
Ντζιλέπη Πηνελόπη, Διευθύντρια  Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης

Κατ΄ Οίκον Νοσηλεία: Σύγχρονες Εξελίξεις  - Σύγχρονες 
Προκλήσεις 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ - ΣΤΑΘΜΟΙ
 Η  κατ΄ οίκον νοσηλεία έχει τις ρίζες της στα βάθη των αιώνων. Υπάρχει 

από την εμφάνιση του ανθρώπου και εξελίσσεται μαζί με την δική του 
εξέλιξη(γερόντισσες, μάγισσες, ιερείς κλπ)

 Βυζάντιο Πρώτη μορφή ανάπτυξης – τάγματα διακονισσών (φτωχοί & 
άποροι)

 1800 αρχίζει η οργανωμένη μορφή της ΥΚΟΝ, 

➢ Αγγλία με τον  William Rathbone, πλούσιο φιλάνθρωπο, προσέλαβε 
νοσηλευτές να φροντίσουν στο σπίτι τη σύζυγό του μέχρι το θάνατό της. 
Και στη συνέχεια οργάνωσε ένα σύστημα επισκεπτών  νοσηλευτών 
που θα μπορούσαν να βοηθήσουν  σε παρόμοιες καταστάσεις.

➢ ΗΠΑ   ΥΚΟΝ για την αντιμετώπιση  μεταναστών

 1863 St. Vincent de Paul Ίδρυσε το τάγμα των αδελφών του ελέους 

και ο Θεόδωρος Friender στο Kaisserswert της Γερμανίας, ίδρυσε το 
τάγμα των διακονισσών.



1860 Νοσηλευτική σχολή  - Florence Nightingale

Επηρέασε την παγκόσμια μεταρρύθμιση  της υγειονομικής 
περίθαλψης



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ - ΣΤΑΘΜΟΙ

 1860-1900 Υπηρεσίες νοσηλείας στο σπίτι  Αγγλία, 

Γαλλία, Καναδάς, Αμερική (σύλλογοι ή εταιρείες 

χρηματοδοτούμενες από φιλανθρωπικές οργανώσεις)

Για Φτωχούς και μετανάστες

 1947  Το πρώτο σύγχρονο πρόγραμμα στη Νέα Υόρκη 

(ιατρός & νοσηλευτές στο σπίτι)

 1960 πρόγραμμα για ηλικιωμένους

 1965 Νόμος για κοινωνική ασφάλιση (συμμετοχή στο

πρόγραμμα Medicare & λίγο αργότερα Medicaid)



Η   ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 1875 Ίδρυση σχολής Ευαγγελισμού

 1923 Ε.Ε.Σ  6μηνη εκπαίδευση στη Δημόσια Υγιεινή 
(καταυλισμοί προσφύγων)

 1979 Ε.Ε.Σ Κατ΄ Οίκον Νοσηλεία σε ηλικιωμένους ασθενείς

( Κέντρο υγείας Βύρωνα)



Η   ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1979 Ογκολογικό   Νοσοκομείο «Μεταξά»                40 χρόνια 

1987 Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»                         32 χρόνια      

1999 Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» 20 χρόνια

ΜΕΤΑΞΑ & ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ :

Εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001



2015
ΕγκύκλιοςΓ3δ/Δ.Φ.14/Γ.Π.οικ.58490/

31-7-2015  Τμήματα / Υπηρεσίες 

Κ.Ο.Ν  του Πιλοτικού 
προγράμματος

▪ Έντεκα  (11) νοσοκομεία

▪ Τέσσερα  (4)κέντρα Υγείας

▪ Η  Κρήτη  ήταν  εκτός 
σχεδιασμού (2016)

ΝΟΜΟΣ 1397/83, τ. Α ΦΕΚ 143 Εθνικό 
Σύστημα Υγείας 

ΝΟΜΟΣ 1579/85, τ. Α ΦΕΚ 217 
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη 
του ΕΣΥ 

