4.2.4. ροεγχειρητικός έλεγχος του εξοπλισμού της διασωλήνωσης 

 

Στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 28) δίνονται στοιχεία σχετικά με τον προεγχειρητικό 

έλεγχο του εξοπλισμού της διασωλήνωσης μεταξύ των δύο νοσοκομείων. 

 

ίνακας 28. Προεγχειρητικός έλεγχος του εξοπλισμού της διασωλήνωσης.  

 

οσοκομείο P 

Pearson's 

x² test 

Γενικό ανεπιστημιακό 

N % N % 

Έλεγχος επαρκούς φωτισμού 

του λαρυγγοσκοπίου και 

σύνδεση με την κατάλληλη 

σπάθη  

Όχι 0 0,0 3 3,3 0,089* 

αι 
110 100,0 87 96,7  

Έλεγχος παρουσίας μιας 

δεύτερης λαβής και μίας 

δεύτερης σπάθης μικρότερου ή 

μεγαλύτερου μεγέθους 

Όχι 1 0,9 20 22,2 <0,001 

αι 

109 99,1 70 77,8  

Η σπάθη που θα 

χρησιμοποιηθεί έχει καθαριστεί 

Όχι 0 0,0 0 0,0 -** 

αι 110 100,0 90 100,0  
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από τον προηγούμενο ασθενή; 

Επιλογή κατάλληλου Ε ΤΣ για 

την επέμβαση και κατάλληλου 

μεγέθους 

Όχι 0 0,0 1 1,1 0,450* 

αι 
110 100,0 89 98,9  

Έλεγχος της στεγανότητας του 

αεροθαλάμου με μία σύριγγα  

Όχι 0 0,0 1 1,1 0,450* 

αι 110 100,0 89 98,9  

Επάλειψη του περιφερικού του 

άκρου του τραχειοσωλήνα με 

γέλη  ξυλοκαϊνης.  

Όχι 0 0,0 1 1,1 0,450* 

αι 
110 100,0 89 98,9  

ι παραπάνω ενέργειες έγιναν 

με άσηπτη τεχνική; 

Όχι 3 2,7 37 41,1 <0,001 

αι 107 97,3 53 58,9  

Έλεγχος ύπαρξης μάσκας 

κατάλληλου μεγέθους για την 

προοξυγόνωση του ασθενούς 

και τουλάχιστον δύο ακόμα 

εφεδρικών μικρότερου και 

μεγαλύτερου μεγέθους 

Όχι 0 0,0 6 6,7 0,008* 

αι 

110 100,0 84 93,3  

Έλεγχος ύπαρξης στυλεού, 

εύκαμπτου και άκαμπτου, σε 

περίπτωση δυσκολίας στη 

διασωλήνωση 

Όχι 6 5,5 0 0,0 0,034* 

αι 

104 94,5 90 100,0  

Έλεγχος ύπαρξης 

στοματοφαρυγγικού ή 

ρινοφαρυγγικού αεραγωγού 

κατάλληλου μεγέθους 

Όχι 0 0,0 2 2,2 0,201* 

αι 

110 100,0 88 97,8  

Έλεγχος ύπαρξης ακουστικών 

για την αμφοτερόπλευρη 

ακρόαση των πνευμόνων πριν 

την εισαγωγή του ασθενούς σε 

γενική αναισθησία και μετά 

την τοποθέτηση του Ε ΤΣ  

Όχι 21 19,1 20 22,2 0,585 

αι 

89 80,9 70 77,8  

Έλεγχος διαθέσιμων μέσων για 

στερέωση του Ε ΤΣ 

(κολλητική ταινία, φακαρόλα) 

μετά την τοποθέτηση του 

Όχι 0 0,0 2 2,2 0,201* 

αι 

110 100,0 88 97,8  

*Fisher’s exact test **Δεν υπολογίστηκε λόγω μη ύπαρξης κατανομής. 
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Όσον αφορά τον έλεγχο του εξοπλισμού της διασωλήνωσης, παρατηρήθηκε ότι 

στο γενικό νοσοκομείο έγινε σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό έλεγχος παρουσίας 

μιας δεύτερης λαβής λαρυγγοσκοπίου και μίας δεύτερης σπάθης σε σύγκριση με το 

πανεπιστημιακό νοσοκομείο (99,1% vs 77,8%, p<0,001). Επιπρόσθετα, στο γενικό 

νοσοκομείο έγινε σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό έλεγχος ύπαρξης μάσκας 

κατάλληλου μεγέθους για την προοξυγόνωση του ασθενούς και τουλάχιστον δύο 

ακόμα εφεδρικών μικρότερου και μεγαλύτερου μεγέθους σε σύγκριση με το 

πανεπιστημιακό νοσοκομείο (100% vs 93,3%, p=0,008). Στο γενικό νοσοκομείο, 

επίσης, έγινε σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ο έλεγχος του εξοπλισμού της 

διασωλήνωσης με άσηπτη τεχνική σε σύγκριση με το πανεπιστημιακό νοσοκομείο 

(97,3% vs 58,9%, p<0,001). Αντιθέτως, στο γενικό νοσοκομείο έγινε σε σημαντικά 

χαμηλότερο ποσοστό έλεγχος ύπαρξης στυλεού, εύκαμπτου και άκαμπτου, σε 

περίπτωση δυσκολίας στη διασωλήνωση σε σύγκριση με το πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο (100% vs 94,5%, p=0,034).  

 

4.2.5. ροεγχειρητικός έλεγχος του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας 

 

Στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 29) δίνονται στοιχεία σχετικά με τον προεγχειρητικό 

έλεγχο του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας μεταξύ των δύο νοσοκομείων. 

 

ίνακας 29. Προεγχειρητικός έλεγχος του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας.  

 

οσοκομείο 
P Pearson's x² 

test 
Γενικό ανεπιστημιακό 

N % N % 

Έλεγχος της λειτουργίας 

του χειρ/κου τραπεζιού 

πριν την τοποθέτηση του 

ασθενούς  

Όχι 23 20,9 0 0,0 <0,001 

αι 87 79,1 90 100,0  

Εάν όχι, λειτουργούσε 

κανονικά το χειρ/κο 

τραπέζι κατά τη 

διάρκεια της επέμβασης; 

Όχι 3 13,6 0 0,0 -** 

αι 19 86,4 0 0,0  

 ασθενής 

τοποθετήθηκε σωστά 

στο χειρ/κο τραπέζι για 

τη συγκεκριμένη 

Όχι 7 6,4 2 2,2 0,190* 

αι 103 93,6 88 97,8  
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επέμβαση και δέθηκε με 

τον ιμάντα, προκειμένου 

να αποφευχθεί κάποια 

πιθανή πτώση του 

Εάν δε δέθηκε ο ασθενής 

με τον ιμάντα, συνέβη 

κάποια πτώση του 

ασθενούς ή άλλο 

δυσμενές συμβάν 

Όχι 5 99,0 2 100,0 1,000* 

αι 2 1,0 0 0,0  

Τοποθετήθηκαν όλα τα 

προστατευτικά 

μαξιλάρια στα σημεία 

άσκησης πίεσης και στις 

οστικές προεξοχές 

Όχι 4 3,6 0 0,0 0,129* 

αι 106 96,4 90 100,0  

Τοποθετήθηκε η 

διαθερμία στον ασθενή 

Όχι 0 0,0 0 0,0 -** 

αι 110 100,0 90 100,0  

Έγινε έλεγχος της 

λειτουργίας της 

διαθερμίας 

Όχι 37 33,6 1 1,1 <0,001 

αι 73 66,4 89 98,9  

Εάν όχι, λειτουργούσε 

σωστά η διαθερμία; 

Όχι 4 16,7 0 0,0 -** 

αι 15 83,3 0 0,0  

*Fisher’s exact test **Δεν υπολογίστηκε λόγω μη ύπαρξης κατανομής. 
 

Σχετικά με τον προεγχειρητικό έλεγχο του εξοπλισμού της χειρουργικής 

αίθουσας, σημειώθηκε ότι στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο έγινε σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό έλεγχος της λειτουργίας του χειρουργικού τραπεζιού πριν την 

τοποθέτηση του ασθενούς (100% vs 79,1%, p<0,001) και της λειτουργίας της 

διαθερμίας (98,9% vs 66,4%, p<0,001) σε σύγκριση με το γενικό νοσοκομείο, με 

αποτέλεσμα να μη σημειωθούν καθυστερήσεις στην έναρξη ή την ολοκλήρωση της 

επέμβασης λόγω δυσλειτουργίας του εξοπλισμού. Επίσης, στο γενικό νοσοκομείο 

σημειώθηκαν 2 πτώσεις ασθενών (1%) από το χειρουργικό τραπέζι λόγω μη 

τοποθέτησης του προστατευτικού ιμάντα και έγκαυμα σε έναν ακόμα ασθενή (0,5%) 

λόγω εσφαλμένης τοποθέτησης της πλάκας της διαθερμίας, ενώ στο πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο δε σημειώθηκε καμία πτώση ή έγκαυμα των ασθενών. 
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4.2.6. ροετοιμασία και χορήγηση των φαρμάκων για την εισαγωγή στη γενική 

αναισθησία 

 

Στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 30) δίνονται στοιχεία σχετικά με την προετοιμασία 

και τη χορήγηση των φαρμάκων για την εισαγωγή στη γενική αναισθησία μεταξύ των 

δύο νοσοκομείων. 

 

ίνακας 30. Προετοιμασία και χορήγηση των φαρμάκων για την εισαγωγή στη 

γενική αναισθησία.  

 

οσοκομείο P  

Pearson's x² 

test 

Γενικό ανεπιστημιακό 

N % N % 

Η προετοιμασία των 

φαρμάκων για την 

εισαγωγή στη γενική 

αναισθησία έγινε από τον 

νοσηλευτή που θα ήταν στη 

χειρουργική αίθουσα; 

Όχι 27 24,5 0 0,0 <0,001 

αι 83 75,5 90 100,0  

Εάν όχι, έγινε έλεγχος των 

φαρμάκων που είχαν 

ετοιμαστεί 

Όχι 0 0,0 0 0,0  

αι 27 100,0 0 0,0  

Η προετοιμασία των 

φαρμάκων για την 

εισαγωγή στη γενική 

αναισθησία έγινε πριν την 

είσοδο του ασθενούς στη 

χειρουργική αίθουσα; 

Όχι 27 24,5 0 0,0 <0,001 

αι 83 75,5 90 100,0  

Η χορήγηση των φαρμάκων 

για την εισαγωγή στην 

αναισθησία έγινε σωστά; 

Όχι 1 0,9 2 2,2 0,589 

αι 
109 99,1 88 97,8  

Η χορήγηση των φαρμάκων 

για την αναστροφή από τη 

γενική αναισθησία έγινε 

σωστά; 

Όχι 1 0,9 3 3,3 0,329 

αι 

109 99,1 87 96,7  
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Σχετικά με την προετοιμασία των φαρμάκων για την εισαγωγή στη γενική 

αναισθησία, παρατηρήθηκε ότι στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο έγινε σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό η προετοιμασία των φαρμάκων από τον νοσηλευτή που θα ήταν 

παρών στη χειρουργική αίθουσα (100% vs 75,5%, p<0,001) και πριν την είσοδο του 

ασθενούς σε αυτή (100% vs 75,5%, p<0,001) σε σύγκριση με το γενικό νοσοκομείο, 

στο οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν τα φάρμακα από την 

προηγούμενη βάρδια. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των 2 νοσοκομείων σχετικά με την εσφαλμένη χορήγηση των φαρμάκων, είτε 

κατά την εισαγωγή ή κατά την αναστροφή από τη γενική αναισθησία. 

 

4.2.7. Διασωλήνωση και επιπλοκές 

 

Στον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 31) δίνονται στοιχεία σχετικά με τη διασωλήνωση, 

τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και τις επιπλοκές μεταξύ των δύο νοσοκομείων. 

 

ίνακας 31. Διασωλήνωση: Δυσκολίες και επιπλοκές. 

 

οσοκομείο P 

Pearson's 

x² test 

Γενικό ανεπιστημιακό 

N % N % 

ετά την iv έγχυση των 

φαρμάκων και την 

προοξυγόνωση του ασθενούς 

με 2 100%, 

πραγματοποιήθηκε η 

λαρυγγοσκόπηση με το 

αριστερό χέρι του 

αναισθησιολόγου  

Όχι 5 4,5 3 3,3 0,732* 

αι 

105 95,5 87 96,7  

 καρπός του χεριού του 

αναισθησιολόγου δεν 

κάμπτεται και δεν ασκείται 

πίεση στα δόντια ή τα ούλα 

του ασθενή  

Όχι 0 0,0 2 2,2 0,201* 

αι 

110 100,0 88 97,8  

 νοσηλευτής δίνει τον 

ενδοτραχειακό σωλήνα στο 

δεξί χέρι του αναισθησιολόγου 

με το κυρτό του μέρος να 

κοιτάει προς τα επάνω και με 

Όχι 7 6,4 32 35,6 <0,001 

αι 

103 93,6 58 64,4  
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άσηπτη τεχνική 

 σωλήνας περνάει ανάμεσα 

στις φωνητικές χορδές μέχρι 

να εξαφανιστεί ο αεροθάλαμος 

και να προσεγγίσει τη δεύτερη 

μαύρη γραμμή που είναι 

σημειωμένη στο σωλήνα  

Όχι 18 16,4 8 8,9 0,118 

αι 

92 83,6 82 91,1  

Το λαρυγγοσκόπιο αφαιρείται 

με προσοχή και εκπτύσσεται ο 

αεροθάλαμος του σωλήνα με 

αέρα μέχρι να σταματήσει η 

διαρροή κατά τον αερισμό με 

θετική πίεση 

Όχι 18 16,4 8 8,9 0,118 

αι 

92 83,6 82 91,1  

Επιβεβαίωση της θέσης του 

σωλήνα εντός της τραχείας με 

αμφοτερόπλευρη ακρόαση 

των πνευμόνων και έλεγχο της 

καταγραφής του καπνογράφου 

στο monitor  

Όχι 28 25,5 10 11,1 0,010 

αι 

82 74,5 80 88,9  

Επετεύχθη η διασωλήνωση; Όχι 22 20,0 9 10,0 0,052 

αι 88 80,0 81 90,0  

Υπήρχε αρχική εκτίμηση της 

πιθανότητας δυσκολίας στον 

αερισμό; 

Όχι 16 64,0 2 10,5 <0,001 

αι 9 36,0 17 89,5  

Υπήρχε αρχική εκτίμηση της 

πιθανότητας δύσκολης 

διασωλήνωσης; 

Όχι 16 64,0 3 15,8 0,001 

αι 9 36,0 16 84,2  

Υπήρχε αρχική εκτίμηση της 

δυσκολίας στη συνεργασία με 

τον ασθενή 

Όχι 17 68,0 4 21,1 0,002 

αι 8 32,0 15 78,9  

Ήταν διαθέσιμος ο πρόσθετος 

εξοπλισμός δύσκολης 

διασωλήνωσης; 

Όχι 17 68,0 2 10,5 <0,001 

αι 8 32,0 17 89,5  

λήθηκε για βοήθεια άλλος 

αναισθησιολόγος 

Όχι 20 80,0 15 78,9 1,000x

αι 5 20,0 4 21,1  

Απάντησε εγκαίρως; 
Όχι 1 20,0 0 0,0 1,000x

αι 4 80,0 4 100,0  

Υπήρχαν διαθέσιμοι οδηγοί 

διαφορετικού μήκους, 

Όχι 4 16,0 0 0,0 0,122x

αι 21 84,0 19 100,0  
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εύκαμπτοι και άκαμπτοι;  

Υπήρχαν διαθέσιμα επιπλέον 

iv φάρμακα (σουκκινυλχολίνη, 

προποφόλη); 

Όχι 0 0,0 0 0,0 -** 

αι 25 100,0 19 100,0  

Υπήρχε διαθέσιμος 

τραχειοσωλήνας μικρότερου 

μεγέθους ή άλλου είδους 

(fashtrach, λαρυγγική μάσκα); 

Όχι 10 40,0 1 5,3 0,013x

αι 15 60,0 18 94,7  

Υπήρχε διαθέσιμο δεύτερο 

λαρυγγοσκόπιο με 

διαφορετική λάμα (ευθεία ή 

κυρτή); 

Όχι 21 84,0 10 52,6 0,024 

αι 4 16,0 9 47,4  

Ήταν διαθέσιμοι εναλλακτικοί 

τρόποι αερισμού (λαρυγγική 

μάσκα, οισοφαγοτραχειακός 

σωλήνας Combitube, 

διατραχειακός αερισμός με 

jet); 

Όχι 24 96,0 4 21,1 <0,001 

αι 1 4,0 15 78,9  

Επετεύχθη η διασωλήνωση; 
Όχι 2 8,0 0 0,0 0,498x

αι 23 92,0 19 100,0  

Σημειώθηκαν επιπλοκές; 
Όχι 77 86,5 67 94,4 0,100 

αι 12 13,5 4 5,6  

Αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς; Όχι 0 0,0 0 0,0 -** 

 αι 12 100,0 4 100,0  

ετά την τοποθέτηση του 

τραχειοσωλήνα, έγινε έλεγχος 

της πίεσης που ασκείται στην 

τραχεία από τον αεροθάλαμο 

με ειδικό όργανο; 

Όχι 96 87,3 82 91,1 0,388 

αι 14 12,7 8 8,9  

Στις πολύωρες επεμβάσεις 

γινόταν έλεγχος κατά 

διαστήματα της πίεσης που 

ασκείτο στην τραχεία από τον 

αεροθάλαμο; 

Όχι 8 100,0 6 66,7 0,206x

αι 0 0,0 3 33,3  

Διασφάλιση της θέσης του 

τραχειοσωλήνα 

Όχι 6 5,5 1 1,1 0,132x

αι 104 94,5 89 98,9  

Εάν η διασφάλιση της θέσης 

του σωλήνα δεν έγινε από τον 

αναισθησιολόγο, έγινε ξανά 

Όχι 5 83,3 1 100,0 1,000x

αι 1 16,7 0 0,0  
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ακρόαση των πνευμόνων για 

τη θέση του 

ετά τη διασφάλιση της 

θέσης του Ε ΤΣ τοποθετείται 

ρινογαστρικός σωλήνας για 

την αποσυμφόρηση του 

στομάχου, 

στοματοφαρυγγικός 

αεραγωγός για τη διασφάλιση 

της βατότητας του αεραγωγού 

και επικαλύπτονται οι 

οφθαλμοί με οφθαλμική 

αλοιφή 

Όχι 5 4,5 21 23,3 <0,001 

αι 105 95,5 69 76,7  

*Fisher’s exact test x Pearson’s x2 test **Δεν υπολογίστηκε λόγω μη ύπαρξης κατανομής. 

 

Όσον αφορά τη διασωλήνωση, παρατηρήθηκε ότι στο πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο έγινε σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό προεγχειρητική εκτίμηση της 

πιθανότητας δυσκολίας στον αερισμό (89,5% vs 36%, p<0,001) και της πιθανότητας 

δύσκολης διασωλήνωσης (84,2% vs 36%, p=0,001) σε σύγκριση με το γενικό 

νοσοκομείο. Επίσης, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο έγινε σε σημαντικά υψηλότερο 

ποσοστό αρχική εκτίμηση της δυσκολίας στη συνεργασία με τον ασθενή σε σύγκριση 

με το γενικό νοσοκομείο (78,9% vs 32%, p=0,002). Ακόμα, στο πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο ήταν διαθέσιμος σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ο πρόσθετος 

εξοπλισμός της δύσκολης διασωλήνωσης σε σύγκριση με το γενικό νοσοκομείο 

(89,5% vs 32%, p<0,001), δεύτερο λαρυγγοσκόπιο με διαφορετική λάμα (47,4% vs 

16%, p=0,024), καθώς και εναλλακτικοί τρόποι αερισμού (78,9% vs 4%, p<0,001). 

Ωστόσο, στο γενικό νοσοκομείο έγινε σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό η εισαγωγή 

του ενδοτραχειακού σωλήνα (Ε ΤΣ) με άσηπτη τεχνική σε σύγκριση με το 

πανεπιστημιακό νοσοκομείο (93,6% vs 64,4%, p<0,001). Αντίθετα, στο 

πανεπιστημιακό νοσοκομείο έγινε σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ακρόαση των 

πνευμόνων μετά τη διασωλήνωση για να επιβεβαιωθεί η θέση του Ε ΤΣ εντός της 

τραχείας και έλεγχος της καταγραφής του καπνογράφου στο μόνιτορ σε σύγκριση με 

το γενικό νοσοκομείο (88,9% vs 74,5%, p=0,01). 
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4.3. ΣΥΣΧΕΤ ΣΗ ΤΩ  ΣΦΑ ΑΤΩ  Ε Α Θ Ω ΥΣ Α ΑΓ ΤΕΣ 

 

4.3.1. Βαθμολογίες για τους προεγχειρητικούς ελέγχους που έγιναν κατά την 

εισαγωγή του ασθενούς στη χειρουργική αίθουσα 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 31) δίνονται οι βαθμολογίες σχετικά με τους 

απαιτούμενους προεγχειρητικούς ελέγχους όπως αυτές προέκυψαν από την άθροιση 

των αντίστοιχων ερωτημάτων της κάθε ενότητας. εγαλύτερη βαθμολογία 

υποδηλώνει πληρέστερο έλεγχο και το αντίθετο 

 

ίνακας 31. Βαθμολογίες των προεγχειρητικών ελέγχων. 

