
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα νοσοκομεία είναι μονάδες υγείας, συνήθως οξείας νοσηλείας τα οποία είναι ειδικά διαμορφωμένα,
κατάλληλα εξοπλισμένα και στελεχωμένα με το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπι-
κό. Βασικοί σκοποί των νοσοκομείων είναι:
• Η νοσηλεία των ασθενών.
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Εισαγωγή, Μεταφορά και Έξοδος 
Ασθενών από το νοσοκομείο

Μετά από τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου, ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να:
» Περιγράφει τις ενέργειες σε προγραμματισμένη εισαγωγή ασθενών στο νοσοκομείο.
» Αναφέρει τις διαδικασίες κατά την εισαγωγή των ασθενών μέσω του τμήματος επειγόντων περιστατικών.
» Περιγράφει τις διαδικασίες κατά την πρώτη επαφή τους με το νοσηλευτικό τμήμα.
» Αναφέρει τις συνήθεις νοσηλευτικές ενέργειες που ακολουθούνται κατά την παραμονή τους στο τμήμα.
» Περιγράφει τη μεταφορά των ασθενών μεταξύ νοσηλευτικών τμημάτων του ίδιου ιδρύματος ή μεταξύ δια‐

φορετικών ιδρυμάτων φροντίδας υγείας.
» Εξηγεί τον ρόλο των συγγενών/φροντιστών στη φροντίδα των ασθενών.
» Αξιολογεί τη διαδικασία που ακολουθείται πριν από την έξοδο των ασθενών

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

Βραχιόλι ταυτοποίησης ασθενή
Διαδικασία ταυτοποίησης ασθενών
Δικαιώματα και υποχρεώσεις
Εκπαίδευση
Έκτακτη εισαγωγή
Εξοπλισμός νοσηλευτικού θαλάμου

Μεταφορά ασθενή
Παράταση νοσηλείας
Προγραμματισμένη εισαγωγή
Συνέχεια φροντίδας
Σχεδιασμός εξόδου/Εξιτήριο

OΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ
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• Η πρόληψη μετάδοσης ασθενειών.
• Η πρόληψη εμφάνισης νοσημάτων.
• Η εκπαίδευση φοιτητών από τις σχολές επιστημών

υγείας.
• Η έρευνα και η μελέτη για τις επιστήμες υγείας. 

Η αναγκαιότητα εισαγωγής στο νοσοκομείο εξαρτά-
ται από τον λόγο προσέλευσης. Τα άτομα μπορεί να:
α)είναι υγιή και να προσέλθουν για διαγνωστικές εξε-
τάσεις, π.χ. για μια μαστογραφία και β) να πάσχουν
από κάποιο νόσημα π.χ. πνευμονία για το οποίο απαι-
τείται νοσηλεία σε νοσοκομείο. Επηρεάζεται επίσης
από την πρώτη επαφή των ατόμων με το σύστημα
υγείας που μπορεί να είναι με τον ιδιώτη ιατρό, τον
οποίο θα επισκεφτούν για κάποιο σύμπτωμα/νόσημα,
τον ιατρό του κέντρου υγείας, το ΕΚΑΒ ή το ιατρονο-
σηλευτικό προσωπικό κατά την επίσκεψη τους (τακτι-
κή ή έκτακτη) στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία (ΤΕΙ) ή
στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσο-
κομείου. 

Τα άτομα προσέρχονται στο νοσοκομείο είτε μό-
νοι τους, είτε με την οικογένεια τους ή συνοδεύονται
από άλλους (π.χ. διασώστες του ΕΚΑΒ, αστυνομικούς
κ.λπ.), περπατώντας (περιπατητικοί), με τροχήλατο
μεταφοράς ασθενών ή με φορείο. Ο χρόνος και η αι-
τία παραμονής τους στο νοσοκομείο τους κατατάσσει
σε δυο μεγάλες ομάδες: τους εσωτερικούς ασθενείς,
δηλαδή τους εισαχθέντες σ’ ένα νοσοκομείο και την
παραμονή τους για περισσότερο από 24 ώρες π.χ.
λόγω ασθένειας ή σοβαρού τραυματισμού και τους
εξωτερικούς ασθενείς. Η δεύτερη ομάδα το επισκέ-
πτεται για σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως για δια-
γνωστικές εξετάσεις (π.χ. για εκτέλεση μιας αξονικής
τομογραφίας) ή για ημερήσια θεραπεία όπως είναι η
χορήγηση φαρμάκων, η φυσιοθεραπεία και οι μικροε-
πεμβάσεις.

Οργανωτικά χαρακτηριστικά των νοσοκομείων κα-
ταγράφονται στον πίνακα 20-1.