ΝΟΜΟΣ 1759/88 ΦΕΚ 50  Ασφαλιστική 
κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων και άλλες 
διατάξεις 

ΝΟΜΟΣ 2071/92, τ. Α,ΦΕΚ 123 
Εκσυγχρονισμός και οργάνωση του 
συστήματος υγείας 

ΝΟΜΟΣ 2194/94, ΦΕΚ 34 Λειτουργία 
των κέντρων υγείας και ανάπτυξη του 
προγράμματος νοσηλεία στο σπίτι 

ΝΟΜΟΣ 2519/1997
ΝΟΜΟΣ 3204/2003, ΦΕΚ 296 άρθρο 22 
Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
νομοθεσίας για το ΕΣΥ και ρυθμίσεις 
άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υ.Υ.Π.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ



ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΟΜΕΣ  ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

.

. Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
 Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»
 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία»
 Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
 Γενικό Νοσοκομείο Δράμας
 Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης 

(κέντρο αναφοράς Λασίθι και Ρέθυμνο 2019 )
 Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
 Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης
 Παιδιατρική κατ‘ οίκον νοσηλεία– Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

σε παιδιά με Κυστική Ίνωση
 Κέντρο Υγείας Βάρης
 Ιδιωτικός τομέας (ιδιωτικές μονάδες υγείας, ατομικές, 

αυτόνομες από ιδιώτες επαγγελματίες Υγείας)



➢Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ, που παρέχουν υπηρεσίες υγείας

➢Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) που 
παρέχουν υπηρεσίες   υγείας  α΄ και  β΄ βαθμού Τοπικής  
Αυτοδιοίκησης
➢Ιδιωτικές Μονάδες Υγείας

➢Εθελοντικές οργανώσεις Ε.Ε.Σ, ΦΛΟΓΑ

➢Ιδιωτικός τομέας ως ανεξάρτητες οντότητες (ιδιώτες 
επαγγελματίες υγείας)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ     ΔΗΜΟΣΙΟΥ   - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

Πάροχοι  Κατ΄ Οίκον Νοσηλείας

Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145 τ. Α΄) «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ….» παρ. 1, άρθρο 35 Κατ΄ Οίκον Νοσηλεία σε Μονάδες και Φορείς Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Οικογενειακού Προγραμματισμού και Μονάδες Φροντίδας Μητέρας –Παιδιού»



Κατ΄ Οίκον Νοσηλεία για ποιόν;

 Παιδιά, έφηβοι, ενήλικες

 Βραχυχρόνια φροντίδα
 Μακροχρόνια φροντίδα

 Χειρουργικοί ασθενείς
 Ηλικιωμένοι
 Αναπνευστικά προβλήματα
 Καρδιολογικά νοσήματα
 Νευρολογικά νοσήματα
 Νεοπλασίες
 Ψυχιατρικά νοσήματα
 Άνοια, Alzheimer
 Μεταδοτικά νοσήματα
 Σ.Δ
 Νεφρολογικοί ασθενείς 

ΣΦΟΠΕΚ

 Ασθενείς τελικού σταδίου
 Κύηση υψηλού κινδύνου – Φ.Τ



ΣΤΟΧΟΙ  Υ.Κ.Ο.Ν

.
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

• Σεβασμός στην αξιοπρέπεια του ατόμου

.

• ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ – Πρώιμος έξοδος 
από το νοσοκομείο

• Πρόληψη επιπλοκών 

.
• Μείωση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων

• Μείωση συγχυτικών  φαινομένων σε ηλικιωμένους



ΣΤΟΧΟΙ  Υ.Κ.Ο.Ν

.
• Απελευθέρωση κλινών

• Μικρότερες λίστες αναμονής

.
• Μείωση κόστους της φροντίδας  (λοιμώξεις, 

εξετάσεις)

• Μείωση επανεισαγωγών, κόστος μεταφορών  (ΕΚΑΒ)

.