  
Ελάχιστη 

τιμή 
έγιστη τιμή έση τιμή±SD 

Διάμεσος (ενδ. 

εύρος) 

ροεγχειρητικός 

έλεγχος 

ταυτοποίησης του 

ασθενούς 

0,00 6,00 5,3±0,7 5 (4 - 5) 

ροεγχειρητικός 

έλεγχος του 

εξοπλισμού της 

χειρουργικής 

αίθουσας 

0,00 13,00 10,6±0,7 11 (10 - 12) 

Έλεγχος του 

αναισθησιολογικού 

μηχανήματος (Α ) 

0,00 13,00 11,3±1,7 11 (10 - 12) 

ροεγχειρητικός 

έλεγχος του 

εξοπλισμού της 

διασωλήνωσης 

0,00 17,00 11,4±0,9 12 (11 - 12) 

Έλεγχος 

προετοιμασίας και 

χορήγησης 

φαρμάκων για την 

εισαγωγή στη 

γενική αναισθησία  

0,00 11,00 7,7±0,8 10 (10 - 10) 

Εφαρμογή ορθών 

τεχνικών επίτευξης 

της διασωλήνωσης 

0,00 10,00 6,2±1,4 7 (6 - 7) 
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4.3.1.1. Βαθμολογίες των προεγχειρητικών ελέγχων μεταξύ των δύο νοσοκομείων 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 32) δίνονται οι βαθμολογίες ελέγχου ανάλογα 

με το είδος του νοσοκομείου. 

 

ίνακας 32. Βαθμολογίες ελέγχου μεταξύ γενικού και πανεπιστημιακού 

νοσοκομείου. 

 

οσοκομείο 
P  

Mann-

Whitney 

Γενικό ανεπιστημιακό 

έση 

τιμή±SD 

Διάμεσος  

(ενδ. εύρος) 

έση 

τιμή±SD 

Διάμεσος  

(ενδ. εύρος) 

Βαθμολογία για τον 

προεγχειρητικό έλεγχο 

των στοιχείων του 

ασθενούς 

2,3±2,7 5 (4 - 5) 3,4±1,6 5 (4 - 5) <0,001 

Βαθμολογία για τον 

προεγχειρητικό έλεγχο 

του εξοπλισμού της 

χειρουργικής αίθουσας 

9,4±0,8 10 (9 - 10) 11,6±0,2 12 (11 - 12) <0,001 

Βαθμολογία για τον 

έλεγχο του 

αναισθησιολογικού 

μηχανήματος 

10,8±1,6 11 (10 - 11) 11,4±1,7 12 (10 - 13) 0,001 

Βαθμολογία για τον 

προεγχειρητικό έλεγχο 

του εξοπλισμού της 

διασωλήνωσης 

11,7±0,5 12 (11 - 12) 11±1 11 (11 - 12) <0,001 

Βαθμολογία για τον 

έλεγχο προετοιμασίας 

και χορήγησης 

φαρμάκων για την 

εισαγωγή και αναστροφή 

από την αναισθησία 

10±0,2 10 (10 - 10) 9,3±1,1 10 (9 - 10) <0,001 

Βαθμολογία για την 

εφαρμογή ορθών 

τεχνικών για την 

επίτευξη της 

διασωλήνωσης 

6,1±1,5 7 (6 - 7) 6,2±1,3 7 (6 - 7) 0,361 
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Οι βαθμολογίες ελέγχου ήταν σημαντικά υψηλότερες στο πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο σε σύγκριση με το γενικό. Εξαίρεση αποτελεί η βαθμολογία για την 

εφαρμογή ορθών τεχνικών για την επίτευξη της διασωλήνωσης, που δεν διέφερε 

σημαντικά μεταξύ πανεπιστημιακού και γενικού νοσοκομείου. Αντίθετα, στο 

πανεπιστημιακό νοσοκομείο έγινε μεγαλύτερος έλεγχος ταυτοποίησης του ασθενούς 

σε σύγκριση με το γενικό νοσοκομείο (p<0,001), με αποτέλεσμα να μη σημειωθεί 

εσφαλμένη εισαγωγή ασθενούς στη χειρουργική αίθουσα, έγινε καλύτερος έλεγχος 

του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας (p<0,001), ώστε να μη σημειωθεί 

δυσλειτουργία του εξοπλισμού και συνεπώς χρονική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση 

της επέμβασης, όπως επίσης έγινε και πληρέστερος έλεγχος του Α.  (p=0,001) και 

της προετοιμασίας των φαρμάκων για την εισαγωγή και αναστροφή από τη γενική 

αναισθησία (p<0,001). Ωστόσο, στο γενικό νοσοκομείο έγινε καλύτερος έλεγχος του 

εξοπλισμού της διασωλήνωσης σε σύγκριση με το πανεπιστημιακό νοσοκομείο 

(p<0,001). 

 

Στο ακόλουθο γράφημα (γράφημα 1) δίνονται οι βαθμολογίες ελέγχου ανάλογα 

με το είδος του νοσοκομείου. 
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Γράφημα 1. Βαθμολογίες ελέγχου μεταξύ γενικού-πανεπιστημιακού νοσοκομείου 
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4.3.1.2. Βαθμολογίες των προεγχειρητικών ελέγχων ανάλογα με το είδος της 

επέμβασης 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 33) δίνονται στοιχεία σχετικά με τους ελέγχους 

που πραγματοποιήθηκαν ή παραλήφθηκαν μεταξύ προγραμματισμένων και έκτακτων 

ή επειγουσών επεμβάσεων. 

 

ίνακας 33. Προεγχειρητικοί έλεγχοι ανάλογα με το είδος της επέμβασης. 

 

Είδος Επέμβασης 

P Kruskal-

Wallis 

Έκτακτη Επείγουσα ρογρ/σμένη 

έση 

τιμή±SD 

Διάμεσος 

(ενδ. εύρος) 

έση 

τιμή±SD 

Διάμεσος 

(ενδ. 

εύρος) 

έση 

τιμή±SD 

Διάμεσος 

(ενδ. 

εύρος) 

ροεγχειρητικός 

έλεγχος 

ταυτοποίησης του 

ασθενούς 

3±1,2 4 (2-4) 3,1±1,6 4 (2-4) 4±1,1 5 (4-5) 0,031 

Έλεγχος του 

εξοπλισμού της 

χειρουργικής 

αίθουσας 

9,6±0,7 10 (9 - 10) 9,3±0,6 10 (9 - 10) 11,7±0,7 
12 (11 - 

12) 
0,018 

Έλεγχος του 

αναισθησιολογικού 

μηχανήματος 

(Α ) 

10,9±1,6 11 (10 - 12) 10,5±2 
11 (10 - 

12) 
11,1±1,6 

11 (11 - 

12) 
0,385 

Έλεγχος του 

εξοπλισμού της 

διασωλήνωσης 

11,2±1,1 
11,5 (11 - 

12) 
11,3±0,8 

11 (11 - 

12) 
11,4±0,8 

12 (11 - 

12) 
0,391 

Έλεγχος της 

προετοιμασίας και 

χορήγησης των 

φαρμάκων 

9,8±0,6 10 (10 - 10) 9,9±0,2 
10 (10 - 

10) 
9,6±0,9 

10 (10 - 

10) 
0,163 

Εφαρμογή ορθών 

τεχνικών 

επίτευξης της 

διασωλήνωσης 

6±1,6 7 (6 - 7) 6,4±1,5 7 (7 - 7) 6,2±1,4 7 (6 - 7) 0,257 
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Όσον αφορά στις βαθμολογίες ελέγχου ανάλογα με το είδος επέμβασης 

(προγραμματισμένη - έκτακτη - επείγουσα), παρατηρήθηκε ότι η βαθμολογία ελέγχου 

ταυτοποίησης των ασθενών καθώς και του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας 

ήταν σημαντικά υψηλότερες (p=0,031 και p=0,018 αντίστοιχα) όταν η επέμβαση 

ήταν προγραμματισμένη σε σύγκριση με την έκτακτη ή την επείγουσα επέμβαση.  

 

4.3.1.3. Βαθμολογίες των προεγχειρητικών ελέγχων ανάλογα με την ύπαρξη 

προβλήματος σε προηγούμενη διασωλήνωση 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 34) δίνονται οι βαθμολογίες ελέγχου 

ανάλογα με το εάν είχαν παρουσιάσει πρόβλημα οι ασθενείς σε προηγούμενη 

διασωλήνωση. 

 

ίνακας 34. Βαθμολογίες ελέγχου ανάλογα με την ύπαρξη δυσκολίας στη 

διασωλήνωση σε προηγούμενη επέμβαση. 

 

Αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα ή είναι ενημερωμένος για 

δυσκολία στη διασωλήνωση από προηγούμενη χειρουργική 

επέμβαση; 
P  

Mann-

Whitney 
Όχι αι 

έση 

τιμή±SD 

Διάμεσος  

(ενδ. εύρος) 

έση 

τιμή±SD 

Διάμεσος  

(ενδ. εύρος) 

Έλεγχος 

ταυτοποίησης του 

ασθενούς 

3±1 3 (2 - 4) 3,6±0,3 4 (3-4) 0,131 

Έλεγχος του 

εξοπλισμού της 

χειρουργικής 

αίθουσας 

11,6±0,7 11 (10 - 12) 11,9±0,3 11 (10 - 12) 0,141 

Έλεγχος του 

αναισθησιολογικού 

μηχανήματος 

(Α ) 

11,1±1,5 11 (10 - 12) 11,8±2,1 13 (11 - 13) 0,032 

Έλεγχος του 

εξοπλισμού της 

διασωλήνωσης 

11,3±0,9 11,5 (11 - 12) 11,1±1,5 12 (11 - 12) 0,023 

Έλεγχος 

προετοιμασίας και 
9,7±0,8 10 (10 - 10) 9,8±0,4 10 (10 - 10) 0,702 
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χορήγησης 

φαρμάκων για την 

εισαγωγή και 

αναστροφή από 

την αναισθησία 

Εφαρμογή ορθών 

τεχνικών για την 

επίτευξη της 

διασωλήνωσης 

6,2±1,4 7 (6 - 7) 5,6±1,7 6 (4 - 7) 0,163 

 

Οι ασθενείς που είχαν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα και ήταν ενημερωμένοι 

για δυσκολία στη διασωλήνωση από προηγούμενη χειρουργική επέμβαση είχαν 

σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία για τον έλεγχο του αναισθησιολογικού 

μηχανήματος (Α ) (p=0,032) και του εξοπλισμού της διασωλήνωσης (p=0,023), 

δηλαδή έγινε καλύτερος έλεγχος του Α.  και του εξοπλισμού της διασωλήνωσης, σε 

σύγκριση με τους ασθενείς που δεν είχαν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στη 

διασωλήνωση. 

 

4.3.1.4. Βαθμολογίες των προεγχειρητικών ελέγχων ανάλογα με την επίτευξη της 

διασωλήνωσης 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 35) δίνονται οι βαθμολογίες ελέγχου 

ανάλογα με το εάν επιτεύχθηκε η διασωλήνωση. 

 

ίνακας 35. Βαθμολογίες ελέγχου ανάλογα με την επίτευξη της διασωλήνωσης. 

 

Επιτεύχθηκε η διασωλήνωση; 

P Mann-

Whitney 

Όχι αι 

έση 

τιμή±SD 

Διάμεσος  

(ενδ. εύρος) 

έση 

τιμή±SD 

Διάμεσος  

(ενδ. εύρος) 

Έλεγχος 

ταυτοποίησης του 

ασθενούς 

3,9±1,2 5 (5 - 5) 3,8±1,1 5 (5 - 5) 0,153 

Έλεγχος του 

εξοπλισμού της 

χειρουργικής 

αίθουσας 

9,5±0,9 9 (9-10) 9,7±0,7 9 (9-10) 0,382 

Έλεγχος του 10,8±2,2 11 (10 - 12) 11,1±1,5 11 (10 - 12) 0,731 
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αναισθησιολογικού 

μηχανήματος (Α ) 

Έλεγχος του 

εξοπλισμού της 

διασωλήνωσης 

11,4±0,7 12 (11 - 12) 11,4±0,9 12 (11 - 12) 0,929 

Έλεγχος 

προετοιμασίας και 

χορήγησης 

φαρμάκων για την 

εισαγωγή και 

αναστροφή από την 

αναισθησία 

9,8±0,8 10 (10 - 10) 9,7±0,8 10 (10 - 10) 0,218 

Εφαρμογή ορθών 

τεχνικών για την 

επίτευξη της 

διασωλήνωσης 

3,2±1,3 3 (3 - 3) 6,7±0,5 7 (6 - 7) <0,001 

 

Οι ασθενείς στους οποίους επιτεύχθηκε η διασωλήνωση είχαν σημαντικά 

υψηλότερη βαθμολογία στην εφαρμογή ορθών τεχνικών για την επίτευξη της 

διασωλήνωσης (p<0,001), δηλαδή εφαρμόστηκαν περισσότερες ορθές τεχνικές και 

λιγότερες προσπάθειες για την επίτευξη της διασωλήνωσης, σε σύγκριση με τους 

ασθενείς που δεν επιτεύχθη η διασωλήνωση. 

 

Στο παρακάτω γράφημα (γράφημα 2) δίνεται η βαθμολογία για την εφαρμογή 

ορθών τεχνικών για την επίτευξη της διασωλήνωσης ανάλογα με το εάν επιτεύχθηκε 

η διασωλήνωση των ασθενών. 
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Γράφημα 2. Εφαρμογή ορθών τεχνικών για την επίτευξη της διασωλήνωσης 
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4.3.2.1. Συσχέτιση των βαθμολογιών ελέγχου με το Β , την κατάταξη ASA και 

το Mallampatti των ασθενών. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 36) δίνονται οι συντελεστές συσχέτισης του 

Spearman μεταξύ των προεγχειρητικών ελέγχων και του Β , της κατάταξης ASA 

και του Mallampatti των ασθενών. 

 

ίνακας 36. Συσχέτιση των προεγχειρητικών ελέγχων με το Β , την κατάταξη 

ASA και το Mallampatti των ασθενών. 

  Β  ASA Mallampati 

Συνολική 

διάρκεια της 

επέμβασης 

(ώρες) 

ροεγχειρητικός έλεγχος ταυτοποίησης του 

ασθενούς 

r 0,01 -0,14 0,15 0,23 

P 0,865 0,049 0,067 0,001 

ροεγχειρητικός έλεγχος του εξοπλισμού 

της χειρουργικής αίθουσας 

r 0,05 -0,27 -0,02 0,05 

P 0,498 <0,001 0,788 0,471 

Έλεγχος του Α  
r -0,01 -0,10 0,12 0,09 

P 0,907 0,158 0,081 0,204 

Έλεγχος του εξοπλισμού της διασωλήνωσης 
r -0,07 0,06 0,722 0,01 

P 0,293 0,384 0,03 0,898 

Έλεγχος της προετοιμασίας και χορήγησης 

των φαρμάκων για την εισαγωγή και 

αναστροφή από την αναισθησία 

r -0,07 0,17 0,06 0,06 

P 0,313 0,019 0,378 0,363 

Εφαρμογή ορθών τεχνικών για την επίτευξη 

της διασωλήνωσης 

r -0,23 -0,04 -0,18 -0,03 

P 0,001 0,598 0,012 0,641 

 

Υπήρξε σημαντική αρνητική συσχέτιση του Β  των ασθενών με την εφαρμογή 

ορθών τεχνικών για την επίτευξη της διασωλήνωσης (p=0,001), δηλαδή όσο 

μεγαλύτερο ήταν το Β  των ασθενών τόσες περισσότερες προσπάθειες 

εφαρμόστηκαν για την επίτευξη της διασωλήνωσης. Επίσης, υπήρξε σημαντική 

αρνητική συσχέτιση της κλίμακας ASA με τις βαθμολογίες ταυτοποίησης του 

ασθενούς (p=0,049) και του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας (p<0,001), 

δηλαδή στους ασθενείς που ήταν κλινικά σοβαρά δεν πραγματοποιήθηκε σε όλες τις 

περιπτώσεις η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ύπαρξης αφαιρούμενων οδοντοστοιχιών 

και τιμαλφών, όπως επίσης και ο προεγχειρητικός έλεγχος του εξοπλισμού της 
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χειρουργικής αίθουσας (διαθερμία, λαπαροσκοπικός πύργος, χειρουργικό τραπέζι). 

Αντίθετα, υπήρξε σημαντική θετική συσχέτιση της κλίμακας ASA με τον έλεγχο 

προετοιμασίας και χορήγησης των φαρμάκων για την εισαγωγή στη γενική 

αναισθησία (p=0,019), δηλαδή όσο πιο σοβαρά ήταν οι ασθενείς κλινικά τόσο 

αυξανόταν ο έλεγχος προετοιμασίας και χορήγησης των φαρμάκων. Επιπλέον, 

υπήρξε σημαντική θετική συσχέτιση του Mallampatti των ασθενών με τον έλεγχο του 

εξοπλισμού της διασωλήνωσης (p=0,03), αλλά αρνητική συσχέτιση του Mallampatti 

με την εφαρμογή ορθών τεχνικών για την επίτευξη της διασωλήνωσης (p=0,012), 

δηλαδή όσο μεγαλύτερη ταξινόμηση είχαν οι ασθενείς στην κλίμακα Mallampatti 

τόσες περισσότερες προσπάθειες εφαρμόστηκαν για την επίτευξη της διασωλήνωσης. 

Τέλος, υπήρξε σημαντική θετική συσχέτιση της συνολικής διάρκειας της επέμβασης 

με την προεγχειρητική ταυτοποίηση του ασθενούς (p=0,001), δηλαδή στις πολύωρες 

επεμβάσεις πραγματοποιήθηκε πληρέστερος έλεγχος ταυτοποίησης των ασθενών. 

 

4.3.2.2. Συσχέτιση των βαθμολογιών ελέγχου με το επίπεδο εκπαίδευσης και 

ικανοποίησης του προσωπικού. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 37α) δίνονται στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο 

ταυτοποίησης των ασθενών και τον έλεγχο του εξοπλισμού της χειρουργικής 

αίθουσας ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης και ικανοποίησης του προσωπικού. 

 

ίνακας 37α. Συσχέτιση του επιπέδου εκπαίδευσης και ικανοποίησης του 

προσωπικού με τον προεγχειρητικό έλεγχο ταυτοποίησης του ασθενούς και του 

εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας. 
 Έλεγχος 

ταυτοποίησης του 

ασθενούς 
P  

Mann-

Whitney 

Έλεγχος του εξοπλισμού 

της χειρουργικής 

αίθουσας 
P 

Mann-

Whitney οσηλευτής 

αναισθησιολογικού 

έση 

τιμή±SD 

Διάμεσος 

(ενδ. 

εύρος) 

έση 

τιμή±SD 

Διάμεσος 

(ενδ. 

