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Διατείριζη προνοζοκομειακών περιζηαηικών από διαζώζηες. 

Πρόδρομη ανάλσζη 1010 περιζηαηικών από ηη Βόρεια Ελλάδα. 
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ABSTRACT 

Prehospital care by Emergency Medical Services staff. Analysis of 1010 cases in Northern 

Greece.  

Giannopoulos A, Aslanidis Th, Tsikrikonis G, Varela Ek, Pavlidis E, Giatsiatsios S, Stoltidis 

P, Arampatzi E, Alexandridis K, Tsiaousidis K, Prodomou V, Tanidis P, Viarou M, Vornitis I, 

Tatatzidis Ch, Stamatis E, Tsioupa A. 

This is the first study in Greece that aims prehospital care by Emergency Medical Services staff and 

the factors that affecting it. In a prospective 5 month survey study, 13 EMTs recorded data (45 vari-

ables) about 1450 cases; 1010 of which were included for further analysis. Six (6%) of the cases 

were characterized as super-emergencies, 46% non-emergent and 35% as emergent. Fourty five 

(45%) of the cases were recorded in the 15.00-23.00 shift. Geographical distribution of the calls is 

very different from the pre-located ambulance bases and varies with the type (non-urgent/ urgent) of 

the call. In 152 the characterization of the call was changed after arrival on the spot. The majority 

(64%) of the cases is located in their home, the main reason for calling an ambulance is dyspnoea 

and only in 14.91% of the calls, the reason is related to known medical history. Main response time 

within the city for “super-emergency” calls was 6 min and 10sec, while the main total time en-

gagement was 47 min. In 365 cases delivery was performed by chair (in total 24,7 distributed to 13 

EMTs). In the vast majority (>90%) delivery was achieved by one ambulance crew. Yet, in 110 

cases violence or aggressive behavior towards the crew is recorded. Peripheral vein line was place 

in 1/3 of the emergency calls. Most of the drugs given were anti-hypertensive. Unfortunately, there 

is only one case of bystander CPR in cardi-

ac arrest. The present study provides valu-

able information about the management of 
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pre- hospital calls by EMTs. However, larger studies are needed in order to truly evaluate the pre-

sent results, and to facilitate future advancement of the given care. 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

Παξόιν πνπ ην Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνή-

ζεηαο (ΔΚΑΒ) ήηαλ από ηα πξώηα ζρεηηθά ζπ-

ζηήκαηα επείγνπζαο πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξη-

θήο πνπ ηδξύζεθαλ ζηνλ Δπξσπατθό ρώξν (κε 

ην Ννκν 1579/1985)
1

, ε εμέιημε ηνπ θιάδνπ 

πνπ θαηεμνρήλ πξνζθέξεη επείγνπζα πξνλν-

ζνθνκεηαθή θξνληίδα , ησλ δηαζσζηώλ, δελ εί-

ρε ηελ εμέιημε πνπ είραλ αιιά κεηαγελέζηεξα 

ζπζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθό γεγνλόο είλαη όηη 

νη δηαζώζηεο δελ έρνπλ απηόλνκε δηεύζπλζε, 

αιιά ππάγνληαη ζύκθσλα κε ηνλ 1
ν
 νξγαληζκό 

ηνπ ΔΚΑΒ (Π.Γ. 376/1988)
2
-ν νπνίνο βξίζθε-

ηαη (2018) ζην ζηάδην ηεο επηθαηξνπνίεζεο- 

ζηε Γηεύζπλζε Ννζειεπηηθώλ Τπεξεζηώλ.  

Αλαθνξηθά δε κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, δηε-

λεξγήζεθε αξρηθά κέζσ ηνπ εηήζηνπ Πξν-

γξάκκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Πιε-

ξσκάησλ ηνπ ΔΚΑΒ (ΠΔΚΠΑ) πνπ αλαπηύρ-

ζεθε κε ζπγρξεκαηνδόηεζε από ηελ Δπξσπατ-

θε Έλσζε. Αξγόηεξα , θαζηεξώλεηαη (άξζξν 7 

παξ 2 Νόκνο 2345/1995)
3
 ε δηεηνύο θνίηεζε 

ζηελ «Δπαγγεικαηηθή ρνιή Γηαζσζηώλ 

Πιεξσκάησλ (ΔΠΑΓΗ)», πνπ αξγόηεξα 

εληάρζεθε ζηελ Μεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαί-

δεπζε κε ηελ ίδξπζε ησλ Ηλζηηηνύησλ Δπαγ-

γεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ). Σα πξνζόληα 

ησλ δηαζσζηώλ νξίδνληαη ην 1994
4
. Μόιηο ην  

 

2015, νξίδνληαη (Αξηζκ. Φύιινπ 1486/2015-

Σεύρνο Β’) ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα θαη 

κόιηο ην 2017 αλαβαζκίδεηαη ε εθπαίδεπζε 

ησλ δηαζσζηώλ (3εηή θνίηεζε από 2εηή)
5
. 