• Ψυχολογική Υποστήριξη ασθενών και φροντιστών

• Εκπαίδευση και συμβουλευτική ατόμων, οικογενειών

• Διασύνδεση με υπηρεσίες,  φορείς υγείας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης.



ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   
Για τον ασθενή

.
 Λήψη Νοσηλευτικού ιστορικού και εκτίμηση αναγκών του ατόμου και της 

οικογένειας και σχεδιασμός πλάνου Νοσηλευτικής φροντίδας.

 Εκτίμηση αναγκών και συνθηκών διαβίωσης, υγιεινής και ασφάλειας του 
ατόμου και της οικογένειας.

 Λήψη δειγμάτων βιολογικών υγρών (αίμα, ούρα, καλλιέργειες).

 Χορήγηση φαρμάκων  απ΄ όλους τους οδούς

 Εκτίμηση φαρμακευτικής συμμόρφωσης και εκπαίδευση στη σωστή λήψη 
της φαρμακευτικής αγωγής.

 Φροντίδα κεντρικών καθετήρων.

 Εντερική και παρεντερική σίτιση

 Τοποθέτηση και αλλαγή καθετήρων (κύστεως, ρινογαστρικό, φλεβοκαθετήρα).

 Φροντίδα δέρματος (εξελκώσεις, κατακλίσεις, χρόνια έλκη, εγκαύματα, 
τραύμα, αφαίρεση ραμμάτων)

 Εκτίμηση και αντιμετώπιση του πόνου, έλεγχος χορήγησης και εκτίμησης 
αναλγητικής αγωγής.

 Φροντίδα ατομικής υγιεινής και εκπαίδευση ατόμου και οικογένειας.



ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για τον ασθενή

 Πρόληψη επιπλοκών κατάκλισης  και μεταδοτικών νοσημάτων.Έλεγχος για 
τοξικότητα χημειοθεραπειών.

 Μέτρηση ζωτικών σημείων και κορεσμού Ο2 

 Φροντίδα στομιών.

 Μέτρηση σακχάρου αίματος με γλυκομετρητή.

 Εξασφάλιση απαραίτητου εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών, εκπαίδευση 
για σωστή χρήση αυτών.

 Ασφαλής κινητοποίηση του ασθενή από και προς την κλίνη, χρήση ανυψωτήρα.

 Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και βασική υποστήριξη.

 Προγραμματισμός απεικονιστικών εξετάσεων.

 Προγραμματισμός μεταγγίσεων στο νοσοκομείο.

 Αξιολόγηση των κινδύνων υγείας/κατοικίας/συνθηκών διαβίωσης για 
πρόληψη ασθενειών, ατυχημάτων.

 Ψυχολογική υποστήριξη και παρακολούθηση της ψυχικής κατάστασης  του 
ασθενούς.

 Διενέργεια επικοινωνίας με τα μέλη της ομάδας Π.Φ.Υ. (Διασύνδεση, 
Νοσηλευτική Φροντίδα)



Για τους φροντιστές
Άτυποι φροντιστές (οικογένεια, φίλοι, μετανάστες)

Επαγγελματίες φροντιστές

.

Εκπαίδευση για 

 Φροντίδα ατομικής υγιεινής.

 Σίτιση του ασθενούς (μέσω στομιών, ρινογαστρικού σωλήνα κλπ)

 Ασφαλή κινητοποίηση του ασθενή από και προς την κλίνη, χρήση 
ανυψωτήρα.

 Περιποίησης τραυμάτων, φροντίδας στομιών, χορήγηση 
φαρμακευτικής αγωγής κλπ.

 Ψυχολογική υποστήριξη και παρακολούθηση της ψυχικής κατάστασης  
των φροντιστών.