εύρος) 

Φύλο       

Γυναίκες 10,3±3,2 
10 (8 - 

13) 
0,265 

4,6±0,8 5 (4 - 5) 

0,255 

Άντρες 11,8±1,6 
12 (10 - 

13) 
4,9±0,4 5 (5 - 5) 
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Επίπεδο σπουδών       

ΔΕ 9,6±3 
11 (9 - 

13) 

0,031 

4,4±0,6 5 (5 - 5) 

0,029* 

Kruskal-

Wallis test 

ΤΕ 9,9±2,8 
11 (9 - 

14) 
4,6±0,7 5 (4 - 5) 

ΠΕ 10,9±2,6 
11 (9 - 

13) 
5,6±0,8 5 (4 - 5) 

εταπτυχιακό 10,8±3,7 
10 (7 - 

13) 
5,6±0,8 5 (4 - 5) 

αρακολούθηση 

σεμιναρίων ή 

προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

σχετικά με την 

αναισθησιολογία 

      

Όχι 10,4±3 
10 (8 - 

13) 
0,216 

4,5±0,8 5 (4 - 5) 

0,007 

αι 10,9±3,2 
12 (9 - 

14) 
4,8±0,5 5 (5 - 5) 

ιώθετε 

ικανοποιημένος/-η 

από την εργασία 

σας; 

      

Όχι 9,6±3,1 9 (8 - 13) 

0,014 

4,5±0,7 5 (4 - 5) 

0,083 
αι 10,9±3,1 

12 (8 - 

14) 
4,7±0,7 5 (5 - 5) 

Αναισθησιολόγος       

Φύλο       

Γυναίκες 10,4±2,9 
10 (8 - 

13) 
0,029 

4,6±0,8 5 (4 - 5) 

0,080 

Άντρες 11,1±3,4 
13 (8 - 

14) 
4,8±0,5 5 (5 - 5) 

αρακολούθηση 

σεμιναρίων ή 

προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

σχετικά με την 

αναισθησιολογία 

      

Όχι .±. . (. - .) -** .±. . (. - .) -** 
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αι 10,6±3,1 
11 (8 - 

14) 
4,6±0,7 5 (5 - 5) 

ιώθετε 

ικανοποιημένος/-η 

από την εργασία 

σας; 

      

Όχι 7,8±3,4 
7,5 (6,5 - 

9) 
0,017 

4,4±0,7 4,5 (4 - 5) 

0,127 

αι 10,8±3 
11 (9 - 

14) 
4,6±0,7 5 (5 - 5) 

Ειδικευόμενος 

αναισθησιολόγος 
      

Φύλο       

Γυναίκες 10,6±2,9 
11 (8 - 

13) 
0,037 

4,5±0,8 5 (4 - 5) 

0,480 

Άντρες 12,1±4,5 
14 (13 - 

14) 
4,6±1,1 5 (5 - 5) 

Συνεχής 

παρακολούθηση 

σεμιναρίων, 

συνεδρίων και 

προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

σχετικά με την 

αναισθησιολογία  

      

Όχι 2±. 2 (2 - 2) 

-** 

2±. 2 (2 - 2) 

-** 
αι 10,8±3 

11 (8 - 

14) 
4,6±0,8 5 (4 - 5) 

ιώθετε 

ικανοποιημένος/-η 

από την εργασία 

σας; 

      

Όχι 2±. 2 (2 - 2) 

-** 

2±. 2 (2 - 2) 

-** 
αι 10,4±3 

11 (8 - 

14) 
4,4±0,8 5 (4 - 5) 

*Kruskal-Wallis test **Δεν υπολογίστηκε λόγω μη ύπαρξης κατανομής 
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Ο προεγχειρητικός έλεγχος ταυτοποίησης του ασθενούς ήταν σημαντικά 

υψηλότερος όταν ο νοσηλευτής του αναισθησιολογικού ήταν πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης (ΠΕ) (p=0,031) και ικανοποιημένος από την εργασία του (p=0,014) σε 

σύγκριση με τους νοσηλευτές τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και τους βοηθούς 

νοσηλευτών διετούς εκπαίδευσης (ΔΕ). Παρόμοια, ο έλεγχος του εξοπλισμού της 

χειρουργικής αίθουσας ήταν σημαντικά υψηλότερος όταν ο νοσηλευτής ήταν ΠΕ 

(p=0,029) και είχε παρακολουθήσει σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης 

σχετικά με την αναισθησιολογία (p=0,007). Τα ίδια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν 

και όταν ο ειδικευμένος ή ειδικευόμενος αναισθησιολόγος ήταν άντρας και 

ικανοποιημένος από την εργασία του.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 37β) δίνονται στοιχεία σχετικά με τον 

προεγχειρητικό έλεγχο του αναισθησιολογικού μηχανήματος (Α ) και του 

εξοπλισμού της διασωλήνωσης ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης και ικανοποίησης 

του προσωπικού. 

 

ίνακας 37β. Συσχέτιση του επιπέδου εκπαίδευσης και ικανοποίησης του 

προσωπικού με τον προεγχειρητικό έλεγχο του Α   και του εξοπλισμού της 

διασωλήνωσης. 
 

Έλεγχος του Α  

P Mann-

Whitney 

Έλεγχος του 

εξοπλισμού της 

διασωλήνωσης 

 

P Mann-

Whitney 
οσηλευτής 

αναισθησιολογικού 

έση 

τιμή±SD 

Διάμεσος 

(ενδ. 

εύρος) 

έση τιμή±SD 
Διάμεσος 

(ενδ. εύρος) 

Φύλο       

Γυναίκες 10,9±1,6 
11 (10 - 

12) 
0,316 

11,4±0,9 12 (11 - 12) 

0,777 

Άντρες 11,5±1,9 
12,5 (9,5 

- 13) 
11,4±1,1 12 (11 - 12) 

Επίπεδο σπουδών       

ΔΕ 11,5±1,1 
11 (11 - 

12) 

0,290* 

11,5±0,6 12 (11 - 12) 
0,116* 

Kruskal-

Wallis test 
ΤΕ 10,8±1,7 

11 (10 - 

12) 
11,4±0,9 12 (11 - 12) 

ΠΕ 11,5±1,7 11 (11 -   
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12) 

εταπτυχιακό 11,3±1,9 
11 (11 - 

13) 
11,4±0,8 12 (11 - 12) 

αρακολούθηση 

σεμιναρίων ή 

προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

σχετικά με την 

αναισθησιολογία 

      

Όχι 11,1±1,4 
11 (10 - 

12) 
0,575 

11,4±0,7 12 (11 - 12) 

0,918 

αι 11±2 
11 (10 - 

13) 
11,3±1 12 (11 - 12) 

ιώθετε 

ικανοποιημένος/-η 

από την εργασία 

σας; 

      

Όχι 10,8±1,6 
11 (10 - 

12) 
0,227 

11,3±1 12 (11 - 12) 

0,878 

αι 11,1±1,7 
11 (10 - 

12) 
11,4±0,8 12 (11 - 12) 

Αναισθησιολόγος       

Φύλο       

Γυναίκες 11±1,8 
11 (10 - 

12) 
0,250 

11,4±0,9 12 (11 - 12) 

0,104 

Άντρες 11,3±1,3 
11 (11 - 

12) 
11,3±0,8 11 (11 - 12) 

αρακολούθηση 

σεμιναρίων ή 

προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

σχετικά με την 

αναισθησιολογία 

      

Όχι .±. . (. - .) 

-** 

.±. . (. - .) 

-** 
αι 11,1±1,6 

11 (10 - 

12) 
11,4±0,9 12 (11 - 12) 

ιώθετε 

ικανοποιημένος/-η 

από την εργασία 
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σας; 

Όχι 10,6±1,1 
11 (11 - 

11) 
0,276 11,9±0,4 12 (12 - 12) 0,055 

αι 11,1±1,6 
11 (10 - 

12) 
 11,4±0,9 12 (11 - 12)  

Ειδικευόμενος 

αναισθησιολόγος 
      

Φύλο       

Γυναίκες 11,2±1,7 
11 (11 - 

12) 
0,426 

11,5±0,7 12 (11 - 12) 

0,001 

Άντρες 11,6±1,9 
12 (10 - 

13) 
10,1±1,3 10 (9 - 11) 

Συνεχής 

παρακολούθηση 

σεμιναρίων, 

συνεδρίων και 

προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

σχετικά με την 

αναισθησιολογία 

      

Όχι 10±. 
10 (10 - 

10) 
-** 

9±. 9 (9 - 9) 

-** 

αι 11,3±1,7 
12 (11 - 

13) 
11,4±0,8 12 (11 - 12) 

ιώθετε 

ικανοποιημένος/-η 

από την εργασία 

σας; 

      

Όχι 10±. 
10 (10 - 

10) 
-** 

9±. 9 (9 - 9) 

-** 

αι 11,3±1,7 
12 (11 - 

13) 
11,4±0,8 12 (11 - 12) 

*Kruskal-Wallis test **Δεν υπολογίστηκε λόγω μη ύπαρξης κατανομής 

 

Σχετικά με τον προεγχειρητικό έλεγχο του αναισθησιολογικού μηχανήματος 

(Α ) δεν βρέθηκε συσχέτιση με το επίπεδο εκπαίδευσης και ικανοποίησης του 

ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ωστόσο, ο προεγχειρητικός έλεγχος του 

εξοπλισμού της διασωλήνωσης ήταν σημαντικά υψηλότερος (p=0,001) όταν ο 

ειδικευόμενος αναισθησιολόγος ήταν γυναίκα 
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Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 37γ) δίνονται στοιχεία σχετικά με την 

προετοιμασία και τη χορήγηση των φαρμάκων για την εισαγωγή και αναστροφή από 

τη γενική αναισθησία, καθώς επίσης και για την εφαρμογή των ορθών τεχνικών 

επίτευξης της διασωλήνωσης ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης και ικανοποίησης 

του προσωπικού. 

 

ίνακας 37γ. Συσχέτιση του επιπέδου εκπαίδευσης και ικανοποίησης του 

προσωπικού με την προετοιμασία και χορήγηση των φαρμάκων και την εφαρμογή 

ορθών τεχνικών επίτευξης της διασωλήνωσης. 

 

Έλεγχος προετοιμασίας 

και χορήγησης των 

φαρμάκων  
P 

Mann-

Whitney 

Εφαρμογή ορθών 

τεχνικών για την 

επίτευξη της 

διασωλήνωσης 

P 

Mann-

Whitney 
οσηλευτής 

αναισθ/κού 

έση 

τιμή±SD 

Διάμεσος 

(ενδ. εύρος) 

έση 

τιμή±SD 

Διάμεσος 

(ενδ. 

εύρος) 

Φύλο       

Γυναίκες 9,6±0,9 10 (10 - 10) 
0,643 

6,1±1,5 7 (6 - 7) 
0,126 

Άντρες 9,9±0,4 10 (10 - 10) 6,5±1,4 7 (7 - 7) 

Επίπεδο 

σπουδών 
      

ΔΕ 9,5±1,1 10 (10 - 10) 

0,618* 

6,4±1,4 7 (6 - 7) 0,189* 

Kruskal-

Wallis 

test 

ΤΕ 9,7±0,8 10 (10 - 10) 6,2±1,4 7 (6 - 7) 

ΠΕ     

εταπτυχιακό 9,9±0,5 10 (10 - 10) 5,9±1,7 7 (6 - 7) 

αρακολούθηση 

σεμιναρίων ή 

προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

σχετικά με την 

αναισθησιολογία 

      

Όχι 9,6±0,9 10 (10 - 10) 
0,759 

6,1±1,5 7 (6 - 7) 
0,516 

αι 9,8±0,6 10 (10 - 10) 6,2±1,3 7 (6 - 7) 

ιώθετε 

ικανοποιημένος/-

η από την 

εργασία σας; 
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Όχι 9,7±0,8 10 (10 - 10) 
0,341 

6,4±1,1 7 (6 - 7) 
0,219 

αι 9,7±0,8 10 (10 - 10) 6,1±1,5 7 (6 - 7) 

Αναισθησιολόγος       

Φύλο       

Γυναίκες 9,8±0,5 10 (10 - 10) 
0,006 

6,2±1,5 7 (6 - 7) 
0,040 

Άντρες 9,4±1,2 10 (9 - 10) 6,1±1,3 6 (6 - 7) 

αρακολούθηση 

σεμιναρίων ή 

προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

σχετικά με την 

αναισθησιολογία 

      

Όχι .±. . (. - .) 
-** 

.±. . (. - .) 
-** 

αι 9,7±0,8 10 (10 - 10) 6,2±1,4 7 (6 - 7) 

ιώθετε 

ικανοποιημένος/-

η από την 

εργασία σας; 

      

Όχι 9,5±1,4 10 (10 - 10) 
0,786 

6±1,4 
6,5 (5,5 - 

7) 0,528 

αι 9,7±0,8 10 (10 - 10) 6,2±1,4 7 (6 - 7) 

Ειδικευόμενος 

αναισθησιολόγος 
      

Φύλο       

Γυναίκες 9,9±0,4 10 (10 - 10) 
0,013 

6,2±1,5 7 (6 - 7) 
0,113 

Άντρες 9,7±0,5 10 (9 - 10) 5,3±2,1 6 (3 - 7) 

Συνεχής 

παρακολούθηση 

σεμιναρίων, 

συνεδρίων και 

προγραμμάτων 

επιμόρφωσης 

σχετικά με την 

αναισθησιολογία  

      

Όχι 10±. 10 (10 - 10) 
-** 

2±. 2 (2 - 2) 
-** 

αι 9,9±0,4 10 (10 - 10) 6,2±1,5 7 (6 - 7) 

ιώθετε 

ικανοποιημένος/-

η από την 
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εργασία σας; 

Όχι 10±. 10 (10 - 10) 
-** 

2±. 2 (2 - 2) 
-** 

αι 9,9±0,4 10 (10 - 10) 6,2±1,5 7 (6 - 7) 

*Kruskal-Wallis test **Δεν υπολογίστηκε λόγω μη ύπαρξης κατανομής 

 

Σχετικά με την προετοιμασία και τη χορήγηση των φαρμάκων για την εισαγωγή 

και αναστροφή από τη γενική αναισθησία παρατηρήθηκε ότι ήταν σημαντικά 

υψηλότερη όταν ο αναισθησιολόγος ή ο ειδικευόμενος αναισθησιολόγος (p=0,006, 

p=0,013 αντίστοιχα) ήταν γυναίκα. Επίσης, και η εφαρμογή ορθών τεχνικών 

επίτευξης της διασωλήνωσης ήταν σημαντικά υψηλότερη όταν ο αναισθησιολόγος 

ήταν γυναίκα (p=0,04).  

 

4.3.2.3. Συσχέτιση των  βαθμολογιών ελέγχου με την ηλικία και την 

επαγγελματική εμπειρία του προσωπικού 

 

Στους ακόλουθους πίνακες (πίνακας 38α και 38β) δίνονται οι συντελεστές 

συσχέτισης του Spearman μεταξύ των βαθμολογιών ελέγχου των ασθενών και της 

ηλικίας και της επαγγελματικής εμπειρίας του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού. 

 

ίνακας 38α. Συσχέτιση των βαθμολογιών ελέγχου των ασθενών με την ηλικία και 

την επαγγελματική εμπειρία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 

  

Έλεγχος 

ταυτοποίησης του 

ασθενούς 

Έλεγχος του 

εξοπλισμού της 

χειρουργικής 

αίθουσας 

Έλεγχος του 

αναισθησιολογικού 

μηχανήματος 

οσηλευτής 

αναισθησιολογικού 
    

Ηλικία r 0,08 0,15 0,03 

 P 0,267 0,040 0,661 

Χρόνια 

προϋπηρεσίας 
r 0,12 0,18 0,04 

 P 0,080 0,010 0,588 

Χρόνια 

προϋπηρεσίας στο 

συγκεκριμένο 

r 0,06 0,12 0,09 
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τμήμα 

 P 0,400 0,097 0,201 

Αναισθησιολόγος     

Ηλικία r 0,11 0,05 -0,07 

 P 0,128 0,443 0,303 

Χρόνια 

προϋπηρεσίας 
r 0,08 -0,01 -0,16 

 P 0,259 0,846 0,023 

Ειδικευόμενος 

αναισθησιολόγος 
    

Ηλικία r 0,24 0,15 0,13 

 P 0,018 0,139 0,207 

Χρόνια ειδικότητας r 0,10 0,04 0,05 

 P 0,314 0,672 0,596 

 

ίνακας 38β. Συσχέτιση των ελέγχων των ασθενών με την ηλικία και την 

επαγγελματική εμπειρία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 

  

Έλεγχος του 

εξοπλισμού 

διασωλήνωσης 

Έλεγχος 

προετοιμασίας και 

χορήγησης 

φαρμάκων για την 

εισαγωγή και 

αναστροφή από την 

αναισθησία 

Εφαρμογή ορθών τεχνικών 

επίτευξης της διασωλήνωσης 

οσηλευτής 

αναισθησιολογικού 
    

Ηλικία 
r 0,08 0,00 0,16 

P 0,239 0,987 0,027 

Χρόνια 

προϋπηρεσίας 

r 0,04 -0,03 0,14 

P 0,543 0,677 0,053 

Χρόνια 

προϋπηρεσίας στο 

συγκεκριμένο τμήμα

r 0,09 0,01 0,07 

P 0,185 0,876 0,304 

Αναισθησιολόγος     

Ηλικία 
r -0,06 -0,20 -0,11 

P 0,398 0,005 0,135 

Χρόνια 

προϋπηρεσίας 

r -0,04 -0,24 -0,09 

P 0,569 0,001 0,220 
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Ειδικευόμενος 

αναισθησιολόγος 
    

Ηλικία 
r -0,11 -0,19 0,01 

P 0,283 0,060 0,953 

Χρόνια ειδικότητας 
r -0,07 -0,08 0,03 

P 0,522 0,431 0,755 

 

Στους νοσηλευτές του αναισθησιολογικού, υπήρξε σημαντική αρνητική 

συσχέτιση της ηλικίας και της επαγγελματικής τους εμπειρίας με τον προεγχειρητικό 

έλεγχο του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας. Δηλαδή όσο μεγαλύτεροι ήταν σε 

ηλικία ή όσο περισσότερα έτη προϋπηρεσίας είχαν τόσο πιο ελλιπής ήταν ο 

προεγχειρητικός έλεγχος του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας.  

Όσον αφορά τους αναισθησιολόγους, υπήρξε σημαντική θετική συσχέτιση της 

ηλικίας με την εφαρμογή ορθών τεχνικών επίτευξης της διασωλήνωσης, δηλαδή όσο 

μεγαλύτεροι ήταν σε ηλικία οι αναισθησιολόγοι τόσο πιο εύκολα πραγματοποιούσαν 

τη διασωλήνωση ακόμα και σε περιπτώσεις δύσκολης διασωλήνωσης. Ωστόσο, 

υπήρξε σημαντική αρνητική συσχέτιση της ηλικίας και των ετών προϋπηρεσίας τους 

με τον έλεγχο της προετοιμασίας και χορήγησης των φαρμάκων για την εισαγωγή και 

αναστροφή από τη γενική αναισθησία. Δηλαδή, όσο μεγαλύτεροι ήταν σε ηλικία ή 

όσα περισσότερα έτη προϋπηρεσίας είχαν, τόσο πιο ελλιπής ήταν ο έλεγχος 

προετοιμασίας των φαρμάκων και σημειώθηκαν εσφαλμένες χορηγήσεις φαρμάκων 

που αφορούσαν είτε το είδος του φαρμάκου ή τη δοσολογία. Επίσης, υπήρξε 

σημαντική αρνητική συσχέτιση της ηλικίας με τον έλεγχο του Α , δηλαδή οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία αναισθησιολόγοι δεν πραγματοποιούσαν έλεγχο του Α  πριν 

τη χορήγηση αναισθησίας σε όλους τους ασθενείς (γράφημα 3). 

Στους ειδικευόμενους αναισθησιολόγους, υπήρξε σημαντική θετική συσχέτιση 

της ηλικίας με τη βαθμολογία για τον προεγχειρητικό έλεγχο ταυτοποίησης των 

ασθενών. Οπότε όσο μεγαλύτεροι ήταν σε ηλικία τόσο καλύτερος και πληρέστερος 

ήταν ο προεγχειρητικός έλεγχος ταυτοποίησης των ασθενών. 
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Γράφημα 3. Συσχέτιση του ελέγχου του Α  με τα έτη προϋπηρεσίας των 

αναισθησιολόγων. 
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4.3.2.4. Συσχέτιση των βαθμολογιών ελέγχου του εξοπλισμού της διασωλήνωσης 

με το είδος του νοσοκομείου και την κλίμακα Mallampatti 

 

Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε πολυπαραγοντική γραμμική παλινδρόμηση έχοντας 

σαν εξαρτημένη μεταβλητή τη βαθμολογία για τον προεγχειρητικό έλεγχο του 

εξοπλισμού της διασωλήνωσης και με τη χρήση λογαριθμικών μετασχηματισμών και 

τη μέθοδο διαδοχικής ένταξης/αφαίρεσης δίνονται τα αποτελέσματα του παρακάτω 

πίνακα (πίνακας 39). 

 

ίνακας 39. Συσχέτιση του προεγχειρητικού ελέγχου του εξοπλισμού της 

διασωλήνωσης με το είδος του νοσοκομείου και την κλίμακα Mallampatti. 
  β SE P 

Νοσοκομείο Γενικό 0,00*   
 Πανεπιστημιακό 0,17 0,02 <0,001 

Mallampati  0,04 0,02 0,033 

*δηλώνει κατηγορία αναφοράς 

 

Το είδος του νοσοκομείου και η βαθμολογία των ασθενών στην κλίμακα 

Mallampati βρέθηκαν να σχετίζονται ανεξάρτητα και να προβλέπουν τη βαθμολογία 

για τον προεγχειρητικό έλεγχο του εξοπλισμού της διασωλήνωσης. Συγκεκριμένα: 

x Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο είχε σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία στον 

προεγχειρητικό έλεγχο του εξοπλισμού της διασωλήνωσης σε σύγκριση με το 

γενικό. 

x Όσο αυξανόταν η βαθμολογία των ασθενών στην κλίμακα Mallampati τόσο 

αυξανόταν η βαθμολογία για τον προεγχειρητικό έλεγχο του εξοπλισμού της 

διασωλήνωσης. 

 

4.3.2.5. Συσχέτιση των βαθμολογιών ελέγχου του αναισθησιολογικού 

μηχανήματος με το είδος του νοσοκομείου 

 

Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε πολυπαραγοντική γραμμική παλινδρόμηση έχοντας 

σαν εξαρτημένη μεταβλητή τη βαθμολογία για τον έλεγχο του Α.Μ και με τη χρήση 

λογαριθμικών μετασχηματισμών και τη μέθοδο διαδοχικής ένταξης/αφαίρεσης 

δίνονται τα αποτελέσματα του παρακάτω πίνακα (πίνακας 40). 
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ίνακας 40. Συσχέτιση του προεγχειρητικού ελέγχου του Α.  με το είδος του 

νοσοκομείου. 
  β SE P 

Νοσοκομείο Γενικό 0,00*   
 Πανεπιστημιακό 0,03 0,01 0,033 

*δηλώνει κατηγορία αναφοράς 

 

όνο το είδος του νοσοκομείου βρέθηκε να σχετίζεται ανεξάρτητα και να 

προβλέπει τη βαθμολογία για τον έλεγχο του Α. . Συγκεκριμένα, το πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο είχε σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία στον έλεγχο του Α.  πριν τη 

χορήγηση γενικής αναισθησίας σε σύγκριση με το γενικό.  

