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Παγκύπρια Έρεσνα  Κοσληούρα 
Αζθάλειας ζηα τειροσργεία



Επηζθόπεζε ηεο παξνπζίαζεο

Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο

Σπδήηεζε ηεο έξεπλαο γηα ηελ 
θνπιηνύξα αζθάιεηαο ζηα 
ρεηξνπξγεία ησλ δεκνζίσλ 
λνζνθνκείσλ ηεο Κύπξνπ

Απνηειέζκαηα

Σπκπεξάζκαηα



Το πρόβλεμα

Μηα έξεπλα ζηηο ΗΠΑ 

δηαπίζησζε όηη 44,000 κε 

98,000 άλζξσπνη πεζαίλνπλ ζε 

λνζνθνκεία εηεζίσο ιόγσ 

ηαηξηθώλ ιαζώλ πνπ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ζα 

κπνξνύζαλ λα απνθεπρζνύλ.





Αληηιήςεηο γηα ηελ θύζε αλεπηζύκεησλ ζπκβάλησλ 



Η δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ 

ζηνλ ρώξν ηεο πγείαο, ζπρλά απαηηνύλ θνηλέο 

δξαζηεξηόηεηεο. Γεληθόηεξα γηα λα δνζεί ην ζύλζεκα γηα 

έλαξμε κηαο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ιαζώλ ζα πξέπεη πξώηα 

λα αλαγλσξηζζεί έλα αλεπηζύκεην ζπκβάλ 



Τη είλαη θνπιηνύξα αζθαιείαο

Μηα ζρνιή ζθέςεο ζεσξεί ηελ θνπιηνύξα σο θάηη πνπ έλαο 

νξγαληζκόο έρεη, δειαδή ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ηηο 

κεηαβιεηέο ζηελ νξγάλσζε πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

απνκνλσζνύλ, λα πεξηγξαθνύλ θαη λα επηδερζνύλ αιιαγέο



Παξάγνληεο θνπιηνύξαο αζθαιείαο

Οκαδηθή 
εξγαζία

Κιίκα 
Αζθάιεηαο

Επαγγεικαηηθή 
Ιθαλνπνίεζε

Αληίιεςε 
γηα ηελ 

δηνίθεζε

Αλαγλώξηζε 
ζηξεζνγόλσλ 
παξαγόλησλ

Εξγαζηαθέο 
Σπλζήθεο



Μεζνδνινγία: Έγινε ζσλλογή δεδομένων από Ν=156 
νοζελεσηές ποσ εργάδονηαι ζηο δεμόζιο ηομέα, από όλες 

ηες επαρτίες ηες Κύπροσ, με ηεν τρήζε ηες ελλενικής 
έκδοζες ηοσ ερωηεμαηολογίοσ «Στάσεις τοσ 

Νοσηλεστικού Προσωπικού στετικά με την ασυάλεια».



Απνηειέζκαηα 

Υπήξραλ 156 (78,7%) πιήξσο ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιόγηα 

ζπλνιηθά από 200 λνζειεπηέο πνπ είλαη ζήκεξα ηνπνζεηεκέλνη  ζηα 

δεκόζηα ρεηξνπξγεία ηεο Κύπξνπ. 

Η κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ 36,30 ± 10,44 (εύξνο 23-64 

εηώλ). Μέζνο όξνο ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ εξγαζίαο σο 

λνζειεπηήο/ηξηα ήηαλ 14,09 ± 10,64 ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε κέζε 

ζπλνιηθή ππεξεζία ζην ρεηξνπξγείν ήηαλ 10,10 ± 09,38 ρξόληα



Δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζύζηαζε ηνπ 
δείγκαηνο



Μέζνο όξνο SAQ – OR ζύκθσλα κε ηα δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο





Μέζνο όξνο ησλ ππνθαηεγνξηώλ SAQ



Μέζνο όξνο θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα SAQ



Μέζνο όξνο θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα SAQ



Μέζνο όξνο θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα SAQ





Benchmarking 



Benchmarking Κιίκα Αζθάιεηαο



Οκαδηθή εξγαζία



Κιίκα Αζθάιεηαο



Εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε



Αλαγλώξηζε ζηξεζνγόλσλ παξαγόλησλ 



Αληηιήςεηο γηα ηε Δηνίθεζε



Εξγαζηαθέο ζπλζήθεο



Να ζπκάζηε 

Tν πξνζσπηθό  πξέπεη λα αηζζάλεηαη  όηη εηζαθνύεηε  - αλ αηζζάλνληαη όηη 

θαλέλαο δελ δίλεη ζεκαζία, ζα βξνπλ έλα απηί αιινύ, ζε βάξνο ζαο

Ο  ξόινο ηνπ εγέηε δελ είλαη πάληα ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, αιιά 

ζπλάκα γηα λα αθνύεη ην πξνζσπηθό θαη λα γλσξίδεη ηηο δεηνύλ πνηεο είλαη νη 

αλάγθεο ηνπο.

ΌΦΙ ζε άκπλα «Γηαηί ήηαλ ηόζν ρακειή ...," ζα είλαη ακπληηθνί θαη δελ 

εκπιαθνύλ ζηηο αιιαγέο

Σθεθηείηε:  "Τη κπνξεί λα γίλεη γηα λα αξζνύλ ηα εκπόδηα ώζηε λα 

αληηκεησπηζηνύλ νη αλεζπρίεο ζαο;"



Μαζαίλνπκε από ηα ιάζε γηα λα βειηησζεί ην 
θιίκα αζθάιεηαο

Εηήζηα  Εθηίκεζε ηνπ θιίκαηνο Αζθάιεηαο

Εθπαίδεπζε  πξνζσπηθνύ ζρεηηθά κε ηελ θνπιηνύξα αζθάιεηαο

Πξνζδηνξηζκόο ιαζώλ

Εκπινθή ηνπ ιεηηνπξγνύ αζθάιεηαο

Αξρίδνπκε λα καζαίλνπκε από ηα ιάζε θαη εθαξκόδνπκε εξγαιεία πξόιεςεο

θαη  αληηκεηώπηζεο ιαζώλ



Εξγαιεία κέηξεζεο αζθάιεηαο

«Έλα νινθιεξσκέλν πξόηππν ηεο αηνκηθήο θαη   

νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ βαζίδεηε ζε θνηλέο 

πεπνηζήζεηο θαη αμίεο θαη πνπ ζπλερώο επηδηώθεη λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηηο βιάβεο ζηνπο αζζελείο πνπ

κπνξεί λα πξνθύςνπλ από ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

πεξίζαιςεο ».

European Society for quality in health care (2006).



Εξγαιεία κέηξεζεο θαη 
εξγαιεηνζήθεο



Τειηθόο ζηόρνο