 Ενημέρωση του οικογενειακού περιβάλλοντος για την κατάλληλη 
χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής

 Καθοδήγηση ασθενών /φροντιστών για αξιοποίηση άλλων υπηρεσιών 
πόρων της κοινότητας.

 Εκπαίδευση για την διαχείριση των μολυσματικών και αιχμηρών 
αποβλήτων στο σπίτι.

 Διαχείριση φαρμάκων   κ.λ.π



Επιπτώσεις  μακροχρόνιας φροντίδας
για την οικογένεια 

➢Ψυχοσωματική επιβάρυνση, κόπωση

➢Εργασιακά προβλήματα

➢Κόστος

Διαμόρφωση χώρου

Εξοπλισμός

Αναλώσιμα

Φάρμακα

Αναζήτηση, εκπαίδευση, φιλοξενία φροντιστών 



Είναι η Κατ΄ Οίκον Νοσηλεία ο καταλληλότερος 
τρόπος διαχείρισης ενός ασθενή;

ΝΑΙ
 Συναίνεση
 Βελτίωση/σταθεροποίηση
 Ικανότητα διαχείρισης 

απαραίτητου εξοπλισμού
 Συμμόρφωση στη λήψη 

φαρμακευτικής 
θεραπείας

 Διαρκής αξιολόγηση του 
προγράμματος

ΌΧΙ
 Αν το σπίτι δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις ασφάλειας για 
τον ασθενή

 Αν αρνείται τις υπηρεσίες
 Δεν ανταποκρίνεται στις 

παρεμβάσεις
 Εξουθένωση φροντιστή
 Κακοποίηση ή παραμέληση 

ασθενή
 Αν  απειλείται η ασφάλεια 

ασθενών ή φροντιστών
 Μη συμμόρφωση στο 

πρόγραμμα ή τη θεραπεία



Ποιοτικά χαρακτηριστικά Υ.Κ.Ο.Ν

Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (1995) Accreditation Manual for Hospitals. Volume 1, Standards.
Source: Institute of Medicine, Crossing the Quality Chasm 2001

➢ Ασθενοκεντρική προσέγγιση  (patient centered)
➢ Ασφάλεια  ασθενών και περιβάλλοντος (safety)
➢ Αποτελεσματικότητα (effectiveness)
➢ Αποδοτικότητα (efficiency)
➢ Έγκαιρη παροχή φροντίδας (timely)
➢ Δημοσιονομική ακεραιότητα, δικαιοσύνη (equitability)

➢ Προσβασιμότητα
➢ Πληροφόρηση
➢ Διαθεσιμότητα
➢ Συνέχεια της φροντίδας
➢ Σχετικότητα & Εμπειρία, Ευελιξία
➢ Κοινωνική αποδοχή – συναίνεση



.
Αποτελεσματική φροντίδα με ασθενοκεντρική προσέγγιση  

απαιτεί αλλαγή συμπεριφοράς

Επί τοις % κάλυψη του πληθυσμού

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Συμμετοχή στο κόστος

Γεωγραφικά εμπόδια

Οργανωτικά εμπόδια

Χρήση προσβάσιμων υπηρεσιών

προσφορά

Source:Woerz et al 2006

Εμπόδια στην πρόσβαση



Σύγχρονες εξελίξεις
 Εκσυγχρονισμός  νομικού πλαισίου, καταγραφή αναγκών

 Αναδιάρθρωση της Π.Φ.Υ.