 

4.3.2.6. Συσχέτιση των βαθμολογιών ελέγχου του εξοπλισμού της χειρουργικής 

αίθουσας με το είδος του νοσοκομείου και την κατάταξη ASA 

 

Επιπλέον, εφαρμόστηκε πολυπαραγοντική γραμμική παλινδρόμηση έχοντας σαν 

εξαρτημένη μεταβλητή τη βαθμολογία για τον προεγχειρητικό έλεγχο του εξοπλισμού 

της χειρουργικής αίθουσας και με τη χρήση λογαριθμικών μετασχηματισμών και τη 

μέθοδο διαδοχικής ένταξης/αφαίρεσης δίνονται τα αποτελέσματα του παρακάτω 

πίνακα (πίνακας 41). 

 

ίνακας 41. Συσχέτιση του προεγχειρητικού ελέγχου του εξοπλισμού της 

χειρουργικής αίθουσας με το είδος του νοσοκομείου και την κατάταξη ASA. 
  β SE P 

Νοσοκομείο Γενικό 0,00*   
 Πανεπιστημιακό 0,06 0,01 <0,001 

ASA  -0,02 0,01 0,004 

*δηλώνει κατηγορία αναφοράς 

 

Το είδος του νοσοκομείου και η κατάταξη των ασθενών στην κλίμακα ASA 

βρέθηκαν να σχετίζονται ανεξάρτητα και να προβλέπουν τη βαθμολογία για τον 

προεγχειρητικό έλεγχο του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας. Συγκεκριμένα: 

x Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο είχε σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία στον 

προεγχειρητικό έλεγχο του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας σε 

σύγκριση με το γενικό.  



 156

x Όσο αυξανόταν η κατάταξη των ασθενών στην κλίμακα ASA τόσο μειωνόταν 

η βαθμολογία για τον προεγχειρητικό έλεγχο του εξοπλισμού της 

χειρουργικής αίθουσας. 

 

4.3.2.7. Συσχέτιση των βαθμολογιών ελέγχου προετοιμασίας των φαρμάκων με 

το είδος του νοσοκομείου 

 

Στη συνέχεια εφαρμόστηκε πολυπαραγοντική γραμμική παλινδρόμηση έχοντας 

σαν εξαρτημένη μεταβλητή τη βαθμολογία για τον έλεγχο προετοιμασίας και 

χορήγησης των φαρμάκων για την εισαγωγή και αναστροφή από τη γενική αναισθησία  

και με τη χρήση λογαριθμικών μετασχηματισμών και τη μέθοδο διαδοχικής 

ένταξης/αφαίρεσης δίνονται τα αποτελέσματα του παρακάτω πίνακα (πίνακας 42). 

 

ίνακας 42. Συσχέτιση του ελέγχου προετοιμασίας και χορήγησης των φαρμάκων 

για την εισαγωγή και αναστροφή από τη γενική αναισθησία με το είδος του 

νοσοκομείου.  
  β SE P 

Νοσοκομείο Γενικό 0,00*   
 Πανεπιστημιακό  0,01 0,00 0,016 

*δηλώνει κατηγορία αναφοράς 

 

όνο το είδος του νοσοκομείου βρέθηκε να σχετίζεται ανεξάρτητα και να 

προβλέπει τη βαθμολογία για τον έλεγχο προετοιμασίας και χορήγησης των 

φαρμάκων για την εισαγωγή και αναστροφή από τη γενική αναισθησία. 

Συγκεκριμένα, το πανεπιστημιακό νοσοκομείο είχε σημαντικά υψηλότερη 

βαθμολογία για τον έλεγχο προετοιμασίας και χορήγησης των φαρμάκων για την 

εισαγωγή και αναστροφή από τη γενική αναισθησία σε σύγκριση με το γενικό.  

 

4.3.2.8 Συσχέτιση των ορθών τεχνικών επίτευξης της διασωλήνωσης με το BMI 

των ασθενών 

 

Επιπρόσθετα, εφαρμόστηκε πολυπαραγοντική γραμμική παλινδρόμηση έχοντας 

σαν εξαρτημένη μεταβλητή τη βαθμολογία για την εφαρμογή ορθών τεχνικών για την 

επίτευξη της διασωλήνωσης και με τη χρήση λογαριθμικών μετασχηματισμών και τη 
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μέθοδο διαδοχικής ένταξης/αφαίρεσης δίνονται τα αποτελέσματα του παρακάτω 

πίνακα (πίνακας 43). 

 

ίνακας 43. Συσχέτιση των ορθών τεχνικών επίτευξης της διασωλήνωσης με το BMI 

των ασθενών. 
    β SE P 

Επετεύχθη η διασωλήνωση; Όχι 0,00*   

  Ναι 0,33 0,01 <0,001 

ΒΜΙ   -0,003 0,001 0,008 

*δηλώνει κατηγορία αναφοράς 

 

Η επιτυχία της διασωλήνωσης και το Β  των ασθενών βρέθηκαν να σχετίζονται 

ανεξάρτητα και να προβλέπουν τη βαθμολογία για την εφαρμογή ορθών τεχνικών για 

την επίτευξη της διασωλήνωσης. Συγκεκριμένα: 

x Η βαθμολογία για την εφαρμογή ορθών τεχνικών για την επίτευξη της 

διασωλήνωσης ήταν σημαντικά υψηλότερη όταν επιτεύχθει η διασωλήνωση  

x Όσο αυξανόταν το Β  των ασθενών τόσο μειωνόταν η βαθμολογία για την 

εφαρμογή ορθών τεχνικών για την επίτευξη της διασωλήνωσης, δηλαδή 

πραγματοποιούνταν περισσότερες προσπάθειες, προκειμένου να επιτευχθεί η 

διασωλήνωση. 
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5) ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Είναι γεγονός ότι η χειρουργική αίθουσα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο σύστημα. Η 

πολυπλοκότητα του αυτή οφείλεται όχι μόνο στον ασθενή και την κατάσταση του, 

αλλά και στη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, στο πλήθος των πληροφοριών που 

απαιτούν επεξεργασία, στη φύση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της 

χειρουργικής ομάδας, στην ανάγκη για αποτελεσματικό συντονισμό, στην 

αβεβαιότητα και στην ανάγκη για λήψη επειγουσών αποφάσεων. Αυτή η 

πολυπλοκότητα σε συνδυασμό με τον αυξημένο φόρτο εργασίας, την κόπωση και την 

πίεση για αύξηση της παραγωγικότητας, καθιστούν την περιεγχειρητική φροντίδα 

ευάλωτη σε ανεπιθύμητα συμβάματα5. 

 Από την άλλη πλευρά, όπως επισημαίνει ο Reason14, τα συμβάματα που απειλούν 

την ασφάλεια είναι πολύ πιο πιθανό να συμβούν σε συστήματα όπου: 

¾ Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον έλεγχο των παραγόντων που ευθύνονται για 

τη δημιουργία σφαλμάτων, όπως η ανεπαρκής εκπαίδευση, η κακή 

επικοινωνία, τα προβλήματα στην αλληλεπίδραση ανθρώπων-μηχανημάτων 

¾ Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην παραγωγικότητα παρά στην ασφάλεια 

¾ Είναι ανεκτή η μη συμμόρφωση στις ασφαλείς διαδικασίες  

¾ Υπάρχει απροθυμία ανάληψης προληπτικής δράσης για την αντιμετώπιση 

γνωστών κινδύνων ασφαλείας.  

Στη συγκεκριμένη διατριβή παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός σφαλμάτων ανά ασθενή 

ήταν 0,2, ενώ ο απόλυτος αριθμός σφαλμάτων στους 200 ασθενείς που υποβλήθηκαν 

σε χειρουργική επέμβαση ήταν 40, εκ των οποίων το  62,5% ήταν ασήμαντα, το 30% 

μέτριας σοβαρότητας και το 3,5% απειλητικά για τη ζωή του ασθενούς Παρόμοια 

αποτελέσματα έχουμε και στη μελέτη των Wanzel και συν.38 που έγινε σε 192 

ασθενείς γενικής χειρουργικής και παρατήρησαν ότι το 39% αυτών αντιμετώπισε ένα 

δυσμενές σύμβαμα, εκ των οποίων 2 (1%) ήταν μοιραία, 10 (7 %) απειλητικά για τη 

ζωή, 90 (63%) μέτριας σοβαρότητας και 42 (29%) ασήμαντα. Επίσης, στη μελέτη 

των Gawande και συν.,39 που πραγματοποιήθηκε σε 3 πανεπιστημιακά νοσοκομεία 

της Massachusetts, παρατήρησαν ότι σημειώθηκαν 146 σφάλματα, όπου το 33% 

αυτών οδήγησαν σε μόνιμη ανικανότητα και 13% σε θάνατο. 

Επιπρόσθετα, η μη ταυτοποίηση του ασθενούς κατά την εισαγωγή του στη 

χειρουργική αίθουσα (11,5%) και η επαλήθευση του σημείου της επέμβασης (3,9%), 

οδήγησαν σε διάφορα σφάλματα, όπως στην εσφαλμένη εισαγωγή ασθενούς στη 
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χειρουργική αίθουσα (0,5%). Παρόμοια αποτελέσματα  υπάρχουν και στη μελέτη του 

Chappy,41 η οποία διεξήχθη σε 6 πανεπιστημιακά νοσοκομεία των ΗΠΑ και 

σημείωσε εσφαλμένη ταυτοποίηση ασθενούς στο 1% των ασθενών. Επίσης, στη 

μελέτη των Stahel και συν.,74 που έγινε από το 2002-2008 σε 27370 ασθενείς, 

παρατήρησαν ότι η συχνότητα επέμβασης σε λάθος ασθενή ήταν 0,09% και η 

επέμβαση σε λάθος σημείο ήταν 0,39%. 

   Ωστόσο, η μη προεγχειρητική ταυτοποίηση των ασθενών βρέθηκε να 

συσχετίζεται με το εκπαιδευτικό επίπεδο των νοσηλευτών, όπου οι νοσηλευτές ΠΕ 

πραγματοποίησαν πλήρη έλεγχο ταυτοποίησης σε όλους τους ασθενείς, σε αντίθεση 

με τους νοσηλευτές τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) ή τους βοηθούς νοσηλευτές 

διετούς εκπαίδευσης (ΔΕ) που δεν πραγματοποίησαν ταυτοποίηση στο 11,5% των 

ασθενών. Σύμφωνα όμως και με τη μελέτη των Chang και Mark75 που 

πραγματοποιήθηκε σε 146 νοσοκομεία των ΗΠΑ και διερεύνησαν τη συσχέτιση των  

σφαλμάτων των νοσηλευτών με το επίπεδο εκπαίδευσης και την επαγγελματική τους 

εμπειρία, παρατήρησαν θετική συσχέτιση μεταξύ επιπέδου εκπαίδευσης και 

επαγγελματικής εμπειρίας και σφαλμάτων. Δηλαδή όσο καλύτερα εκπαιδευμένοι 

ήταν και όσο μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία είχαν τόσο λιγότερα σφάλματα 

προκαλούσαν.   

Παρομοίως, στη μελέτη των Aiken και συν.76 όπου διερευνήθηκε η συσχέτιση του 

εκπαιδευτικού επιπέδου του προσωπικού με τη θνητότητα των ασθενών, 

παρατηρήθηκε ότι οι νοσηλευτές που είχαν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο είχαν 

ως αποτέλεσμα μείωση της θνητότητας των ασθενών, ανεξαρτήτως του 

περιβάλλοντος εργασίας, κατά 4%. 

Εκτός όμως από το εκπαιδευτικό επίπεδο των νοσηλευτών, παρατηρήθηκε 

σημαντική θετική συσχέτιση του μη ελέγχου ταυτοποίησης και με την κατάταξη των 

ασθενών στην κλίμακα ASA, όπου όσο μεγαλύτερη ήταν η κατάταξη στην κλίμακα 

ASA (>3) τόσο πιο ελλιπής ήταν ο έλεγχος ταυτοποίησης. Από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας όμως δε βρέθηκαν παρόμοια ευρήματα και πιθανόν αυτή η συσχέτιση 

να οφείλεται στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των ασθενών (85%) με υψηλή κατάταξη 

στην κλίμακα ASA αποτελούσαν έκτακτες ή επείγουσες επεμβάσεις και όχι 

προγραμματισμένες, με αποτέλεσμα να υπάρχει πίεση χρόνου ως προς την 

προετοιμασία της χειρουργικής αίθουσας και οι νοσηλευτές να παραλείπουν 

ορισμένους προεγχειρητικούς ελέγχους.  
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Επιπρόσθετα, ο μη έλεγχος του αναισθησιολογικού μηχανήματος (Α ) είτε από 

τον νοσηλευτή ή από τον αναισθησιολόγο στο 26,5% των ασθενών αποτέλεσε έναν 

ακόμα παράγοντα σφάλματος (εσφαλμένη σύνδεση του αναπνευστικού συστήματος 

(ΑΣ), του σωλήνα του καπνογράφου ή μη παρατήρηση αποσύνδεσης του ΑΣ). Αυτός, 

όμως, ο μη έλεγχος του Α  παρατηρήθηκε ότι γινόταν από αναισθησιολόγους ή 

νοσηλευτές με αρκετά έτη προϋπηρεσίας (>13 έτη) που θα μπορούσε να αποδοθεί 

στο επίπεδο αυτοπεποίθησης τους από την προηγούμενη κλινική εμπειρία. Σύμφωνα, 

όμως, με την Υπουργική απόφαση της Ελληνικής κυβέρνησης73 σχετικά με την 

ασφαλή λειτουργία του αναισθησιολογικού εξοπλισμού, θα πρέπει να γίνεται 

ημερήσιος και πριν από κάθε αναισθησιολογική πράξη έλεγχος του Α , προκειμένου 

να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ασθενούς. Ωστόσο, στη μελέτη των Buffington και 

συν.77 που αφορούσε την αναγνώριση 5 σφαλμάτων σχετικά με τον έλεγχο 

λειτουργίας του Α , παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση της επαγγελματικής τους 

εμπειρίας (>10 ετών) και της αναγνώρισης των σφαλμάτων, όμως δε βρέθηκε 

αποτέλεσμα σε σχέση με τον μη έλεγχο του Α  και την επαγγελματική εμπειρία. 

Όσον αφορά τη δυσλειτουργία του αναισθησιολογικού εξοπλισμού, 

παρατηρήθηκε ότι στο στο 2% των ασθενών συνδέθηκε εσφαλμένα ο σωλήνας του 

καπνογράφου στο Α , στο 0,5% συνδέθηκαν εσφαλμένα οι σωλήνες εισπνοής και 

εκπνοής του αναπνευστικού συστήματος (ΑΣ) στο Α , ενώ στο 1,5% των ασθενών 

είχε αποσυνδεθεί το ΑΣ από το Α . Οι παρατηρήσεις αυτές συμφωνούν και με τη 

μελέτη που πραγματοποίησαν οι Klanarong και συν.78 από τον Φεβρουάριο του 2003 

έως τον Απρίλιο του 2004 και παρατήρησαν τη συχνότητα, τον τύπο και τη 

σοβαρότητα των προβλημάτων που αφορούσαν τον αναισθησιολογικό εξοπλισμό σε 

202699 ασθενείς. Πιο συγκεκριμένα, παρατήρησαν ότι η συχνότητα των 

προβλημάτων του αναισθησιολογικού εξοπλισμού ήταν 0,04%, όπου τα 2/3 (63%) 

αυτών των προβλημάτων αφορούσαν στο Α . Επίσης, σημειώθηκε ότι ένας ασθενής 

απεβίωσε και ένας ακόμα υπέστη μόνιμη βλάβη. 

Στη μελέτη που πραγματοποίησαν οι Fasting και συν.79 όπου και αυτοί 

διερεύνησαν τη συχνότητα και τον τύπο των προβλημάτων που σχετιζόντουσαν με 

τον αναισθησιολογικό εξοπλισμό σε 83154 ασθενείς, παρατήρησαν ότι η συχνότητα 

των προβλημάτων ήταν 0,23%, εκ των οποίων το 1/3 αφορούσε το Α  και το ¼ 

ανθρώπινα σφάλματα. Ωστόσο, κανένας ασθενής δεν απεβίωσε ή υπέστη μόνιμη 

βλάβη.     
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Επιπρόσθετα, στη μελέτη που πραγματοποίησαν οι Caplan και συν.80 σε 3791 

ασθενείς και αφορούσε στον έλεγχο του Α , παρατήρησαν ότι η συχνότητα των 

προβλημάτων ήταν 2% (n=72), ενώ η πιο συχνή αιτία προβλημάτων (86%) ήταν η 

εσφαλμένη σύνδεση ή αποσύνδεση του ΑΣ. Επίσης, στο 76% (n=55) αυτών των 

ασθενών σημειώθηκε μόνιμη εγκεφαλική βλάβη ή θάνατος. 

Ωστόσο, και ο μη έλεγχος του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας 

(χειρουργικό τραπέζι, διαθερμία, λαπαροσκοπικός πύργος, κ.τ.λ.) και η επακόλουθη 

δυσλειτουργία του και καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της επέμβασης οδήγησαν σε 

διάφορα σφάλματα, όπως πτώσεις από το χειρουργικό τραπέζι (1,5%) ή πρόκληση 

εγκαύματος από την εσφαλμένη τοποθέτηση της διαθερμίας (0,5%). αι σε αυτήν, 

όμως, την περίπτωση παρατηρήθηκε ότι το επίπεδο γνώσης και εμπειρίας ήταν η 

αιτία πρόκλησης αυτών των σφαλμάτων, αφού πραγματοποιήθηκαν από 

επαγγελματίες υγείας με μικρή προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο τμήμα (< 5 μήνες) και 

χωρίς την επίβλεψη πιο έμπειρων ατόμων. Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν και με 

τις παρατηρήσεις της μελέτης του Chappy41, η οποία διεξήχθη σε 6 νοσοκομεία και 

σε διάστημα 3 ετών και είχε ως σκοπό την διερεύνηση των ανεπιθύμητων 

χειρουργικών συμβαμάτων. Συγκεκριμένα, παρατήρησε ότι στο 2% των ασθενών 

συνέβησαν πτώσεις από το χειρουργικό τραπέζι, στο 2% εγκαύματα από τη 

διαθερμία, στο 10% δυσλειτουργία του εξοπλισμού και στο 5% καθυστερήσεις στην 

έναρξη/ολοκλήρωση της επέμβασης.  

Επίσης, στη μελέτη που πραγματοποίησαν οι Aigner και συν.81 και διερεύνησαν 

τις επιπλοκές από τη χρήση της διαθερμίας σε 592 ασθενείς, παρατήρησαν ότι στο 

1,2% των ασθενών (n=7) προκλήθηκε έγκαυμα από την εσφαλμένη τοποθέτηση της 

διαθερμίας. Για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει το προσωπικό των χειρουργικών αιθουσών 

να εκπαιδεύεται στην ορθή χρήση και συντήρηση αυτού του εξοπλισμού, 

προκειμένου να προαχθεί η ασφάλεια των ασθενών.     

Όσον αφορά την προετοιμασία των φαρμάκων για την εισαγωγή στη γενική 

αναισθησία, παρατηρήθηκε ότι δεν γινόταν από τον νοσηλευτή που θα ήταν παρών 

στη χειρουργική αίθουσα και πριν την είσοδο του ασθενούς στην αίθουσα, αλλά 

χρησιμοποιούσε τα φάρμακα που είχαν ετοιμαστεί από την προηγούμενη βάρδια. 

Αυτή, όμως, η πρακτική είναι εσφαλμένη διότι ο νοσηλευτής και ο αναισθησιολόγος 

που χρησιμοποιούσαν αυτά τα φάρμακα δεν μπορούσαν να είναι σίγουροι για το 

σωστό περιεχόμενο των συρίγγων αφενός και αφετέρου δεν ακολουθούνταν οι 

συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) σχετικά με τον χρόνο 
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προετοιμασίας των φαρμάκων. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση της προποφόλης, 

οι οδηγίες αναφέρουν ότι η αναρρόφηση του φαρμάκου θα πρέπει να γίνεται λίγο 

πριν τη χορήγηση του, διότι η σύνθεση της αποτελεί εξαιρετικό μέσο ανάπτυξης 

μικροβίων και για αυτόν τον λόγο δε θα πρέπει να φυλάσσεται περισσότερο από 6 

ώρες82.  

Σχετικά με την εσφαλμένη χορήγηση φαρμάκων (4,5%) είτε κατά την εισαγωγή ή 

κατά την αναστροφή από τη γενική αναισθησία, σημειώθηκαν άμεσες αρνητικές 

επιδράσεις στους ασθενείς (απώλεια της συνείδησης, καταστολή του αναπνευστικού), 

καθώς επίσης και παράλειψη της περιεγχειρητικής αγωγής (4%) (iv αντιβίωση). 

Ωστόσο, τα φαρμακευτικά σφάλματα είναι αρκετά συχνά και μπορεί να 

πραγματοποιηθούν τόσο από το νοσηλευτικό όσο και από το ιατρικό προσωπικό. 