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ
 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Οι ασθενείς εισάγονται στο νοσοκομείο προγραμματι-
σμένα (τακτική εισαγωγή) ή έκτακτα μέσω ΤΕΠ (έκτα-
κτη εισαγωγή/εισαγωγή εφημερίας). Το πρωτόκολλο
εισαγωγής καθορίζει τις ενέργειες των νοσηλευτών,
ειδικά όσον αφορά στις αρχικές ενέργειες μέχρι την
εισαγωγή στο νοσηλευτικό τμήμα. 

Οι ασθενείς θα πρέπει να νοσηλεύονται σε ένα φιλικό
και άνετο περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια της παρα-
μονής τους στο νοσοκομείο. Σε αυτό συμβάλλουν
αποφασιστικά οι νοσηλευτές που εστιάζουν εξατομι-
κευμένα τις παρεμβάσεις τους στις σωματικές, πνευ-
ματικές, ψυχολογικές, εκπαιδευτικές και άλλες ανάγ-
κες των ασθενών.

Τακτική/Προγραμματισμένη εισαγωγή
Στην προγραμματισμένη εισαγωγή η διάγνωση της
πάθησης έχει γίνει σε προηγούμενο χρόνο και έχει
καθοριστεί ο χρόνος εισαγωγής στο νοσοκομείο για
τη θεραπεία και την αποκατάστασή της. Συνήθη τέ-
τοια περιστατικά είναι τα προγραμματισμένα χειρουρ-
γεία, όπως η αμυγδαλεκτομή, επεμβάσεις αρθροπλα-

Ως προς το είδος των Γενικά: Το νοσοκομείο έχει κλινικές διαφορετικών ειδικοτήτων π.χ. για παθολογικά, 
νοσηλευόμενων ασθενών χειρουργικά, ογκολογικά περιστατικά

Ειδικά: Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται άτομα με συγκεκριμένα νοσήματα π.χ. ογκολογικοί,
ψυχιατρικοί ασθενείς κ.ά., ή ανήκουν σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα όπως είναι τα παι-
διατρικά νοσοκομεία  

Ως προς το είδος των Δευτεροβάθμια  και τριτοβάθμια  
παρεχόμενων υπηρεσιών  

Διαθέσιμες υπηρεσίες Ιατρική, νοσηλευτική, τεχνική και διοικητική  

Αριθμός κλινών Από 20 μέχρι μερικές 100αδες  

Βασικά νοσηλευτικά τμήματα Παθολογικό, χειρουργικό, τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), χειρουργείο, μονάδα εν-
τατικής θεραπείας, γυναικολογικό/μαιευτικό, τακτικά εξωτερικά ιατρεία (ΤΕΙ),  αιμοδοσία
και παιδιατρική.  

Πίνακας 20-1 Οργανωτικά χαρακτηριστικά των νοσοκομείων

Οι πρώτες εντυπώσεις των ασθενών από το νο-
σοκομείο και το προσωπικό, καθώς και η προ-
ηγούμενη τους εμπειρία από περιβάλλοντα υγει-

ονομικής φροντίδας επηρεάζουν αποφασιστικά τις αντιδρά-
σεις και την προσαρμογή τους.



στικής, ρινοπλαστικές για αισθητικούς λόγους κ.ά.
Μεγάλο επίσης αριθμό τέτοιων εισαγωγών αποτε-
λούν οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα, που ακολου-
θούν επαναλαμβανόμενες θεραπείες σε τακτά χρονι-
κά διαστήματα, όπως είναι οι ογκολογικοί και αιματο-
λογικοί ασθενείς.

Η συνήθης διαδικασία εισαγωγής ξεκινά με την
επίσκεψη τους στο γραφείο κίνησης. Τα στοιχεία
τους εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του νοσο-
κομείου και συμπληρώνονται ηλεκτρονικά ή γραπτά
τα κατάλληλα έντυπα, όπως π.χ. είναι το εισιτήριο. Οι
πληροφορίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν την
ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την
ημερομηνία εισαγωγής, τον ασφαλιστικό φορέα, την
αιτία εισαγωγής, τον ιατρό που τους εξέτασε και υπέ-
γραψε το εισιτήριο εισαγωγής, τον Αριθμό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και στοιχεία
επικοινωνίας. Όπου υπάρχει σύστημα ταυτοποίησης
με ειδικό βραχιόλι που τοποθετείται στον καρπό, δίνε-
ται στο ασθενή και το φορά στο χέρι του καθ’ όλη την
παραμονή του στο νοσοκομείο (Εικόνα 1). Αυτό απο-
τελεί σημαντικό στοιχείο ασφάλειας κατά τη διάρκεια
της θεραπείας και είναι απαραίτητο για τον προσδιο-
ρισμό της ταυτότητας των ασθενών, ιδιαίτερα όταν
είναι σε σύγχυση, σε κωματώδη κατάσταση ή είναι μι-
κρά παιδιά. Επίσης καταγράφεται σε αυτό ένα κωδι-
κός  που αντιστοιχεί στον ΑΜΚΑ ή σε κωδικό ιατρικού
φακέλου ασθενή. Σε νοσηλευτικές κλινικές ορισμένων
νοσοκομείων χρησιμοποιείται δεύτερο βραχιόλι, ειδι-
κό για γνωστές αλλεργίες που αναφέρουν οι ασθε-
νείς ή ακόμη και τρίτο για ασθενείς επιρρεπείς σε
πτώση. Τα βραχιόλια είναι διαφορετικού χρώματος