 Ηλεκτρονικός ιατρονοσηλευτικός φάκελος με την διασφάλιση 
των προσωπικών δεδομένων

 Χρησιμοποίηση της τεχνολογίας ( Υπέρηχοι, ακτινολογικό, ΗΚΓ,
monitors, αντλίες, κεντρικοί καθετήρες, συμπυκνωτές οξυγόνου, 
αναπνευστήρες κλπ)

 τηλεϊατρική, 

 Τήλε- παρακολούθηση, Φορετά και φορητά συστήματα

 Κέντρα ημέρας για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών

 Κινητές μονάδες π.χ  ψυχιατρικοί ασθενείς ή  για
απομακρυσμένες περιοχές

 Ξενώνες



Νοσοκομειακή περίθαλψη στο σπίτι

 Εναλλακτικό μοντέλο περίθαλψης για ασθενείς με οξέα και 
χρόνια νοσήματα (Γαλλία 1961) 

 Διάκριση μεταξύ Hospital at home (οι υπηρεσίες παρέχονται 
σε 24ωρη βάση, μηχανικός αερισμός, IV χορήγηση φαρμάκων)

& 

home health care (δεν απαιτείται καθημερινή και εντατική 
ιατρονοσηλευτική παρέμβαση)

 Οι ασθενείς συνεχίζουν να θεωρούνται ενδονοσοκομειακοί



Σταδιακά αυξάνεται η οργάνωση και λειτουργία μονάδων   Κατ΄Οίκον
Νοσηλείας, τόσο από το Δημόσιο, όσο και από τον Ιδιωτικό τομέα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1.  ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ νομοθετικό πλαίσιο – Ασφαλιστική κάλυψη

2. Οργανωτικά  

Πόσες Υ.Κ.Ο.Ν χρειαζόμαστε και που;

Κατηγορίες ασθενών 

Είδος φροντίδας (γενική, εξειδικευμένη)

3. Υποτυπώδης διασύνδεση ΥΚΟΝ, δομών Π.Φ.Υ  και Νοσοκομειακής   

περίθαλψης

4.  Έλλειψη Υποδομών και εξοπλισμού (Αυτοκίνητα ειδικά εξοπλισμένα)

5.  Στελέχωση με νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας

6. Διαχείριση αποβλήτων και  φαρμάκων  στην κοινότητα

8. Ανεπαρκής Χρηματοδότηση



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η γήρανση  του πληθυσμού, η αύξηση των ατόμων 
με αναπηρία, η αλλαγή της οικογένειας απαιτούν

 Αναμόρφωση του Θεσμικού πλαισίου

 Συστηματικός σχεδιασμός

 Χρηματοδότηση της Π.Φ.Υ με σαφή ενίσχυση των Υ.Κ.ΟΝ

 Λειτουργική διασύνδεση των Υ.Κ.Ο.Ν με δομές 
Π.Φ.Υ και νοσοκομειακής περίθαλψης.

 Διασύνδεση, έλεγχος και καθορισμός του ρόλου  του 
ιδιωτικού τομέα στο δίκτυο πρωτοβάθμιας περίθαλψης

 Ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΟΠΠΥ (συμβάσεις)

 Ανάπτυξη κινητών μονάδων φροντίδας υγείας για 
απομακρυσμένες περιοχές και ειδικές κατηγορίες ασθενών



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
 Εφαρμογή αποδεκτών πρωτοκόλλων εργασίας και 

μέτρηση της  ικανοποίησης του ασθενή

 Εξασφάλιση της  συνέχειας στην φροντίδα

 Συμμετοχή  του ασθενή στο σχέδιο φροντίδας

 Εκπαίδευση των επαγγελματιών που θα ασχοληθούν με 
τις  Υ.Κ.Ο.Ν

 Αξιοποίηση τεχνολογίας



 Πλήρως εξοπλισμένα αυτοκίνητα, ειδικά 
σχεδιασμένα και διαμορφωμένα, ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Υ.Κ.Ο.Ν

 Γενική και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε προηγμένες 
πρακτικές δεξιότητες και τη σύγχρονη τεχνολογία



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ  
γιατί  ΥΚΟΝ;

 Ικανοποίηση των ασθενών
 Πάνω από 600.000 νοικοκυριά έχουν τουλάχιστον ένα άτομο 

με πρόβλημα υγείας ( Ε.Σ.Υ.Ε)
 Βελτίωση παρεχόμενης φροντίδας σε φιλικό περιβάλλον
 Μειωση απρογραμμάτιστων εισαγωγών στο νοσοκομείο (από 7% 