Συγκεκριμένα, στη μελέτη που πραγματοποίησαν οι Tissot και συν.,33 όπου 

παρακολούθησαν 2009 χορηγήσεις φαρμάκων σε διάστημα 2 μηνών, κατέγραψαν 

132 σφάλματα (6,6%). Από αυτά τα σφάλματα, τα 41 αφορούσαν εσφαλμένη 

δοσολογία, 29 εσφαλμένο ρυθμό χορήγησης, 24 εσφαλμένη προετοιμασία και 10 

εσφαλμένη οδό χορήγησης.  

Επίσης, στη μελέτη που πραγματοποίησαν οι Calabrese και συν.34 σε 851 

ασθενείς, κατέγραψαν 187 φαρμακευτικά σφάλματα (22%), εκ των οποίων τα 75 

αφορούσαν εσφαλμένο ρυθμό χορήγησης, 27 παράλειψη δόσης, 22 εσφαλμένη 

δοσολογία και 26 εσφαλμένο χρόνο χορήγησης. Παρομοίως, στη μελέτη που 

πργματοποίησαν οι Flaaten και συν.35 σε 8429 ασθενείς, κατέγραψαν 36 

φαρμακευτικά σφάλματα (41,3%), εκ των οποίων τα 15 αφορούσαν εσφαλμένη 

συγκέντρωση του φαρμάκου, 8 λάθος φάρμακο και 4 εσφαλμένη οδό χορήγησης.       

Σχετικά με την εσφαλμένη μετάγγιση αίματος που παρατηρήθηκε σε έναν 

ασθενή, λόγω μη ταυτοποίησης των στοιχείων του με αυτά του ασκού δεν 

παρατηρήθηκαν επιπλοκές λόγω της έγκαιρης παρέμβασης του αναισθησιολόγου, ο 

οποίος διέκοψε τη μετάγγιση. Σύμφωνα, όμως, με τα δεδομένα του Εθνικού 

Οργανισμού Ασφάλειας των Ασθενών της Β,83 από τον Φεβρουάριο του 2006 έως 

τον ανουάριο του 2007, συνέβησαν 24382 (2,1%) εσφαλμένες μεταγγίσεις ασθενών 

λόγω εσφαλμένης ταυτοποίησης τους. Η σωστή, όμως, ταυτοποίηση των ασθενών 

εξαρτάται από την εφαρμογή των τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας και τη 

συνέπεια της εφαρμογής αυστηρών κανόνων κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης. Για 

αυτόν το λόγο, είναι σημαντικό όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στη μετάγγιση να 
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εκπαιδευτεί και να κατανοήσει την ανάγκη στην πιστή εφαρμογή των εγκεκριμένων 

διαδικασιών.  

Όσον αφορά τη δυσκολία που σημειώθηκε στον αερισμό ή/και τη διασωλήνωση 

των ασθενών παρατηρήθηκε ότι αυτό δεν οφειλόταν μόνο στα ανατομικά 

χαρακτηριστικά των ασθενών (Mallampatti, BMI) αλλά και στο γεγονός ότι στο 30% 

αυτών δεν έγινε αρχική εκτίμηση της πιθανότητας δυσκολίας στον αερισμό και/ή στη 

διασωλήνωση, με αποτέλεσμα να μην έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα (εξοπλισμός 

δύσκολης διασωλήνωσης, κλήση για βοήθεια δεύτερου αναισθησιολόγου). Η 

συνεχής, όμως, επαγρύπνηση των αναισθησιολόγων σε όλη τη διάρκεια της 

διεγχειρητικής φάσης είναι μείζονος σημασίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

συνέβαλαν και διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούσαν στα 

σφάλματα και τα ανεπιθύμητα συμβάματα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια 

δύσκολου αερισμού ή/και διασωλήνωσης.  

Πιο συγκεκριμένα, σε μία μελέτη που πραγματοποίησαν οι Paix και συν.,84 όπου 

διερεύνησαν την επίδραση των ανατομικών χαρακτηριστικών στον αερισμό και τη 

διασωλήνωση 4000 ασθενών, παρατήρησαν ότι υπήρξε δυσκολία στη διασωλήνωση 

στο 3,7% αυτών, όπου στο 52% αυτών δεν είχε γίνει αρχική εκτίμηση της 

πιθανότητας δύσκολης διασωλήνωσης. Όσον αφορά τις επιπλοκές της δύσκολης 

διασωλήνωσης, σημειώθηκε διασωλήνωση του οισοφάγου στο 19% των ασθενών, 

πτώση του κορεσμού του οξυγόνου κάτω από 90% στο 22%, ενώ στο 4% των 

ασθενών χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί επείγουσα τραχειοστομία. Επίσης, 

παρατήρησαν ότι η περιορισμένη κινητικότητα του αυχένα και το άνοιγμα της 

στοματικής κοιλότητας ήταν οι πιο συχνοί ανατομικοί παράγοντες που προκάλεσαν  

δυσκολία στη διασωλήνωση. 

Παρομοίως, στη μελέτη που πραγματοποίησαν οι Uerpairojkit και συν.,85 όπου 

διερεύνησαν την επίδραση των ανατομικών χαρακτηριστικών και τις αιτίες δύσκολης 

διασωλήνωσης σε 1996 ασθενείς, σημείωσαν ότι υπήρξε δυσκολία στη διασωλήνωση 

στο 5,16% αυτών, για την οποία ευθύνονταν τα ανατομικά χαρακτηριστικά των 

ασθενών στο 88% των περιπτώσεων. Επιπλέον, παρατήρησαν ότι το 51% των 

περιπτώσεων δύσκολης διασωλήνωσης ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινων σφαλμάτων, τα 

οποία μπορούσαν να αποφευχθούν και αφορούσαν σφάλματα γνώσης (88%) ή 

πρακτικής (23%).     

Όσον αφορά τη σύγκριση των σφαλμάτων μεταξύ των 2 νοσοκομείων 

παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές που αφορούσαν είτε τον έλεγχο ταυτοποίησης 
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των ασθενών ή τον προεγχειρητικό έλεγχο του εξοπλισμού (χειρουργικό τραπέζι, 

διαθερμία, λαπαροσκοπικός πύργος, Α ) ή τον προεγχειρητικό έλεγχο των 

ανατομικών χαρακτηριστικών και της πιθανότητας δύσκολης διασωλήνωσης και οι 

οποίες βρέθηκαν να συσχετίζονται με τον διαφορετικό τρόπο οργάνωσης και 

λειτουργίας των χειρουργικών αιθουσών των 2 νοσοκομείων. Πρώτα από όλα, στο 

πανεπιστημιακό νοσοκομείο παρατηρήθηκε ότι υπήρχε ειδικό έντυπο για τον 

ημερήσιο και πριν την αναισθησιολογική πράξη έλεγχο του Α , το οποίο 

συμπληρωνόταν από τον νοσηλευτή που διενεργούσε τον έλεγχο και στη συνέχεια 

αφού ελεγχόταν από τον υπεύθυνο αναισθησιολόγο, τοποθετούνταν στο φάκελο του 

ασθενούς και στο αρχείο του τμήματος. Η σημασία αυτού του εντύπου είναι ότι 

βοηθάει να μην παραλείπεται κανένα βήμα κατά τον έλεγχο του Α  από τους 

νοσηλευτές και συνεπώς να αποφεύγονται οι πιθανές εσφαλμένες συνδέσεις ή 

αποσυνδέσεις, ενώ παράλληλα οι νοσηλευτές είναι κατοχυρωμένοι για τον έλεγχο και 

τη λειτουργία του Α  σε περίπτωση προβλήματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης.  

Η σημασία ύπαρξης αλλώστε ενός εντύπου καταγραφής του ελέγχου του Α  

παρατηρήθηκε και στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι March και Crowley,86 όπου 

188 αναισθησιολόγοι έλεγξαν το Α  με την λίστα ελέγχου του FDA, καθώς επίσης 

και με τις προσψπικές τους μεθόδους ελέγχου. Παρατηρήθηκε ότι η συχνότητα 

αναγνώρισης των σφαλμάτων του Α  με τη λίστα ελέγχου ήταν 29,9%, ενώ με τις 

διάφορες μεθόδους ελέγχου των αναισθησιολόγων ήταν 15,8%, συνεπώς η χρήση της 

λίστας ελέγχου του Α  βοηθούσε στην καλύτερη αναγνώριση των σφαλμάτων του 

Α . 

Επίσης, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα 

στελέχωσης (κυρίως τις απογευματινές και βραδινές βάρδιες) όπως στο γενικό 

νοσοκομείο, που αφορούσαν είτε το νοσηλευτικό προσωπικό ή το βοηθητικό 

προσωπικό των χειρουργικών αιθουσών. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν 

να μην παρατηρηθούν σφάλματα που σχετίζονταν με την έλλειψη προσωπικού και 

την επακόλουθη κόπωση στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, όπως πτώσεις ασθενών 

από το χειρουργικό τραπέζι λόγω ανεπαρκούς επίβλεψης ή μη ταυτοποίηση του 

ασθενούς και εσφαλμένη εισαγωγή στη χειρουργική αίθουσα, όπως παρατηρήθηκε 

στο γενικό νοσοκομείο.  

Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν και με τη μελέτη των Maiden και συν.87 όπου 

διερευνήθηκε η συσχέτιση της κόπωσης με τα φαρμακευτικά σφάλματα σε 205 

νοσηλευτές και παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των 
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σφαλμάτων και της κόπωσης του προσωπικού. Παρομοίως, στη μελέτη του Meurier34  

διερευνήθηκαν οι παράγοντες που σχετίζονταν με τα νοσηλευτικά σφάλματα, οι 

συνέπειες που αυτά είχαν για τους νοσηλευτές και η αλλαγή όπως αυτή προέκυψε 

στην καθημερινή πρακτική. Το δείγμα αποτέλεσαν 129 νοσηλευτές όλων των 

βαθμίδων. Παρατηρήθηκε ότι ο φόρτος εργασίας λόγω έλλειψης προσωπικού ήταν 

υπεύθυνος για την πρόκληση σφαλμάτων, καθώς επίσης και ατομικοί παράγοντες, 

όπως η απροσεξία, η ανευθυνότητα και η έλλειψη γνώσης.  

Επιπρόσθετα, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο ο διευθυντής του 

αναισθησιολογικού τμήματος σε συνεργασία με τους υπόλοιπους αναισθησιολόγους 

και το νοσηλευτικό προσωπικό δημιούργησαν πρωτόκολλα, η σύνταξη των οποίων 

βασίστηκε σε κατευθυντήριες οδηγίες της ASA, του ΠΟΥ και σε διεθνή δεδομένα και 

τα οποία αφορούσαν στον προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών, του Α  και του 

υπόλοιπου αναισθησιολογικού εξοπλισμού. Τα πρωτοκόλλα, δε, αυτά πρέπει να 

τηρούνται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ασφάλεια του ασθενούς και η εύρυθμη λειτουργία του αναισθησιολογικού 

εξοπλισμού.  

Η σημασία άλλωστε ύπαρξης πρωτοκόλλων στην κλινική πρακτική φαίνεται και 

από  τη μελέτη του Meurier33, η οποία βασίστηκε στο μοντέλο του Reason που 

αναλύει τις αιτίες σοβαρών ατυχημάτων και αναδεικνύει μεθόδους για την πρόληψη 

τους. Αναλυτικότερα, στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 20 νοσηλευτές, στους οποίους 

ζητήθηκε να περιγράψουν ένα σφάλμα που είχαν κάνει και τις επακόλουθες 

αντιδράσεις τους σε αυτό. Παρατηρήθηκε ότι τα σφάλματα στο χώρο του 

νοσοκομείου σχετίζονταν με παράγοντες, όπως είναι η η ύπαρξη πρωτοκόλλων, η 

εκπαίδευση του προσωπικού και η στήριξη από την πλευρά της διοίκησης.  

 Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο κάθε εβδομάδα 

πραγματοποιούνταν ωριαία εκπαιδευτικά μαθήματα και σεμινάρια για το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που αφορούσαν διάφορα προ-, διε- και μετεγχειρητικά 

αναισθησιολογικά θέματα. Η σημασία αυτής της ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης είναι 

ότι το προσωπικό έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει, να διατηρήσει και να βελτιώσει 

τις ικανότητες και δεξιότητες του σε εξειδικευμένους τομείς της αναισθησιολογικής 

φροντίδας. Ωστόσο, παρόμοια εκπαιδευτικά μαθήματα και σεμινάρια είχαν 

προγραμματιστεί και για το αναισθησιολογικό τμήμα του γενικού νοσοκομείου, τα 

οποία όμως ενώ ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται, διακόπηκαν για διάφορους 

λόγους.   
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Η σημασία της ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης φαίνεται και στη μελέτη των 

Mecugni και συν.88 όπου διερευνήθηκε η επίδραση της ενδοϋπηρεσιακής 

εκπαίδευσης των νοσηλευτών σχετικά με την προεγχειρητική ενημέρωση των 

ασθενών και παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης του 

προσωπικού και των κλινικών πρακτικών τους, καθώς επίσης και με το επίπεδο 

ικανοποίησης των ασθενών από την παρεχόμενη φροντίδα υγείας τους. 

    Από όλα τα ανωτέρω, μπορεί να διεξαχθεί το συμπέρασμα ότι η εσφαλμένη 

συμπεριφορά που καταγράφηκε σε ορισμένες περιπτώσεις από το ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό μέσα στη χειρουργική αίθουσα φαίνεται να οφείλονται από 

τη μία πλευρά στην ελλιπή εκπαίδευση και επίβλεψη του μη έμπειρου προσωπικού 

και από την άλλη στην έλλειψη προσωπικού, την κόπωση, την άσκηση πίεσης για 

αύξηση της παραγωγικότητας και την ελλιπή επικοινωνία μεταξύ των μελών της 

χειρουργικής ομάδας. Ωστόσο, η ομαδική προσέγγιση στη φροντίδα του ασθενούς 

είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή διεξαγωγή της επέμβασης, ενώ οι σχέσεις 

συνεργασίας ανάμεσα στο προσωπικό της χειρουργικής ομάδας αποτελούν ισχυρές 

προβλέψεις για τις επιτυχείς εκβάσεις των ασθενών12. 

 

6) Ε Σ  ΤΗΣ Ε ΕΤΗΣ 

 

x Επειδή στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία ευκολίας 

(δειγματοληψία μη πιθανότητας) δεν υπάρχει δυνατότητα γενίκευσης των 

αποτελεσμάτων στο γενικό πληθυσμό. Εντούτοις, η λειτουργία των χειρουργικών 

αιθουσών και κατ’ επέκταση των νοσοκομείων σε γενικές γραμμές βασίζεται στις 

ίδιες αρχές. Επιπλέον, τα δύο νοσοκομεία που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη 

εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό ασθενών (200 κλίνες το γενικό και 400 κλίνες το 

πανεπιστημιακό), από όλη την Ελλάδα και αφορούν όλες τις χειρουργικές 

ειδικότητες (π.χ. γενική χειρουργική, νευροχειρουργική, μαιευτική, κ.τ.λ.). 

Συνεπώς θα μπορούσε να γίνει μία πολύ αδρή γενίκευση των αποτελεσμάτων. 

x Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος τροποποίησης της συμπεριφοράς του ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού εφόσον γνώριζαν ότι αποτελούσαν αντικείμενο 

παρατήρησης και κατά συνέπεια η παρούσα μελέτη να έχει υποεκτιμήσει τη 

συχνότητα των σφαλμάτων. 
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7) ΣΥ Ε ΑΣ ΑΤΑ  

 

Όσον αφορά στο ίδιο το ερωτηματολόγιο, φαίνεται ότι είναι κατανοητό και 

αξιόπιστο, η εγκυρότητά του όμως, θα πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω μέσω της 

διεξαγωγής παρόμοιων μελετών, όπου θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μέτρησης.  

Γενικά, με βάση τα αποτελέσματα φάνηκε πως το νοσηλευτικό και ιατρικό 

προσωπικό των χειρουργικών αιθουσών πραγματοποιεί σφάλματα, άλλοτε ασήμαντα 

και άλλοτε απειλητικά για τη ζωή του ασθενούς. Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως οι 

αιτίες πρόκλησης αυτών των σφαλμάτων ήταν τόσο οι ανθρώπινοι παράγοντες, όπως 

είναι η εκπαίδευση και η γνώση των διαδικασιών, η κόπωση και η ελλιπής 

επικοινωνία μεταξύ των μελών της χειρουργικής ομάδας όσο και οι συστημικοί 

παράγοντες, όπως η ανεπάρκεια στελέχωσης, η απουσία πρωτοκόλλων, ο 

υπερβολικός φόρτος εργασίας, κ.α. Επίσης, από τη σύγκριση των σφαμάτων μεταξύ 

των δύο νοσοκομείων παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές, όπου και σε αυτήν την 

περίπτωση αποδόθηκαν στην έλλειψη προσωπικού, την απουσία μίας λίστας 

καταγραφής των διάφορων προεγχειρητικών ελέγχων και στην απουσία 

ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης.   

Συμπερασματικά, η δημιουργία κουλτούρας με έμφαση στην ασφάλεια θα πρέπει 

να αποτελεί το κύριο μέτρο για την αποφυγή σφαλμάτων και παραβιάσεων των 

διαδικασιών στο χειρουργικό χώρο και γενικότερα στο χώρο της υγείας και θα πρέπει 

να χαρακτηρίζεται από το ενδιαφέρον των επαγγελματιών υγείας για την προαγωγή 

της ασφάλειας του ασθενούς και τους κινδύνους που την απειλούν. 

 

8) Ε Τ ΕΣ ΑΤΕΥΘΥ ΣΕ Σ 

 

8.1. ελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις 

 

Όπως αναφέρθηκε, η έννοια της ασφάλειας του ασθενούς συνδέεται πολύ στενά με τα 

σφάλματα και τις παραβιάσεις των διαδικασιών, που μπορούν να συμβούν στο χώρο 

της υγείας και τα οποία αποτελούν ποσοτικό δείκτη της ασφαλούς παροχής 

υπηρεσιών υγείας. Στην παρούσα μελέτη σημειώθηκαν διάφορα σφάλματα και 

παραβιάσεις διαδικασιών από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό μέσα στις 

χειρουργικές αίθουσες, τα οποία είχαν ή όχι άμεση επίδραση στον ασθενή. Ωστόσο, η 

συλλογή μεγαλύτερου δείγματος από περισσότερες χειρουργικές αίθουσες των 



 168

νοσοκομείων τόσο της Αθήνας όσο και της περιφέρειας θα ήταν επιθυμητή, 

προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων στον γενικό 

ιατρονοσηλευτικό πληθυσμό.  

 

8.2. ελλοντικές κλινικές κατευθύνσεις 

 

Από αυτήν την έρευνα καταδεικνύεται η ανάγκη στελέχωσης των χώρων της 

περιεγχειρητικής φροντίδας με τον απαιτούμενο αριθμό σωστά εκπαιδευμένων 

νοσηλευτών και βοηθητικού προσωπικού, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλού 

επιπέδου ποιότητα φροντίδας, που πρέπει να αποτελεί στόχο και όραμα τόσο του 

προσωπικού όσο και του σύγχρονου συστήματος υγείας. Πριν από αυτό όμως, είναι 

αναγκαίο να υπάρξουν ουσιαστικά προγράμματα συνεχιζόμενης  ενδονοσοκομειακής 

εκπαίδευσης του προσωπικού, τα οποία όμως θα πρέπει να αναθεωρούν τις πολιτικές 

σχετικά με τους ασφαλείς χειρισμούς, σε τακτικά χρονικά διαστήματα και αναλόγως 

με τις έρευνες που έχουν προηγηθεί. 

Επιπλέον, ένα επιτυχημένο σχέδιο καταγραφής σφαλμάτων και παραβιάσεων 

κρίνεται απαραίτητο, αφού αποτελεί κομβικό σημείο στην εφαρμογή μίας 

αποτελεσματικής συστημικής προσέγγισης για τη μείωση των σφαλμάτων στις 

χειρουργικές αίθουσες.  