Έηζη, παξόιν πνπ ην ΔΚΑΒ σο ππεξεζία δηα-

ηεξεί ιεπηνκεξή αξρεία πεξηζηαηηθώλ, ε παξα-

πάλσ θαζπζηέξεζε ζηελ εμέιημε ηνπ θιάδνπ 

ησλ δηαζσζηώλ θαζώο θαη ε αλνκνηνγέλεηα 

ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνύ, 

ζπλέβαιε ζηελ απνπζία βηβιηνγξαθίαο  κειε-

ηώλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηε δηαρείξηζε πξνλνζν-

θνκεηαθώλ πεξηζηαηηθώλ από δηαζώζηεο.  

Ζ παξνύζα πξνζπάζεηα πξνζπαζεί λα θαιύςεη 

ην θελό απηό. θνπόο ηεο είλαη ε αλαιπηηθή 

θαηαγξαθή ηεο δηαρείξηζεο πξνλνζνθνκεηα-

θώλ πεξηζηαηηθώλ από δηαζώζηεο, θαζώο θαη ε 

δηεξεύλεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ ηελ επεξεά-

δνπλ.   

ΤΛΗΚΟ-ΜΔΘΟΓΟΗ 

ε πξννπηηθή κειέηε 4 κελώλ (επηέκβξηνο-

Γεθέκβξηνο 2017), θαηαγξάθεθαλ από 13 

δηαζώζηεο ηνπ ΔΚΑΒ Θεζζαινλίθεο, ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθώλ 

πξνλνζνθνκεηαθά. Όια ηα πεξηζηαηηθά πξνήι-

ζαλ από ηε Γπηηθή Θεζζαινλίθε θαη ζπγθε-

θξηκέλα από ηα αζζελνθόξα ησλ 5 βάζεσλ ηνπ 

ΔΚΑΒ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή Ο αξηζκόο 

ησλ αζζελνθόξσλ δηαθέξεη ζε θάζε βάζε: 

Κνξδειηό, πθέο θαη Νεάπνιε από έλα (1), Λη-
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κάλη  (4) θαη Φπρηαηξηθό Ννζνθνκείν Θεζζα- ινλίθεο πέληε (5) (Δηθόλα 1). 

Δικόνα 1. Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ βάζεσλ (ζήκα ηνπ ΔΚΑΒ) , ησλ νπνίσλ ηα αζζελνθόξα 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Οη βάζεηο αζζελνθόξσλ είλαη : 1) πθεώλ, 2) Νεαπόιεσο, 3) Κνξδειηνύ, 

4) Ληκέλα Θεζζαινλίθεο θαη 5) Φπρηαηξηθνύ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο (ΦΝΘ). 

 

Ζ ζρεδίαζε θαη ζύληαμε ηνπ θύιινπ θαηαγξα-

θήο βαζίζηεθε ζηα αληίζηνηρα θύιια θαηα-

γξαθήο Illinois EMS Prehospital Report Fo-

rm
6
, New York Prehospital Care Report (v.5)

7
 

θαη OKEMSIS Prehospital Care Report
8
. Σν 

ηειηθό θείκελν ηξνπνπνηήζεθε ζηα ειιεληθά 

δεδνκέλα θαη ειέγρζεθε θαη από 13 δηαζώζηεο 

θαη έλαλ ηαηξό πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο κε-

ηά από πηινηηθή ρξήζε ζε 20 πεξηζηαηηθά. 

πλνιηθά ζπκπεξηιάκβαλε θαηαγξαθή 45 πα-

ξακέηξσλ ελδηαθέξνληνο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ζηνηρεία ζρεηηθά α) κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξη-

ζηαηηθνύ (ρώξνο, ρξόλνο, είδνο θηι), β) ηελ 

επθνιία επηθνηλσλίαο (κε ην επηρεηξεζηαθό θέ-

ληξν, κε ηνπο ζπλνδνύο) θαη γ) ηηο όπνηεο 

παξεκβάζεηο δηελεξγήζεθαλ (Δπηζπλαπηόκε-

λνο θάθεινο). 