για να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, αφαιρούνται δύ-
σκολα από τον ασθενή, ενώ η επιλογή του χεριού ορί-
ζεται από την πολιτική του νοσοκομείου. 

Στη συνέχεια, ο ασθενής πηγαίνει στο ιατρείο ει-
σαγωγών, σε χώρο ειδικά καθορισμένο για αυτόν τον
σκοπό, συνήθως στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Εκεί
λαμβάνονται οι αρχικές αιματολογικές εξετάσεις,
πραγματοποιούνται λοιπές διαγνωστικές εξετάσεις
και τοποθετείται φλεβική γραμμή προσπέλασης.
Αφού ολοκληρωθούν οι προκαταρκτικές διαδικασίες,
ο ασθενής πηγαίνει στο νοσηλευτικό τμήμα, όπου
ακολουθείται η προβλεπόμενη φροντίδα υγείας.

Έκτακτη/Επείγουσα εισαγωγή
Έκτακτη/επείγουσα ονομάζεται η μη προγραμματι-
σμένη εισαγωγή κατά την οποία οι ασθενείς προσέρ-
χονται για την άμεση αντιμετώπιση οξείας κατάστα-
σης, που θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους. Τέτοιες πε-
ριπτώσεις μπορεί να είναι τραυματισμός (π.χ. κάταγ-
μα), οξεία νόσος (π.χ. πνευμονία) ή επιδείνωση μιας
προϋπάρχουσας (χρόνιας) παθολογικής κατάστασης
(π.χ. οξεία κρίση άσθματος). Έκτακτη εισαγωγή
πραγματοποιείται μόνο κατά τις ημέρες εφημεριών
του νοσοκομείου ή όταν απαιτείται μεταφορά ασθενή
από ένα νοσοκομείο σε ένα πιο εξιδεικευμένο επειδή
κινδυνεύει η ζωή του ασθενή π.χ. μεταφορά ενός νεο-
γνού σε νοσοκομείο που έχει εντατική μονάδα νεο-
γνών.

Η πρώτη ενέργεια κατά τη προσέλευση των ασθε-
νών στο ΤΕΠ (Εικόνα 2), αποτελεί η εξέταση τους
από τον ιατρό ή τον νοσηλευτή «διαλογής». Αυτή η
διαδικασία μειώνει τον χρόνο παραμονής τους στο
συγκεκριμένο χώρο και τον χρόνο έναρξης της θερα-
πευτικής αγωγής, διότι:

Προσδιορίζει ποια περιστατικά είναι πράγματι
έκτακτα και ποια μπορεί να αντιμετωπιστούν με δια-
φορετικό τρόπο (Πίνακας 21-2) 

Καθοδηγεί τους ασθενείς στο κατάλληλο έκτακτο
εξωτερικό ιατρείο, ανάλογα με τη συμπτωματολογία
ή το νόσημα που αναφέρουν.

Καθορίζει την προτεραιότητα με την οποία θα εξε-
ταστούν από τους ιατρούς του συγκεκριμένου ιατρεί-
ου, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης,
όταν υπάρχει λίστα αναμονής. 

Οι νοσηλευτικές ενέργειες σε ΤΕΠ ακολουθούν
την πολιτική του νοσοκομείου και επηρεάζονται από
το είδος και τη σοβαρότητα του προβλήματος για το
οποίο προσήλθε ο ασθενής (Πίνακας 21-3).

Πίνακας 21-2 Η πορεία του ασθενή μετά την μετα-
κίνηση από το τμήμα διαλογής ή από την εξέτασή
τους από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του αντί-
στοιχου ιατρείου.

Παραπομπή στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία με
ραντεβού

Παροχή πρώτων βοηθειών και αποχώρηση
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Εικόνα 1
Βραχιολάκι ταυτοποίησης ασθενών.