Επίσης, ο επανασχεδιασμός του περιβάλλοντος εργασίας, ώστε να μειωθούν οι 

παράγοντες που συνεισφέρουν στη δημιουργία σφαλμάτων και η ενίσχυση των 

μηχανισμών και των συστημάτων που ανιχνεύουν έγκαιρα τα σφάλματα ή 

αποτρέπουν τη δημιουργία τους, αποτελούν σημαντικά βήματα για την προαγωγή της 

ασφάλειας στον περιεγχειρητικό χώρο.24 Αυτός, όμως, ο επανασχεδιασμός του 

περιβάλλοντος εργασίας θα πρέπει να βασίζεται σε απλούς θεμελιώδεις κανόνες, οι 

οποίοι θα διευκολύνουν την ασφαλή εκτέλεση εργασίας.  
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ΕΘ  Α  Α Δ ΣΤ Α  Α Ε ΣΤΗ  ΑΘΗ Ω  

 

Τ Η Α ΣΗ ΕΥΤ ΗΣ-Τ ΕΑΣ ΧΕ Υ Γ Σ 

 

 

ΑΤΑΓ ΑΦΗ Α  Α Α ΥΣΗ ΣΦΑ ΑΤΩ  Α  Α ΑΒ ΑΣΕΩ  

Δ ΑΔ ΑΣ Ω  Α  Τ  ΑΤ  Α  ΣΗ ΕΥΤ  ΣΩ  

ΣΤΗ ΧΕ Υ Γ Η Α Θ ΥΣΑ 

 

Δ ΔΑ Τ Η Δ ΑΤ ΒΗ 

ΑΧ Υ Υ Α Ε Α Δ ΑΣ 

 

Ε ΗΨΗ 

 

Ε ΣΑΓΩΓΗ: Η προσπάθεια προαγωγής της ασφάλειας των ασθενών αποτελεί 

σημαντική προτεραιότητα για πολλά συστήματα υγείας. Ωστόσο, συχνά 

δημοσιεύονται αναφορές σχετικές με την πρόκληση σφαλμάτων και ανεπιθύμητων 

συμβάντων στο χώρο της υγείας, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα μεγάλο αντίκτυπο όταν 

αφορούν τον περιεγχειρητικό χώρο.  

Σ Σ: ύριος σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει τα πιθανά σφάλματα 

και τις παραβιάσεις διαδικασιών από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που 

συμβαίνουν από το στάδιο της εισαγωγής του ασθενούς στη χειρουργική αίθουσα 

μέχρι το στάδιο της διασωλήνωσης και να τα συσχετίσει με τους ανθρώπινους 

παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτέλεση των ανωτέρω.  

Υ - ΕΘ Δ Σ: Η συλλογή των δεδομένων έγινε από τις Χειρουργικές 

Αίθουσες δύο οσοκομείων της Αττικής, όπου παρατηρήθηκαν 200 ασθενείς που 

υποβλήθηκαν σε επέμβαση. Για την καταγραφή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 

κατάλληλο ερωτηματολόγιο, όπου η ανάπτυξη του περιεχομένου του βασίστηκε στις 

συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Αμερικάνικης Εταιρείας 

Τροφίμων και Φαρμάκων, της Αμερικάνικης Εταιρείας Αναισθησιολογίας και σε 

υπουργική απόφαση της Ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με τον καθορισμό των 

ελαχίστων ορίων προδιαγραφών για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας.  

Α ΤΕ ΕΣ ΑΤΑ: Στο 11,5% των ασθενών δεν έγινε έλεγχος ταυτοποίησης κατά 

την είσοδο στη χειρουργική αίθουσα, ενώ στο 0,5% έγινε εσφαλμένη εισαγωγή. 
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Επίσης, στο 26,5% των ασθενών ο αναισθησιολόγος δεν έλεγξε το μηχάνημα 

αναισθησίας πριν τη διασωλήνωση, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί αδυναμία 

αερισμού λόγω εσφαλμένης σύνδεσης ή αποσύνδεσης του αναπνευστικού 

κυκλώματος. Επιπλέον, στο 1,5% των ασθενών κατεγράφη πτώση από το 

χειρουργικό τραπέζι και στο 0,5% προκλήθηκε έγκαυμα λόγω εσφαλμένης 

τοποθέτησης της διαθερμίας. Στο 4% των ασθενών έγινε παράλειψη της 

περιεγχειρητικής αγωγής που αφορούσε στη χορήγηση αντιβίωσης, ενώ στο 4% έγινε 

εσφαλμένη χορήγηση φαρμάκου είτε κατά την εισαγωγή ή κατά την αναστροφή από 

τη γενική αναισθησία.  Επιπλέον, στο 30% των ασθενών δεν έγινε αρχική εκτίμηση 

της πιθανότητας δύσκολης διασωλήνωσης, όπου στο 20% αυτών των περιστατικών 

σημειώθηκε δυσκολία διασωλήνωσης και στο 10% προκλήθηκαν επιπλοκές. Όσον 

αφορά τη σύγκριση των σφαλμάτων μεταξύ των 2 νοσοκομείων παρατηρήθηκαν 

αρκετές στατιστικά σημαντικές διαφορές που αφορούσαν στον έλεγχο ταυτοποίησης 

των ασθενών (94,4% στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο vs 47,3% στο γενικό, 

p<0,001), τον έλεγχο των ανατομικών χαρακτηριστικών τους (78,9% στο 

πανεπιστημιακό vs 59,1% στο γενικό νοσοκομείο, p=0,003), τον έλεγχο λειτουργίας 

του αναισθησιολογικού μηχανήματος (95,5% στο πανεπιστημιακό vs 84,4% στο 

γενικό, p=0,008) και της διαθερμίας (98,9% vs 66,4%, p<0,001).  

ΣΥ Ε ΑΣ ΑΤΑ: Η αποδοχή του αναπόφευκτου του σφάλματος και η 

κατανόηση των παραγόντων που οδηγούν σε σφάλματα θα οδηγήσει σε συνειδητές 

προσπάθειες για τη μείωση της συχνότητας και σοβαρότητας των σφαλμάτων και 

αύξηση στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας. Επιπλέον, ο σχεδιασμός 

ενός ασφαλέστερου συστήματος φροντίδας υγείας και η εφαρμογή συστημάτων 

αναφοράς σφαλμάτων θα αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία για την εδραίωση της 

ασφαλούς χειρουργικής πρακτικής.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 171

 

RECORDING AND ANALYSIS OF ERRORS AND VIOLATIONS OF 

PROCEDURES BY HEALTHCARE PROFESSIONALS IN THE OPERARING 

ROOM 

 

Liachopoulou P. Alexandra 

 

RN, MSc 

 

DISSERTATION 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Many health systems have as an important priority the effort to 

promote patient safety. However, there are often published reports concerning errors 

and adverse events in health care, which have a particularly strong impact when they 

involve the perioperative area. 

AIM: The main aim of this study was 1) to record the possible errors and violations 

of procedures which happen by health professionals on the stage of introducing the 

patient to the operating room until the time of intubation and 2) to associate them with 

the human factors that contribute to the accomplishment of the above. 

MATERIAL-METHODS: Data collection was done by the Operating Rooms of two 

Hospitals of Athens, where there were observed 60 patients undergoing surgery. In 

order to record data, it was used an appropriate questionnaire, where the development 

of its content was based on the recommendations of the American Association for the 

Food and Drug Administration, the American Society of Anesthesiology and a 

Ministerial decision of the Greek Government on the setting of minimum standards 

limits for the safe administration of anesthesia. 

RESULTS: In 11,5% of patients there was not checked their identity by entering the 

operating room, where it was made an incorrect identification in 0,5% of them. Also, 

in 26,5% of patients, the anesthesiologist did not check the anesthesia machine before 

intubation. Furthermore, 1,5% of patients fell off the operating table and 0,5% had a 

burn due to incorrect positioning of the diathermy. In 4,5% of the cases it was 

administrated wrong medicine and in 4% it was omitted the perioperative treatment. 
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In addition, in 30% of patients there was not made an initial assessment of the 

likelihood of difficult intubation, where 20% of them had difficult intubation and in 

10% of them occurred complications. Regarding the comparison of errors between the 

2 hospitals, there were recorded several statistically significant differences concerning 

patients’ identification before surgery (94.4% at the university hospital vs 47,3% in 

general, p <0,001), their anatomical characteristics checking (78.9% in university vs 

59,1% in the general hospital, p = 0,003), the function checking of the anaesthesia 

machine (95.5% in university vs 84,4% in general, p = 0,008) and the function of the 

diathermy (98, 9% vs 66,4%, p <0,001). 

CONCLUSIONS: Accepting the inevitability of error and understanding the factors 

causing errors can lead to conscious efforts to reduce the frequency and severity of 

errors and increase the quality of health care. Furthermore, the design of a safer health 

care system and the application of error reporting systems will be important to 

establish a safe surgical practice. 

 

Key words: medical error, surgical error, factors causing medical errors, patient 

safety. 
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Α Α ΤΗ Α  

 

1. Ε ΕΥ ΗΤ  ΩΤ  
 

 

ΑΤΑΓ ΑΦΗ Α  Α Α ΥΣΗ ΣΦΑ ΑΤΩ  Α  Α ΑΒ ΑΣΕΩ  

Δ ΑΔ ΑΣ Ω  Α  Τ  ΑΤ  Α  ΣΗ ΕΥΤ  ΣΩ  ΣΤΗ 

ΧΕ Υ Γ Η Α Θ ΥΣΑ. 

 

ερίληψη 

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα σφάλματα και οι παραβιάσεις στο χώρο της 

υγείας είναι μια πραγματικότητα και σχετίζονται με την ανθρώπινη φύση. Υπάρχουν 

διάφοροι παράγοντες που συμβάλλουν σε σφάλματα και παραβιάσεις διαδικασιών. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη, που είναι μια απλή μελέτη συσχετίσεως, θα διερευνηθούν 

οι ανθρώπινοι παράγοντες (το επίπεδο γνώσης, η κόπωση, η επικοινωνία μεταξύ των 

μελών της χειρουργικής ομάδας και η επίδραση των ανατομικών δυσκολιών του 

ασθενούς) που σχετίζονται με την πρόκληση σφαλμάτων και παραβιάσεων 

διαδικασιών του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού από το στάδιο της 

εισαγωγής του ασθενούς στη χειρουργική αίθουσα μέχρι το στάδιο της 

διασωλήνωσης και επηρεάζουν την νοσηρότητα και τη θνητότητα των ασθενών. Η 

συλλογή των δεδομένων θα γίνει από τις Χειρουργικές Αίθουσες δύο οσοκομείων 

της Αττικής (ενός γενικού και ενός πανεπιστημιακού). Η στρατηγική δειγματοληψίας 

που θα χρησιμοποιηθεί είναι η δειγματοληψία μη πιθανότητας και συγκεκριμένα 

ευκολίας. Η συλλογή των δεδομένων θα βασιστεί στην παρατήρηση και τη 

συμπλήρωση φορμών συλλογής δεδομένων (checklist) από την ερευνήτρια. Η 

ανάλυση που θα γίνει βασίζεται στην ανάλυση παραγόντων, η οποία προσπαθεί να 

αναγνωρίσει υποκείμενες μεταβλητές ή παράγοντες που εξηγούν τη φύση των 

συσχετίσεων μέσα σε ένα σύνολο παρατηρούμενων μεταβλητών. Η αποδοχή του 

αναπόφευκτου του σφάλματος και η κατανόηση των παραγόντων που οδηγούν σε 

αυτά θα οδηγήσει σε συνειδητές προσπάθειες για τη μείωση της συχνότητας και 

σοβαρότητας των σφαλμάτων και αύξηση στην ποιότητα της παρεχόμενης 

νοσηλευτικής φροντίδας. 
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ΓΕ  Ε Σ 

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

1. Reeder JM. Patient safety, errors and mistakes and perioperative nursing. 

Τα σφάλματα στο χώρο της υγείας είναι μια πραγματικότητα και αναφέρεται η 

ύπαρξη μιας σειράς παραγόντων. Πολλά από τα σφάλματα γίνονται από το 

νοσηλευτικό προσωπικό. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να επισημάνει την ανάγκη 

ανάπτυξης κουλτούρας και πολιτικής στο χώρο της υγείας μέσα από την εκπαίδευση 

του νοσηλευτικού προσωπικού, ώστε το σφάλμα να μην γίνεται ενοχή αλλά η αρχή 

της βελτίωσης του συστήματος υγείας για την ασφάλεια του ασθενούς. 

2. Lingard L, Espin S, Whyte S, Regehr G, Baker GR, Rezhick R, Bohnen J, 

Orser B, Doran D. Communication failures in the operating room: an 

observational classification of recurrent types and effects. 

Στο άρθρο αυτό μελετήθηκαν τα σφάλματα που συμβαίνουν κατά την επικοινωνία 

της χειρουργικής ομάδας την ώρα της χειρουργικής επέμβασης. αταγράφηκαν 

επικοινωνιακά λάθη που αφορούσαν το περιεχόμενο, το σκοπό, το κοινό και τη 

συχνότητα της επικοινωνίας. Συνέβησαν με συχνότητα 30% και το 1/3 αυτών είχε 

σαν αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο της ασφάλειας του ασθενούς μέσω της 

αύξησης του γνωστικού φόρτου, της διακεκομμένης επέμβασης και της αυξημένης 

έντασης της ομάδας στη χειρουργική αίθουσα. 

3. Lagasse RS. Indicators of anesthesia safety and quality. 

Το 1999 το νστιτούτο ατρικής ανέφερε ότι το ιατρικό σφάλμα αποτελούσε μία από 

τις κύριες αιτίες θανάτου στην Αμερική. Αντιθέτως, στο χώρο της αναισθησιολογίας 

είχαν επιτευχθεί σημαντικοί στόχοι σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα 

φροντίδας του ασθενούς μέσα από τις κατευθυντήριες οδηγίες πρακτικής, τους 

διαθέσιμους προσομοιωτές εξάσκησης και τα τεκμηριωμένα σημεία αναφοράς. 

Ωστόσο, η πρόσφατη βιβλιογραφία δεν αναφέρει ότι αυτές οι συστηματικές 

προσεγγίσεις για την ασφάλεια του ασθενούς επιδρούν σε αξιοσημείωτες βελτιώσεις 

στην ποιότητα φροντίδας.       

4. Beyea SC. Monitoring and measuring errors and adverse events across the 

surgical continuum. 

Το άρθρο αναφέρεται στην έννοια του σφάλματος και την ανάγκη σωστής 

παρακολούθησης των διαδικασιών για την καταγραφή και ανάλυση των πιθανών 



 183

σφαλμάτων, στην οποία σημαντικό ρόλο έχει το νοσηλευτικό προσωπικό. Η 

κατανόηση των σφαλμάτων οδηγεί και στην απόφαση για λήψη μέτρων που 

μειώνουν τα σφάλματα. 

5. Emmott D.  Medical errors in surgery. 

Ερευνητές από το νστιτούτο ατρικής επεσήμαναν έναν μεγάλο αριθμό σφαλμάτων, 

τα οποία είναι αποτέλεσμα της θεραπείας. Συμπέρασμα της έρευνας ήταν πως η 

αύξηση συνείδησης του προσωπικού υγείας και η έμφαση στην προαγωγή ασφαλούς 

φροντίδας μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον και περιβάλλον συνεργασίας 

οδηγούν σε σημαντική αλλαγή στη φροντίδα υγείας.  

6. Roscoe LA, Krizek TJ. Reporting medical errors: Variables in the system 

shape attitudes toward reporting adverse events. 

Σκοπός της παραπάνω έρευνας ήταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων (218) από 

χειρούργους σχετικά με δύο περιπτώσεις μειζόνων επιπλοκών. Επιπλέον, 

περιλάμβανε και δυο ανοιχτές ερωτήσεις σχετικά με το αν τα χειρουργικά 

πρωτόκολλα μειώνουν την πιθανότητα σφαλμάτων και την πιθανή επίδραση των  

υποχρεωτικών συστημάτων αναφοράς στη μείωση των χειρουργικών σφαλμάτων. 

Παρατηρήθηκε ότι το 75% των χειρούργων ανέφεραν πως η χρήση πρωτοκόλλων 

μειώνει τη πιθανότητα σφαλμάτων, ενώ το 25% διαφώνησαν. Για τα υποχρεωτικά 

συστήματα αναφοράς το ¼ ανέφερε πως θα επηρέαζαν θετικά την κατάσταση, το 

15% δε γνώριζε πώς τα συστήματα αναφοράς θα επηρέαζε τα σφάλματα και το 10% 

ανέφεραν ότι δε θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. 

7. Sexton JB, Thomas EJ, Helmreich RL. Error, stress, and teamwork in 

medicine and aviation: cross sectional surveys. 

Η παραπάνω έρευνα κατέγραψε τις συμπεριφορές του προσωπικού των χειρουργικών 

αιθουσών και των ονάδων Εντατικής Θεραπείας ( .Ε.Θ) σχετικά με τα σφάλματα, 

το stress και την ομαδική εργασία και τις σύγκρινε με τις αντίστοιχες συμπεριφορές 

του πληρώματος του θαλάμου διακυβέρνησης των αεροπλάνων. Παρατηρήθηκε ότι 

το ιατρικό προσωπικό αρνούνταν σε μεγαλύτερο ποσοστό την επίδραση της κόπωσης 

και του stress σε σχέση με το πλήρωμα στην αεροπορία. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι 

το σφάλμα είναι δύσκολο να συζητηθεί στο χώρο της υγείας. Τέλος, το πλήρωμα 

στην αεροπορία και το προσωπικό στη .Ε.Θ συνηγορούν υπέρ μιας οριζόντιας 

ιεραρχίας. 
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8. Habal MB. Reporting of errors in surgery: a new trend or real patient safety 

issue- to err is human. 

Το συγκεκριμένο άρθρο συσχετίζει τα σφάλματα στην ιατρική και την αεροπορία. 

Θεωρεί ότι στο χώρο της υγείας πρέπει να αναπτυχθεί η οργάνωση για την 

καταγραφή των σφαλμάτων, ώστε να υπάρχουν δεδομένα. Η συλλογή τους θα 

οδηγήσει στη διόρθωση τους. 

9. Helmreich RL. On error management: lessons from aviation. 

Στην αεροπορία τα ατυχήματα είναι πολύ εμφανή και ως αποτέλεσμα η αεροπορία 

έχει αναπτύξει προτυποποιημένες μεθόδους έρευνας, καταγραφής και κατανομής των 

σφαλμάτων. Αν και τα χειρουργεία δεν είναι πιλοτήρια, η ιατρική μπορεί να μάθει 

από την αεροπορία. Οι  παρατηρήσεις  κατά την διάρκεια των πτήσεων ανέδειξαν ότι 

παραλείψεις στη συμμόρφωση, στην επικοινωνία, στις διαδικασίες, στον 

επαγγελματισμό και στη λήψη αποφάσεων συμβάλλουν σε σφάλματα. Έρευνες στα 

χειρουργεία επιβεβαίωσαν ότι πιλότοι και  γιατροί έχουν κοινά στις διαπροσωπικές 

τους σχέσεις και ομοιότητες στην επαγγελματική νοοτροπία. Η αποδοχή του 

αναπόφευκτου του σφάλματος και της σημασίας  της ύπαρξης αξιόπιστων 

πληροφοριών σχετικά με το σφάλμα αλλά και της σωστής διαχείρισης τους θα 

επιτρέψει να πραγματοποιηθούν συστηματικές προσπάθειες, προκειμένου να μειωθεί 

η συχνότητα και η σοβαρότητα των δυσμενών επιπλοκών. 

10. Gawande AA, Zinner MJ, Studdert DM, Brennan TA. Analysis of errors 

reported by surgeons at three teaching hospitals. 

έθοδος της έρευνας ήταν η λήψη συνεντεύξεων από ένα τυχαίο δείγμα χειρουργών 

με σκοπό να ληφθούν λεπτομερείς αναφορές (χαρακτηριστικά και παράγοντες) 

σχετικά με τα χειρουργικά σφάλματα. Συμπέρασμα της έρευνας ήταν πως η 

καταγραφή τέτοιων περιστατικών μέσω προσωπικών συνεντεύξεων επιτρέπει την 

αναγνώριση των χαρακτηριστικών και των παραγόντων των χειρουργικών 

σφαλμάτων, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των σφαλμάτων. 

11. Fasting S, Gisvold SE. Equipment problems during anesthesia-are they a 

quality problem? 

Το συγκεκριμένο άρθρο μελέτησε την συχνότητα, τον τύπο και την σοβαρότητα των 

προβλημάτων που σχετίζονταν με τον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια γενικής ή 

περιοχικής αναισθησίας. Από τους 83154 αναισθησιολόγους που συμμετείχαν στην 

έρευνα σημειώθηκαν 0,05% προβλήματα του αναισθησιολογικού εξοπλισμού κατά 

τη διάρκεια περιοχικής αναισθησίας και 0,23% κατά τη διάρκεια γενικής 
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αναισθησίας. Το 1/3 των προβλημάτων αυτών αφορούσαν το μηχάνημα αναισθησίας 

και το ¼ σφάλματα του προσωπικού. Παρόλο που τα ποσοστά από τα προβλήματα 

του εξοπλισμού ήταν μικρά και μικρής σοβαρότητας, η καταγραφή τους μπορεί να 

συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας, την ανάλυση των αιτιολογικών 

παραγόντων και την εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης.  

12. Cooper JB. Towards patient safety during anaesthesia. 

Το νομικό σύστημα της Αμερικής, οι μελέτες κρίσιμων περιστατικών, οι αγωγές περί 

αμέλειας και οι μελέτες από τα αποτελέσματα της αναισθησίας σε μεγάλης κλίμακας 

πληθυσμούς συνέβαλαν στην αύξηση της επίγνωσης για ασφαλή αναισθησία. Από 

την άλλη πλευρά, η καλύτερη εκπαίδευση των αναισθησιολόγων, τα νέα φάρμακα με 

τις λιγότερες παρενέργειες, οι νέες τεχνολογίες παρακολούθησης του ασθενή 

(καπνογραφία, παλμικό οξύμετρο), η αύξηση της ασφάλειας του αναισθησιολογικού 

εξοπλισμού και η εφαρμογή προγραμμάτων διασφάλισης της ποιότητας και χειρισμού 

των κρίσεων οδήγησαν σε πολλαπλές βελτιώσεις της ασφαλούς αναισθησίας. 