Όια ηα δεδνκέλα ςεθηνπνηήζεθαλ θαη ζηε ζπ-

λέρεηα αλαιύζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Office 

Excel 2010 (Microsoft® Corp.,USA). 

Παξνπζηάδνληαη πεξηγξαθηθά ηα πξσηνγελή 

δεδνκέλα ζπγθεληξσηηθά, κε ηε κνξθή κέζνπ 

όξνπ -  x (ζηαζεξά απόθιηζεο-s). 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

πιιέρζεθαλ ζπλνιηθά 1450 θαηαγξαθέο, εθ 

ησλ νπνίσλ νη 440 απνθιείζηεθαλ, κεηά από 

έιεγρν, από ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε. Ο αξηζ-

κόο ησλ 1010 πεξηζηαηηθώλ (θαηαγξαθώλ) πνπ 

ηειηθά αλαιύζεθε, εθπξνζσπεί ην 1.8% ησλ 

57560 πεξηζηαηηθώλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ην 
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2017, θαη ην 4% ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηζηαηη-

θώλ γηα ηνπο 5 κήλεο ηεο κειέηεο. 

Σν 36% (n=362) ησλ πεξηζηαηηθώλ, θαηαγξά-

θεθε ζηελ πξσηλή βάξδηα (7.00-15.00), ην 

44% (n=445) ζηελ απνγεπκαηηλή βάξδηα 

(15.00-23.00) θαη ην ππόινηπν 20% (n=205) 

ζηε λπρηεξηλή βάξδηα (23.00-7.00). Ζ θαηαλν-

κή αλα βάζε αζζελνθόξσλ ήηαλ: 42% από ηε 

βάζε ΦΝΘ, 21% από ηε βάζε ηνπ Ληκέλα 

Θεζζαινλίθεο, 16% από ηε βάζε ηνπ Κνξδε-

ιηνύ , 10% από ηε βάζε ησλ πθεώλ θαη 7% 

από ηε βάζε ηεο Νεάπνιεσο. Σέινο, ε γεσ-

γξαθηθή θαη ε ρξνληθή (αλά βάξδηα) θαηαλνκή 

ησλ πεξηζηαηηθώλ θαίλεηαη ζηα γξαθήκαηα 1

θαη 2.  

Γπάθημα 1. Υξνληθή θαηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθώλ αλά βάξδηα.  

 

Γπάθημα 2. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθώλ: Μπιέ- Πξστλή βάξδηα, Πξάζηλν- 

Απνγεπκαηηλή βάξδηα, Κόθθηλν- Νπρηεξηλή βάξδηα. 

 

Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη θαη ε θαηαλν-

κή αλά βάζε ηνπ είδνπο ηνπ

πεξηζηαηηθνύ (Πίλαθαο 1).  
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Πίνακαρ 1. Δίδνο πεξηζηαηηθνύ αλά βάζε. 

Σν 49% ησλ πεξηζηαηηθώλ αθνξνύζαλ άλδξεο, 

ελώ ην 51% γπλαίθεο (κε 21 πεξηζηαηηθά ή 2% 

επί ηνπ ζπλόινπ έγθπεο), ελώ ε κέζε ειηθία 

ήηαλ 60 έηε θαη 68.3 έηε αληίζηνηρα (27.5 έηε 

ήηαλ ε κέζε ειηθία ησλ εγθύσλ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ αζζελνθόξν). Δηδηθά γηα ηα  

 

ππεξ-επείγνληα πεξηζηαηηθά ε κέζε ειηθία 

ήηαλ κηθξόηεξε θαη γηα ηα δύν θύιια: 56.3 έηε 

γηα ηνπο άλδξεο θαη 65.1 έηε γηα ηηο γπλαίθεο. 

Δπηπιένλ, ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ππεξ-

επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ δηαθέξεη από ηε 

γεληθή θαηαλνκή (Γξάθεκα 3).  

Γπάθημα 3. Πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηζηαηηθώλ αλά πεξηνρή πνπ απνδείρηεθε ππεξ-

επείγνλ. 

Ζ πιεηνλόηεηα ησλ αηόκσλ πνπ ρξεηάζηεθαλ 

αζζελνθόξν βξίζθνηαλ ζηελ νηθεία ηνπο 

(64%), πνιύ ιηγόηεξνη ζην δξόκν (16%) θαη 

ζε λνζνθνκείν (15%), ελώ ειάρηζηα πεξηζηα-

ηηθά παξειήθζεζαλ από άιινπο ρώξνπο 

(εξγαζίαο, άζιεζεο, αλαςπρήο θ.η.ι). 