σε 3%)
 Πολύ καλή συμμόρφωση στη λήψη φαρμακευτικής θεραπείας

(50% δεν παίρνει τα φάρμακα)
 Επίκεντρο της φροντίδας είναι ο ασθενής, η οικογένεια και οι 

φροντιστές
 Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο – συνέχεια φροντίδας
 Νοσηλευτής συνήγορος του ασθενή, συντονιστής, 

εκπαιδευτής
 Συνδετικός κρίκος μεταξύ όλων των επαγγελματιών υγείας

World Health Organization, 2008



ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΜΦΑΣΗ

 Στην εξασφάλιση ισορροπίας ανάμεσα στην άνεση του ασθενή 
και στην ασφάλεια του.

 Στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας

 Στη συνέχεια της φροντίδα και  παροχή 24ωρης on call 
κάλυψης

 Την δυνατότητα  παρακολούθησης φυσιολογικών παραμέτρων 
ασθενούς (monitoring) μέσω της σύγχρονης ψηφιακής 
τεχνολογίας

 Φροντίδα και εκπαίδευση Φροντιστών!!!



Αξιοποιώντας την εμπειρία της ΥΚΟΝ Ηρακλείου
 Τρία χρόνια λειτουργίας, με ελάχιστους πόρους, ελάχιστους 

νοσηλευτές, εν μέσω κρίσης και μνημονίων,

1500 επισκέψεις /έτος

 Κάλυψη αιματολογικών και ογκολογικών ασθενών.

 Ικανοποίηση ασθενών & οικογένειας

 Μείωση εισαγωγών στο νοσοκομείο

 Καθιέρωση κλινικών πρωτοκόλλων, για πρωτοποριακές 
παρεμβάσεις στο σπίτι με ασφάλεια και σεβασμό στο 
περιβάλλον.

 Εκπαίδευση νοσηλευτών σε K.Y Ηρακλείου, νοσοκομεία 
Λασίθι και Ρέθυμνο για ανάπτυξη Υ.Κ.Ο.Ν



Η έναρξη της υπηρεσίας της κατ΄ οίκον νοσηλείας
συνδυάστηκε με την εφαρμογή του πρώτου καταγεγραμμένου
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας που αφορά αντίστοιχες
υπηρεσίες στη χώρα μας.

Ο κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει ορισμούς, κανόνες και
διαδικασίες για κάθε πράξη και κάθε εμπλεκόμενο στην
υπηρεσία.
Εφαρμοσμένα βασικά κλινικά πρωτόκολλα:

1. Διαχείριση και μεταφορά βιολογικών δειγμάτων.
2. Μεταφορά και διαχείριση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων

(από την Μ.Κ.Δ του νοσοκομείου μέχρι το σπίτι του ασθενούς).
3. Διαχείριση αποβλήτων.
4. Φροντίδα picc line και port a- cath κατ΄οίκον.







Η Κρήτη  προσφέρεται ως αυτόνομο γεωγραφικό  διαμέρισμα 
για έρευνα, καινοτομίες και για την ανάπτυξη πιλοτικών 
προγραμμάτων, γιατί διαθέτει 

❖Το  Πανεπιστήμιο Κρήτης με τομέα κοινωνικής Ιατρικής 

❖Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με τμήμα 
Νοσηλευτικής 

❖Το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ένα από τα καλύτερα 
νοσοκομεία της χώρας (Ιατρικά και Νοσηλευτικά).

❖Αρχείο καταγραφής νεοπλασιών

❖Αξιόλογη παρουσία εθελοντικών οργανώσεων.



ΓΙΑ ΘΥΜΗΣΕ ΜΟΥ
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΑΙΝΙΑΣ
για φροντιστές
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