Άλλωστε, στόχος όλων των αναισθησιολόγων θα πρέπει να είναι ο ασθενής να μη 

βλάπτεται από την αναισθησία.     

13. Hart EM, Owen H. Errors and omissions in anesthesia: a pilot study using a 

pilot’s checklist. 

Το συγκεκριμένο άρθρο μελέτησε την χρησιμότητα της λεκτικής κατάστασης 

ελέγχου (checklist) σε 20 αναισθησιολόγους για την προετοιμασία πριν τη χορήγηση 

γενικής αναισθησίας σε καισαρική τομή. Παρατηρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες 

παρέλειψαν να ελέγξουν κατά μέσο όρο 13 από τα 40 διαθέσιμα στοιχεία της λίστας. 

Οι κοινές παραλείψεις περιλάμβαναν μη έλεγχο παρουσίας του τροχήλατου της 

δύσκολης διασωλήνωσης και την μη βέλτιστη τοποθέτηση της κεφαλής της 

ασθενούς. Το 95% των συμμετεχόντων θεώρησε χρήσιμη την κατάσταση ελέγχου και 

το 80% θα ήθελε να την χρησιμοποιήσει και σε άλλα σενάρια εξάσκησης.   

 

εριγραφή του προβλήματος 
 
 
Τα σφάλματα είναι αναπόφευκτο στοιχείο της ανθρώπινης φύσης και κατατάσσονται 

σε τρεις κατηγορίες:  

x Τύπου  :skills based 

x Τύπου  : rules based 
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x Τύπου  : knowledge based 

Ο χώρος της υγείας, ως τομέας της ανθρώπινης δραστηριότητας, δε θα μπορούσε 

να είναι ελεύθερος σφαλμάτων. ελέτες έχουν επισημάνει ότι τα σφάλματα είναι πιο 

συχνά στο χώρο του χειρουργείου πολλά από τα οποία θα μπορούσαν να έχουν 

αποφευχθεί και να μην έχουν θέσει σε κίνδυνο τους ασθενείς και το προσωπικό 

υγείας. 

Έχουν επισημανθεί διάφοροι παράγοντες που συμβάλλουν σε σφάλματα  και 

παραβιάσεις διαδικασιών στο χώρο της υγείας. Συγκεκριμένα οι παράγοντες αυτοί 

κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες:  

1. Παράγοντες που σχετίζονται με την ανθρώπινη φύση 

2. Παράγοντες που σχετίζονται με τον οργανωτικό σχεδιασμό 

Ο ρόλος των ανθρώπινων παραγόντων που συντελούν σε σφάλματα και 

παραβιάσεις από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό από το στάδιο εισαγωγής 

του ασθενούς στη χειρουργική αίθουσα μέχρι το στάδιο της διασωλήνωσης δεν έχει 

μελετηθεί ακόμη. 

 

Σκοπός 
 
Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι η διερεύνηση των πιθανών σφαλμάτων και 

παραβιάσεων των διαδικασιών που διαπράττονται από το νοσηλευτικό και ιατρικό 

προσωπικό από το στάδιο εισαγωγής του ασθενούς στη χειρουργική αίθουσα μέχρι το 

στάδιο της λαρυγγοσκόπησης και διασωλήνωσης της τραχείας. Πιο συγκεκριμένα, θα 

μελετηθούν οι ανθρώπινοι παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτέλεση των ανωτέρω 

και που τελικά οδηγούν σε αύξηση των επιπλοκών (διεγχειρητικών-μετεγχειρητικών) 

των ασθενών και σε μείωση της ασφάλειας ασθενών και επαγγελματιών υγείας. 

 

Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης είναι: 

 

1. α μελετηθεί ο αριθμός και τύπος των σφαλμάτων και παραβιάσεων των 

διαδικασιών που διαπράττονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και 

να συσχετισθούν με τη νοσηρότητα και τη θνητότητα των ασθενών. 

2. α μελετηθεί το επίπεδο γνώσης του νοσηλευτικού προσωπικού (εκπαίδευση – 

γνώση διαδικασιών) και να συσχετιστεί με τον αριθμό και τύπο των 

σφαλμάτων. 
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3. α μελετηθεί η κόπωση και το επίπεδο επικοινωνίας και να συσχετιστεί με τον 

αριθμό και τύπο των σφαλμάτων. 

4. α μελετηθεί η επίδραση των ανατομικών χαρακτηριστικών του ασθενούς κατά 

την άμεση λαρυγγοσκόπηση και να συσχετιστεί με τον αριθμό και τύπο των 

σφαλμάτων. 

5. α μελετηθεί και να συγκριθεί ο αριθμός και τύπος σφαλμάτων μεταξύ δύο 

νοσοκομείων (γενικό-πανεπιστημιακό).  

 

Σημασία της μελέτης και Σπουδαιότητα για τη οσηλευτική 

 

Τα σφάλματα στο χώρο της υγείας είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα που 

επηρεάζουν τη νοσηρότητα και θνητότητα του ασθενούς αλλά και την ασφάλεια τόσο 

του ίδιου όσο και των επαγγελματιών υγείας. Οι παράγοντες πρόκλησης τους είναι 

πολλοί και ποικίλοι και έναν από αυτούς φαίνεται να διαδραματίζει το νοσηλευτικό 

προσωπικό. Ωστόσο, το αυστηρό νομικό σύστημα, οι μελέτες κρίσιμων 

περιστατικών, οι αγωγές περί αμέλειας και οι μελέτες από τα αποτελέσματα των 

νοσηλευτικών παρεμβάσεων σε μεγάλης κλίμακας πληθυσμούς συνέβαλαν στην 

αύξηση της επίγνωσης για ασφαλή φροντίδα. Από την άλλη πλευρά, η αποδοχή του 

αναπόφευκτου του σφάλματος και η κατανόηση των ανθρώπινων παραγόντων που 

οδηγούν σε σφάλματα θα οδηγήσει σε συστηματικές και συνειδητές προσπάθειες να 

μειωθεί η συχνότητα και η σοβαρότητα των σφαλμάτων. Το γεγονός αυτό θα 

συμβάλλει στην πρόοδο του νοσηλευτικού επαγγέλματος και στην προαγωγή της 

ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας καθώς ενισχύει το δικαίωμα του ασθενούς να 

μην υποστεί βλάβη.  

 
Ε Δ  Ε Σ 

 
Ερευνητικός σχεδιασμός 

 

Πρόκειται για μια απλή μελέτη συσχετίσεως με συγχρονικές συγκρίσεις, όπου θα 

συσχετιστούν οι ανθρώπινοι παράγοντες (η γνώση, η κόπωση και η επικοινωνία του 

νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού και οι ανατομικές δυσμορφίες του ασθενούς) 

με τις παραβιάσεις και τα σφάλματα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 
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Χώρος μελέτης 

 

Η συλλογή των δεδομένων θα γίνει από τις Χειρουργικές Αίθουσες ενός Γενικού και 

ενός Πανεπιστημιακού οσοκομείου της Αττικής. 

Πρωτόκολλο της μελέτης θα κατατεθεί προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες των 

οσοκομείων ( οσηλευτική και ατρική Υπηρεσία, Επιστημονική Επιτροπή). Οι 

προϊστάμενοι νοσηλευτές και γιατροί θα ενημερωθούν. 

 

Δείγμα 

 

Η στρατηγική δειγματοληψίας που θα χρησιμοποιηθεί είναι η μέθοδος 

δειγματοληψίας ευκολίας. Όσον αφορά το μέγεθος του δείγματος, δεν υπάρχουν 

αυστηροί κανόνες. Αρχικός στόχος είναι η συλλογή δεδομένων από 200 ασθενείς. 

 

ριτήρια εισόδου στο πρωτόκολλο και αποκλεισμού από τη μελέτη  

 

x Παρατήρηση και καταγραφή ενήλικων ασθενών (>18 ετών) που έλαβαν 

γενική αναισθησία 

x Παρατήρηση της συμπεριφοράς μόνο των νοσηλευτών και των ειδικευμένων 

και ειδικευόμενων αναισθησιολόγων. 

 

Εργαλεία 

 

Θα χρησιμοποιηθεί η λεγόμενη κατάσταση ελέγχου ή αλλιώς checklist που είναι μια 

μέθοδος δομημένης παρατήρησης, δηλαδή θα γίνει μια κατασκευή ενός συστήματος 

ταξινόμησης που περιλαμβάνει την απαρίθμηση όλων εκείνων των συμπεριφορών 

που υποτίθεται ότι ο ερευνητής παρατηρεί και αναγράφει. Αυτό αντιπροσωπεύει μια 

προσπάθεια περιγραφής με ένα συστηματικό ή ποσοτικό τρόπο των ποιοτικών 

συμπεριφορών και των γεγονότων.  

Για την καταγραφή των σφαλμάτων και των παραβιάσεων από το ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό θα δημιουργηθεί με τη βοήθεια ειδικής ομάδας πρωτόκολλο, 

το οποίο πρέπει να εγκριθεί από επιστημονική επιτροπή και να πιλοταριστεί. 
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Διαδικασία και μέθοδος συλλογής δεδομένων 

Θα χρησιμοποιηθεί η δομημένη μέθοδος παρατήρησης. Επιπλέον, εκτός από τις 

φόρμες συλλογής δεδομένων   θα συμβάλλει και η προσωπική παρατήρηση. 

Όσον αφορά τη διαδικασία, αρχικά δομείται το ερευνητικό πρωτόκολλο το οποίο 

καταθέτουμε προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες. Αφού έχουν ενημερωθεί όλοι 

και το πρωτόκολλο έχει εγκριθεί, ξεκινάει η συλλογή των δεδομένων με τη μέθοδο 

της παρατήρησης και τη συμπλήρωση φορμών συλλογής δεδομένων. 

Οι φόρμες συλλογής δεδομένων θα συμπληρώνονται από την ερευνήτρια και θα 

διασφαλιστεί το απόρρητο των πληροφοριών και η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Η 

ανωνυμία θα διατηρηθεί με τη χρήση κωδικών αριθμών αντί των ονομάτων των 

συμμετεχόντων. Η διαχείριση των δεδομένων θα γίνεται μόνο από την ερευνήτρια. 

Αν υπάρχει απειλή απώλειας ή εμπιστευτικότητας τα δεδομένα θα καταστρέφονται. 

 

Διαχείριση δεδομένων – Στατιστική ανάλυση 

 

Η υπόθεση που θα ελεγχθεί είναι εάν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ανθρωπίνων 

παραγόντων (επίπεδο γνώσης, κόπωση, δεξιότητες επικοινωνίας, ανατομικές 

δυσκολίες του ασθενούς) και των σφαλμάτων και παραβιάσεων των διαδικασιών που 

διαπράττονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε συγκεκριμένους 

χρόνους της εγχειρητικής διαδικασίας. Η ανάλυση που θα γίνει βασίζεται στην 

ανάλυση παραγόντων, η οποία προσπαθεί να αναγνωρίσει υποκείμενες μεταβλητές ή 

παράγοντες που εξηγούν τη φύση των συσχετίσεων μέσα σε ένα σύνολο 

παρατηρούμενων μεταβλητών. Η ανάλυση παραγόντων συχνά χρησιμοποιείται στη 

μείωση των δεδομένων για να αναγνωρίσει ένα μικρό αριθμό παραγόντων που 

εξηγούν την περισσότερη από την παρατηρούμενη μεταβλητότητα σε ένα μεγαλύτερο 

αριθμό παρατηρούμενων μεταβλητών. Η ανάλυση παραγόντων, επίσης, 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή υποθέσεων λαμβάνοντας υπόψη αιτιακούς 

μηχανισμούς ή για τη διαλογή μεταβλητών για επακόλουθη ανάλυση. πορούν 

επίσης να χρησιμοποιηθούν η πολλαπλή παλινδρόμηση και η ανάλυση συσχέτισης.  
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εριορισμοί και αδύνατα σημεία της μελέτης 

 

x Άρνηση συμμετοχής στη μελέτη είτε από το νοσοκομείο, είτε από το ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό. 

x Υπάρχει κίνδυνος τροποποίησης της συμπεριφοράς του ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού, εφόσον γνωρίζουν ότι αποτελούν αντικείμενο 

παρατήρησης. 

x Επειδή στη συγκεκριμένη μελέτη θα χρησιμοποιηθεί η δειγματοληψία ευκολίας 

(δειγματοληψία μη πιθανότητας) δεν υπάρχει δυνατότητα γενίκευσης των 

αποτελεσμάτων στο γενικό πληθυσμό με αποτέλεσμα να απειλείται η εξωτερική 

εγκυρότητα της μελέτης. 

Ηθικά θέματα 

x ίνδυνος απώλειας ή εμπιστευτικότητας των δεδομένων. 

x ίνδυνος απώλειας της ανωνυμίας ή και της ιδιωτικότητας του ιατρικού και  

νοσηλευτικού προσωπικού. 

x Υπάρχει κίνδυνος τα υποκείμενα της μελέτης να μην πληροφορηθούν επαρκώς 

και σαφώς για τη φύση της μελέτης, τις απαιτήσεις της από τους ίδιους και τα 

οφέλη από την έρευνα, ώστε να είναι σε θέση να αποφασίσουν εκούσια για τη 

συμμετοχή τους σε αυτή.  

x Υπάρχει κίνδυνος τροποποίησης της συμπεριφοράς του ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού εφόσον γνωρίζουν ότι αποτελούν αντικείμενο 

παρατήρησης. 
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Χρονοδιάγραμμα 

x 1ος χρόνος: Στάθμιση και πιλοτάρισμα των εργαλείων και διάρθρωση 

πρωτοκόλλου για τα σφάλματα και έγκριση από επιστημονική επιτροπή. Έγκριση 

ερευνητικού πρωτοκόλλου από τα αντίστοιχα νοσοκομεία και υπηρεσίες. 

x 2ος χρόνος: Συλλογή δεδομένων από τις χειρουργικές αίθουσες. 

x 3ος χρόνος: Ολοκλήρωση συλλογής δεδομένων και ανάλυση δεδομένων. 

x 4ος χρόνος: Στατιστική επεξεργασία και συγγραφή της εργασίας. 
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Ε ΩΤΗ ΑΤ Γ  

 

CHECKLIST ΑΤΑ ΤΗ  Ε ΣΑΓΩΓΗ Τ Υ ΑΣΘΕ ΥΣ ΣΤΗ 

ΧΕ Υ Γ Η Α Θ ΥΣΑ 

 

οσοκομείο:   

Είδος Επέμβασης:    

                     

 Προγραμματισμένη                    Έκτακτη                    Επείγουσα 

 

Φύλο ασθενή:                                     Ηλικία:                      Kg:              Height:            

                                                                                                     BMI: 

ASA:                                                    Mallampati: 

 

1) Έλεγχος ταυτοποίησης του ασθενούς 

 

1) Έλεγχος της ταυτότητας του ασθενούς από τον νοσηλευτή κίνησης 

 

2) Εάν όχι, έγινε έλεγχος του ονόματος του ασθενούς από άλλο άτομο της 
χειρουργικής ομάδας; 
 
3) Εάν ναι, από ποιόν; 
 

4) Έλεγχος του είδους της επέμβασης που θα πραγματοποιηθεί 

 

5) Έλεγχος του σημείου που θα πραγματοποιηθεί η επέμβαση 

 

6) Έλεγχος των δοντιών του ασθενούς και αφαίρεση αυτών που είναι πρόσθετα 
 
 
7) Εάν δεν έγινε έλεγχος των πρόσθετων δοντιών κατά την είσοδο στη χειρ. αίθουσα 
και υπήρχαν, τι συνέβη;   
 

8 ) Έλεγχος και αφαίρεση των τιμαλφών του ασθενούς 

 

9) Εάν δεν έγινε έλεγχος και αφαίρεση των τιμαλφών του ασθενούς κατά την είσοδο 
στη χειρ. αίθουσα και υπήρχαν, τι συνέβη;   
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2)Έλεγχος του εξοπλισμού της χειρουργικής αίθουσας και τοποθέτηση στο 

χειρουργικό τραπέζι 

 

1) Έλεγχος της λειτουργίας του χειρ/κου τραπεζιού πριν την τοποθέτηση του 

ασθενούς  

 

2) Εάν όχι, λειτουργούσε κανονικά το χειρ.τραπέζι κατά τη διάρκεια της επέμβασης; 

 

3) Εάν όχι, τι συνέβη; 

 

4) Ο ασθενής τοποθετήθηκε σωστά στο χειρ. τραπέζι για τη συγκεκριμένη επέμβαση 

και δέθηκε με τον ιμάντα, προκειμένου να αποφευχθεί κάποια πιθανή πτώση του 

 

5) Εάν δε δέθηκε ο ασθενής με τον ιμάντα, συνέβη κάποια πτώση του ασθενούς ή 

άλλο δυσμενές συμβάν; 

 

6) Τοποθετήθηκαν όλα τα προστατευτικά μαξιλάρια στα σημεία άσκησης πίεσης και 

στις οστικές προεξοχές 

  

7) Εάν όχι, συνέβη κάποιο ανεπιθύμητο συμβάν; 

 

8)Ρύθμιση του ύψους του χειρουργικού τραπεζιού, ώστε το πρόσωπο του ασθενούς 

να βρίσκεται στο ύψος της ξιφοειδούς απόφυσης του αναισθησιολόγου. 

         

9)Ανύψωση της κεφαλής του ασθενούς περίπου 10cm με την τοποθέτηση μαξιλαριού 

κάτω από την ινιακή χώρα και έκταση της κεφαλής, προκειμένου να 

ευθυγραμμιστούν ο στοματικός, φαρυγγικός και λαρυγγικός άξονας. 

  

10)Τοποθέτηση της πλάκας της διαθερμίας 

 

11) Εάν δεν τοποθετήθηκε σωστά η διαθερμία, συνέβη κάποιο ανεπιθύμητο συμβάν; 

 

12) Εάν ναι, τι συνέβη; 
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13) Έγινε έλεγχος της λειτουργίας της διαθερμίας; 

 

14) Εάν όχι, λειτουργούσε σωστά η διαθερμία; 

 

15) Εάν δε λειτουργούσε σωστά η διαθερμία, τι συνέβη; 

  

16) Παρουσία αναρρόφησης για το χειρουργικό τραπέζι και έλεγχος λειτουργίας 

 

3)Έλεγχος των ανατομικών χαρακτηριστικών και των εξετάσεων του ασθενούς 

 

1) Έλεγχος του ανοίγματος της στοματικής κοιλότητας 

 

2)Έλεγχος της θυρεοειδοπωγωνικής απόστασης 

 

3)Έλεγχος της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης με έκταση της κεφαλής  

 

Έλεγχος του προεγχειρητικού ελέγχου του ασθενούς από τον αναισθησιολόγο:  

                                     4)  Η Γ 

                                     5)  Ακτινογραφία θώρακος 

                                    6) Εργαστηριακές εξετάσεις 

                                    7) ήψη φαρμάκων 

 

8) Προεγχειρητικός έλεγχος της ύπαρξης διαθέσιμων μονάδων αίματος σε περίπτωση 

μετάγγισης του ασθενούς 

 

9) Υπήρχαν διαθέσιμες μονάδες αίματος για τον ασθενή; 

 

10) Εάν όχι, χρειάστηκε ο ασθενής να μεταγγιστεί κατά τη διάρκεια του 

χειρουργείου; 

 

11) Εάν ο ασθενής χρειάστηκε να μεταγγιστεί κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και 

δεν υπήρχαν διαθέσιμες διασταυρωμένες μονάδες αίματος, τι συνέβη; 
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12) Εάν ο ασθενής χρειάστηκε να μεταγγιστεί κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και 

υπήρχαν διαθέσιμες διασταυρωμένες μονάδες αίματος, έγινε ο σωστός έλεγχος του 

ασκού με τα στοιχεία του; 

 

13) Ακρόαση των πνευμόνων άμφω από τον αναισθησιολόγο 

 

14) Ο ασθενής έχει λάβει ποτέ αναισθησία; 

 

15) Εάν ναι, αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα ή είναι ενημερωμένος για δυσκολία στη 

διασωλήνωση από προηγούμενη χειρουργική επέμβαση; 

 

16) Παρουσία ειδικευμένου αναισθησιολόγου στην αίθουσα 

 

 17) Εάν όχι, για ποιο λόγο δεν υπήρχε αναισθησιολόγος στην αίθουσα; 

 

Αριθμός αναισθησιολόγων στην αίθουσα: 

 

Παρουσία ειδικευόμενου αναισθησιολόγου:       Α                  ΟΧ  

 

Παρουσία νοσηλευτή αναισθησιολογικού:          Α                  ΟΧ  

 

Ζωτικά σημεία ασθενή πριν τη λαρυγγοσκόπηση και διασωλήνωση της τραχείας:            

  Α.Π:                   Σφ:                   SpO2 

Ώρα έναρξης της αναισθησίας:……                         Ώρα διασωλήνωσης:                 

 

Ζωτικά σημεία ασθενή μετά τη λαρυγγοσκόπηση και διασωλήνωση της τραχείας 

Α.Π:                   Σφ:                   SpO2: 

 

Συνολική διάρκεια της επέμβασης: 

 

18) Ο ασθενής μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης: 

                                Ανένηψε κανονικά 

                                 Παρέμεινε διασωληνωμένος  
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19) Ο ασθενής μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης οδηγήθηκε: 

                                 Στην αντίστοιχη χειρουργική κλινική 

                                 Στη ονάδα Εντατικής Θεραπείας 

 

4. Έλεγχος του μηχανήματος αναισθησίας 
 

1) Έλεγχος της βαθμονόμησης (calibration) του αναισθησιολογικού μηχανήματος   

      Α               ΟΧ   

 

Έλεγχος της σωστής και ασφαλούς τοποθέτησης όλων των συνδετικών του 

μηχανήματος  

                        2) Ασκός αερισμού 

                        3) απνογράφος 

                         4) Σωλήνας εισπνοής και εκπνοής των αερίων 

5) Έλεγχος διαφυγής αερίων από το σύστημα - κλείνοντας την άκρη (προς τον 

άρρωστο) του συστήματος, γεμίζοντας με οξυγόνο και πιέζοντας τον ασκό – έτσι 

ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί τεχνητός αερισμός 

      Α               ΟΧ  

 

6) Έλεγχος του χρώματος της νατρασβέστου 

      Α                ΟΧ  

 

7) Έλεγχος του επιπέδου των πτητικών αναισθητικών στις συσκευές εξαέρωσης 

      Α                ΟΧ  

 

8) Έλεγχος παρουσίας των εφεδρικών φιαλών O2 και N20 σε περίπτωση προβλήματος 

της κεντρικής παροχής των αερίων 

      Α                ΟΧ  

 

9) Έλεγχος παρουσίας φορητού ασκού αερισμού (ambu) 

      Α                ΟΧ  

 



 197

10) Έλεγχος λειτουργίας της αναρρόφησης και σύνδεση με καθετήρα αναρρόφησης  

      Α                ΟΧ  

 

11) Ο έλεγχος του μηχανήματος αναισθησίας έγινε από τον νοσηλευτή που θα είναι 

στη χειρουργική αίθουσα κατα τη διάρκεια της λαρυγγοσκόπησης και διασωλήνωσης 

ή από άλλον; 

      Α                ΟΧ  

 

12) Εάν είναι άλλος νοσηλευτής, έλεγξε και αυτός το αναισθησιολογικό μηχάνημα; 

      Α                ΟΧ  

 

13) Έλεγξε ο αναισθησιολόγος το μηχάνημα αναισθησίας πριν τη διασωλήνωση; 

      Α                ΟΧ  

 

5) Έλεγχος εξοπλισμού της διασωλήνωσης 

 
1) Έλεγχος επαρκούς φωτισμού του λαρυγγοσκοπίου και σύνδεση με την κατάλληλη 

σπάθη και παρουσία μιας δεύτερης σπάθης μικρότερου ή μεγαλύτερου μεγέθους 

αναλόγως 

     Α                ΟΧ  

 

2) Η σπάθη που θα χρησιμοποιηθεί έχει καθαριστεί από τον προηγούμενο ασθενή; 

     Α                ΟΧ  

 

3) Επιλογή τραχειοσωλήνα κατάλληλου μεγέθους, έλεγχος της στεγανότητας του 

αεροθαλάμου και επάλειψη του περιφερικού του άκρου με γέλη  ξυλοκαϊνης.  

      Α                 ΟΧ   

 

4) Παρουσία ενός δεύτερου, εφεδρικού τραχειοσωλήνα μικρότερου μεγέθους 

      Α                 ΟΧ  

5) Οι παραπάνω ενέργειες έγιναν με άσηπτη τεχνική; 

      Α                 ΟΧ  

 



 198

6) Έλεγχος ύπαρξης μάσκας κατάλληλου μεγέθους για την προοξυγόνωση του 

ασθενούς και τουλάχιστον δύο ακόμα εφεδρικών μικρότερου και μεγαλύτερου 

μεγέθους 

      Α                 ΟΧ   

 

7) Η μάσκα που θα χρησιμοποιηθεί για την προοξυγόνωση έχει καθαριστεί από τον 

προηγούμενο ασθενή; 

      Α                 ΟΧ   

 

8) Έλεγχος παρουσίας AMBU με ασκό αποθήκευσης Ο2 για δυνατότητα χορήγησης 

100% Ο2 

       Α                 ΟΧ   

9) Έλεγχος ύπαρξης στυλεού, εύκαμπτου και άκαμπτου, σε περίπτωση δυσκολίας στη 

διασωλήνωση 

      Α                 ΟΧ   

10) Έλεγχος ύπαρξης στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού αεραγωγού κατάλληλου 

μεγέθους 

      Α                 ΟΧ   

11) Έλεγχος ύπαρξης ακουστικών για την αμφοτερόπλευρη ακρόαση των πνευμόνων 

πριν την εισαγωγή του ασθενή σε γενική αναισθησία και μετά την τοποθέτηση του 

τραχειοσωλήνα  

       Α                 ΟΧ   

12) Έλεγχος διαθέσιμων μέσων για στερέωση του τραχειοσωλήνα (κολλητική ταινία, 

φακαρόλα) μετά την τοποθέτηση του 

        Α                ΟΧ  

13) Τοποθέτηση ενός τουλάχιστον περιφερικού φλεβοκαθετήρα εσωτερικής 

διαμέτρου 18G από τον νοσηλευτή του αναισθησιολογικού ή τον αναισθησιολόγο 

         Α                ΟΧ   

14) εάν ο φλεβοκαθετήρας τοποθετήθηκε εκτός χειρουργείου (κλινική, ΤΕΠ) έγινε 

έλεγχος της βατότητας και της λειτουργίας του από τον αναισθησιολόγο ή τον 

νοσηλευτή; 

       Α                ΟΧ  
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15) Εάν όχι, λειτουργούσε κανονικά ο φλεβοκαθετήρας; 

      Α                ΟΧ  

 

16) Υπήρχαν διαθέσιμα ενδοφλέβια διαλύματα και συστήματα χορήγησης υγρών; 

        Α                ΟΧ   

 

17) Υπήρχε διαθέσιμος ρινογαστρικός καθετήρας (Levin) κατάλληλου μεγέθους; 

       Α                ΟΧ  

 

6) Φάρμακα για την εισαγωγή στη γενική αναισθησία 

 

1) Τοπικό αναισθητικό για την αναισθησία με διήθηση (ξυλοκαϊνη) 

         Α                ΟΧ   

2) Ενδοφλέβια φάρμακα για την εισαγωγή στην αναισθησία (προποφόλη, ετομιδάτη, 

κεταμίνη, θειοπεντάλη) 

         Α                ΟΧ   

3) Αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά (σουκκινυλχολίνη) 

         Α                ΟΧ   

4) η αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά (πανκουρόνιο, ατρακούριο ή βεκουρόνιο) 

         Α                ΟΧ   

 

5) Αντιχολινεργικά (ατροπίνη) 

         Α                ΟΧ   

 

6) Συμπαθητικομιμητικά (εφεδρίνη, φαινυλεφρίνη) 

         Α                ΟΧ   

 

7) Αντιχολινεστεράσες (πυριδοστιγμίνη, νεοστιγμίνη) 

         Α                ΟΧ   

 

8) Ανταγωνιστές των ναρκωτικών αναλγητικών (ναλοξόνη) 

         Α                ΟΧ   
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9) ατεχολαμίνη για την αντιμετώπιση αλλεργικής αντίδρασης (αδρεναλίνη, 

κορτιζόνη) 

         Α                ΟΧ  

 

10) Η χορήγηση των φαρμάκων για την εισαγωγή στην αναισθησία έγινε σωστά; 

      Α                ΟΧ  

 

11) Εάν όχι, τι συνέβη; 

 

12) Η χορήγηση των φαρμάκων για την αναστροφή από τη γενική αναισθησία έγινε 

σωστά; 

      Α                ΟΧ  

 

13) Εάν όχι, τι συνέβη; 

 

7)Διαδικασία άμεσης λαρυγγοσκόπησης και στοματοτραχειακής διασωλήνωσης 

 
1) ετά την ενδοφλέβια έγχυση των φαρμάκων και την προοξυγόνωση του ασθενούς 

με Ο2 100%, ο νοσηλευτής δίνει το λαρυγγοσκόπιο στο αριστερό χέρι του 

αναισθησιολόγου  

         Α                ΟΧ   

2) Η σπάθη εισάγεται στη δεξιά πλευρά του στόματος του ασθενούς και 

απομακρύνεται η γλώσσα προς τα αριστερά πέρα από τον αυλό της σπάθης 

         Α                ΟΧ   

 

3) Ο καρπός του χεριού του αναισθησιολόγου δεν κάμπτεται και δεν ασκείται πίεση 

στα δόντια ή τα ούλα του ασθενούς  

         Α                ΟΧ   

 

4) Ο νοσηλευτής δίνει τον τραχειοσωλήνα στο δεξί χέρι του αναισθησιολόγου με το 

κυρτό του μέρος να κοιτάει προς τα επάνω και με άσηπτη τεχνική 

         Α                ΟΧ    
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5) Ο τραχειοσωλήνας εισήχθη με άσηπτη τεχνική; 

         Α                ΟΧ   

 

6) Το λαρυγγοσκόπιο αφαιρείται με προσοχή και εκπτύσσεται ο αεροθάλαμος του 

σωλήνα με αέρα μέχρι να σταματήσει η διαρροή κατά τον αερισμό με θετική πίεση 

         Α                ΟΧ   

 

7) Επιβεβαίωση της θέσης του σωλήνα εντός της τραχείας με αμφοτερόπλευρη 

ακρόαση των πνευμόνων και του επιγαστρίου και έλεγχο της καταγραφής του 

καπνογράφου στο monitor  

         Α                ΟΧ   

 

8) ετά τη διασφάλιση της θέσης του τραχειοσωλήνα, τοποθετείται ρινογαστρικός 

σωλήνας για την αποσυμφόρηση του στομάχου από αέρα που πιθανόν εισήρθε κατά 

την προοξυγόνωση του αρρώστου ή άλλες εκκρίσεις, τοποθετείται 

στοματοφαρυγγικός αεραγωγός για τη διασφάλιση της βατότητας του αεραγωγού και 

επικαλύπτονται οι οφθαλμοί με οφθαλμική αλοιφή 

         Α                ΟΧ   

 

9) ατά τη διάρκεια της λαρυγγοσκόπησης και διασωλήνωσης της τραχείας 

φορούσαν γάντια ο αναισθησιολόγος και ο νοσηλευτής; 

         Α                ΟΧ   

10) Εάν ναι, γινόταν συχνή αλλαγή των γαντιών και όταν έπρεπε; 

         Α                ΟΧ   

 

CHECKLIST ΣΕ Ε ΤΩΣΗ ΔΥΣ ΑΣ ΣΤΗ Δ ΑΣΩ Η ΩΣΗ 

 

1) Υπήρχε αρχική εκτίμηση της πιθανότητας 1) δυσκολίας στον αερισμό, 2) 

δύσκολης διασωλήνωσης, 3) δυσκολίας στη συνεργασία με τον ασθενή; 

         Α                ΟΧ   

 

2) Ήταν διαθέσιμος ο πρόσθετος εξοπλισμός για την περίπτωση της δύσκολης 

διασωλήνωσης; 

         Α                ΟΧ   
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3) λήθηκε για βοήθεια άλλος αναισθησιολόγος; 

         Α                ΟΧ   

 

4) Απάντησε εγκαίρως; 

         Α                ΟΧ   
 
5) εάν όχι, για ποιό λόγο δεν απάντησε; 
 

6) Υπήρχαν διαθέσιμοι οδηγοί διαφορετικού μήκους, εύκαμπτοι και άκαμπτοι;  

         Α                ΟΧ   

 

7) Υπήρχαν διαθέσιμα επιπλέον ενδοφλέβια φάρμακα (σουκκινυλχολίνη, 

προποφόλη); 

         Α                ΟΧ   

 

8) Υπήρχε διαθέσιμος τραχειοσωλήνας μικρότερου μεγέθους ή άλλου είδους 

(fashtrach, λαρυγγική μάσκα); 

         Α                ΟΧ   

 

9) Υπήρχε διαθέσιμο δεύτερο λαρυγγοσκόπιο με διαφορετική λάμα (ευθεία ή κυρτή); 

         Α                ΟΧ   

 

10) Ήταν διαθέσιμοι εναλλακτικοί τρόποι αερισμού (λαρυγγική μάσκα, 

οισοφαγοτραχειακός σωλήνας Combitube, διατραχειακός αερισμός με jet); 

         Α                ΟΧ   

11) Επετεύχθη η διασωλήνωση; 

         Α                ΟΧ   

 

12) Εάν ναι, με τι τρόπο; 

          

13) Εάν όχι, τι πραγματοποιήθηκε; 

¾ Αφύπνιση του ασθενούς με επάνοδο στην αυτόματη αναπνοή 

¾ Επείγουσα τραχειοστομία 
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14) Σημειώθηκαν επιπλοκές; 

         Α                ΟΧ   

15) Εάν ναι, τι είδους; 

 

1) ακή τοποθέτηση του τραχειοσωλήνα  

 

i) Διασωλήνωση του οισοφάγου 

 

ii) Ενδοβρογχική διασωλήνωση 

 

iii) Εντόπιση του αεροθαλάμου στον λάρυγγα 

 

2) Τραυματισμός του αεραγωγού 

 

i) Τραυματισμός οδόντων 

 

ii) Εξέλκωση γλώσσας, βλεννογόνου και χειλιών 

 

iii) Εξάρθρωση κάτω γνάθου 

 

iv) Τραυματισμός (διαχωρισμός) βλεννογόνου στο φάρυγγα 

 

 

3) Αντανακλαστικά του αυτόνομου νευρικού συστήματος 

i) Υπέρταση, ταχυκαρδία 

 

ii) αρυγγόσπασμος 

 

4) Δυσλειτουργία του τραχειοσωλήνα 

 

i) Ρήξη του αεροθαλάμου 

 

16) Αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς; 
         Α                ΟΧ   
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Ε Γ ΑΦ Α ΣΤ ΧΕ Α Γ Α Τ  ΣΗ ΕΥΤΗ Τ Υ 

Α Α ΣΘΗΣ Γ Υ 

 

ΦΥ Ο:                                                                           ID: 

Η Α: 

 

-Επίπεδο σπουδών 

 ΔΕ              TE               ΠΕ               Msc             Phd 

 

- Χρόνια προϋπηρεσίας 

 

- Χρόνια προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο τμήμα 

 

- Παρακολούθηση σεμιναρίων ή προγραμμάτων επιμόρφωσης σχετικά με την 

αναισθησιολογία 

 

ιώθετε ικανοποιημένος από την εργασία σας;  

         Α                ΟΧ   

 

Ε Γ ΑΦ Α ΣΤ ΧΕ Α Γ Α Τ  Ε Δ ΕΥ Ε  Α Α ΣΘΗΣ Γ  

 

ΦΥ Ο:                                                                           ID: 

Η Α: 

 

-  Χρόνια προϋπηρεσίας 

 

- Παρακολούθηση σεμιναρίων ή προγραμμάτων επιμόρφωσης σχετικά με την 

αναισθησιολογία 

 

ιώθετε ικανοποιημένος από την εργασία σας;  

         Α                ΟΧ   

 

 

 



 205

Ε Γ ΑΦ Α ΣΤ ΧΕ Α Γ Α Τ  Ε Δ ΕΥ Ε  

Α Α ΣΘΗΣ Γ  

 

ΦΥ Ο:                                                                           ID: 

Η Α: 

 

-  Χρόνια ειδικότητας 

 

- Παρακολούθηση σεμιναρίων ή προγραμμάτων επιμόρφωσης σχετικά με την 

αναισθησιολογία 

 

ιώθετε ικανοποιημένος από την εργασία σας;  

         Α                ΟΧ   
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3.  Ε Δ Σ Ε Ε ΒΑΣΕΩ  ΣΤ Σ ΕΣ Υ Β ΗΘΗ Α   ΑΣΘΕ Ε Σ 

 

Είδος Επέμβασης N % 
EVAR(αντικατάσταση ανευρύσματος ενδοαυλικά) 1 0,5 
tUR-BT 1 0,5 
TUR-BT-αφαίρεση κυστικού μορφώματος 1 0,5 
αιμορραγία μετά από μικρολ/ση-απολίνωση αγγείου 1 0,5 
αμυγδαλεκτομή 2 1,0 
ανοιχτή χολοκυστεκτομή 7 3,5 
αποκατάσταση επιγαστρικής κήλης 1 0,5 
αποκατάσταση κιρσοκήλης 1 0,5 
αποκατάσταση κοιλιοκήλης 1 0,5 
αποκατάσταση μαστού 1 0,5 
αποκατάσταση ραγάδας πρωκτού 1 0,5 
αρθροσκόπηση γόνατος 2 1,0 
αρθροσκόπηση ώμου 1 0,5 
αφαίρεση βραγχιακής κύστης 1 0,5 
αφαίρεση εγκλείστων 2 1,0 
αφαίρεση κύστης ωοθήκης 1 0,5 
αφαίρεση όγκου καρωτιδικού σωματίου 1 0,5 
αφαίρεση πολύποδα λάρυγγα 1 0,5 
αφαίρεση πολυπόδων ρινός 1 0,5 
βουβωνοκήλη 7 3,5 
βουβωνοκήλη+αφαίρεση υποκλείδιου αιματώματος 1 0,5 
γαστρεκτομή 2 1,0 
γναθεκτομή 1 0,5 
γυναικομαστία 2 1,0 
δερματικό έλλειμμα κνήμης-μηρού 1 0,5 
διάνοιξη σφηνοειδούς-ηθμοειδών-σκολίωση ριν.διαφρ 1 0,5 
διατροχαντήριο κάταγμα 3 1,5 
δισκεκτομή Ο ΣΣ 8 4,0 
δισκεκτομή-σπονδυλοδεσία Α ΣΣ 1 0,5 
έγκαυμα κνήμης-δερματικό μόσχευμα 1 0,5 
έγκαυμα προσώπου κ άνω άκρων 1 0,5 
έγκαυμα τραχήλου 1 0,5 
ειλεός 2 1,0 
έλεγχος περιεχ.κήλης-πλαστ.αποκατάσταση 1 0,5 
έλλειμμα κνήμης-δερμ.μόσχευμα 1 0,5 
έλλειμμα οπίσθιας επιφ.μηρού-δερμ.μόσχευμα 1 0,5 
εμφύτευση μον.αντλίας αναλγησίας 1 0,5 
ενδαρτηρεκτομή 1 0,5 
εξεργασία εγκεφάλου 1 0,5 
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ερευνητική λαπαροτομία-λήψη βιοψιών 1 0,5 
ηλεκτρ.έγκαυμα ανω άκρου 1 0,5 
ημιολική αρθροπλαστική ισχίου 1 0,5 
θυρεοειδεκτομή 9 4,5 
ινοκυστική μαστοπάθεια 4 2,0 
καισαρική τομή 5 2,5 
κάταγμα plateau 1 0,5 
κάταγμα ζυγωματικού 1 0,5 
κάταγμα κνήμης 4 2,0 
κάταγμα ποδοκνημικής 1 0,5 
κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου 2 1,0 
ιρσοί κάτω άκρων 11 5,5 

κοιλιακή ολ.υστερεκτομή 5 2,5 
κολεκτομή 1 0,5 
κρανιοπλαστική 1 0,5 
κρανιοτομία-αφαίρεση κυστ.εξεργασίας εγκεφάλου 1 0,5 
κύστη ήπατος 1 0,5 
κυστική προστατεκτομή 1 0,5 
λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή 17 8,5 
μαστεκτομή 1 0,5 
μηροιγνυακή παράκαμψη 1 0,5 
μικρολαρυγγοσκόπηση 9 4,5 
μόρφωμα σκωληκοειδούς απόφυσης 1 0,5 
μτχ κοιλιοκήλη-κοιλιοπλαστική 1 0,5 
νεφρεκτομή-ουρητηρεκτομή 1 0,5 
νεφρολιθοτομή 1 0,5 
όγκος πυέλου-κολοστομία-βιοψία 1 0,5 
όγκος ωοθήκης-ερευν.λαπαροτομία 1 0,5 
οισοφαγογαστρεκτομή 1 0,5 
ομφαλοκήλη 4 2,0 
οξεία κοιλία 4 2,0 
πεταλεκτομή 1 0,5 
πεταλεκτομή-δισκεκτομή 1 0,5 
ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής 1 0,5 
ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου 1 0,5 
ρήξη σπληνός 1 0,5 
ριζική προστετεκτομή 1 0,5 
σαφηνεκτομή 3 1,5 
σκολίωση ρινικού διαφράγματος-ρινοπλαστική 12 6,0 
σκωληκοειδεκτομή 2 1,0 
σπονδυλοδεσία 4 2,0 
τυμπανοπλαστική 2 1,0 
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υδροκεφαλία-παροχέτευση 2 1,0 
υδροκήλη 1 0,5 
υστεροσκόπηση-απόξεση 1 0,5 
χειρ.αφαίρεση εγκλείστρων 3 1,5 
Χολοκυστεκτομή ανοιχτή 3 1,5 
ψευδάρθρωση κνήμης-μοσχεύματα 1 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 