ηελ πιεηνςεθία επίζεο ησλ πεξηζηαηηθώλ 

(59.2%) ε θιήζε δίλνηαλ από ην νηθείν πεξη-

 Αζθενοθόπα Τπεπ επείγον 

(%) 

Δπείγον 

(%) 

Μη Δπείγον 

(%) 

Βάζη Λιμένα 5 26 23 16 

Βάζη ΨΝΘ 5 42 46 47 

Βάζη Κοπδελιού 2 16 16 19 

Βάζη Νεαπόλεωρ 1 4 8 7 

Βάζη ςκεών 1 12 8 12 
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βάιινλ, ελώ κόλν ζην 10.6% ησλ πεξηπηώζε-

σλ ν ίδηνο ν αζζελήο θαινύζε ην ΔΚΑΒ. ηηο 

ππόινηπεο ησλ θιήζεσλ θαηαγξάθεηαη σο θα-

ιώλ ην λνζνθνκείν (13.9%), θάπνηνο πεξαζηη-

θόο (7.78%) θαη ιηγόηεξν άιινη (αζηπλνκία, 

ππξνζβεζηηθή, ηδησηηθή θιηληθή, θ.α).  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη κόλν 

ζην 14.81% ε θιήζε αλαθέξεηαη ζε πξόβιεκα 

ζρεηηδόκελν κε γλσζηό ηαηξηθό ηζηνξηθό.Σν 

41.26% έρεη γλσζηό ηαηξηθό ηζηνξηθό άζρεην 

κε ην ιόγν θιήζεο, 15.95% αλαθέξεη «ιεπθό» 

ηζηνξηθό, ελώ ζην 27.98% ησλ πεξηπηώζεσλ 

δελ θαηέζηεη δπλαηή ε δηεπξέλεζε ύπαξμεο η-

ζηνξηθνύ. 

Ζ δύζπλνηα είλαη ν θπξηόηεξνο ιόγνο θιήζεο 

(>30%) έλσ αθνινπζνύλ κε ζρεδόλ ίδηα αλα-

ινγία ην πξνθάξδην άιγνο, ε ππέξηαζε, ε α-

πώιεηα αηζζήζεσλ, ην «πηζαλό εγθεθαιηθό» 

θαη ηα ηξνραία αηπρήκαηα (από 11% έθαζηε). 

Οη άιιεο αηηίεο θαηαγξάθνληαη ζε κηθξόηεξα 

πνζνζηά. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εύξεζε ηνπ ζεκείνπ πξνν-

ξηζκνύ (ηνπ πεξηζηαηηθνύ) ζην 44% ησλ θιή-

ζεσλ, απηό ήηαλ ήδε γλσζηό ζηα πιεξώκαηα 

ηνπ αζζελνθόξνπ. ην 37% εληνπίζζεθε κε ηε 

ρξήζε ηδησηηθνύ κεραλήκαηνο GPS, ελώ ε 

ρξήζε ηνπ παξερνκέλνπ από ηελ ππεξεζία ε-

θηππσκέλνπ ράξηε θπκάλζεθε ζην 12%. 

Τπήξρε ηέινο θαη έλα κηθξό πνζνζηό (7%) ό-

πνπ ε ρξεηάζηεθε ε βνήζεηα ηνπ Δπηρεηξεζηα-

θνύ Κέληξνπ  (Δ/Κ) γηα λα εληνπηζηεί ε αθξη-

βήο ζέζε. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο, όηη 

αθόκε θαη κεηά ηελ άθημε ζην ζεκείν ζην 

11% ησλ πεξηπηώζεσλ (112 πεξηζηαηηθά), π-

πήξμε επηπιένλ επηθνίλσλία κε ην Δ/Κ ιόγσ 

δπζρέξεηαο αλεύξεπζεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ . Οη 

ιόγνη γηα ηα παξαπάλσ : αζαθείο νδεγίεο (30
 

πεξηζηαηηθά), αδπλακία εύξεζεο (43 πεξηζηα-

ηηθά), πξόβιεκα ζην ζπξνηειέθσλν ή ζηα α-

λαγξαθόκελα νλόκαηα (8 πεξηζηαηηθά) θαη θα-

κία αληαπόθξηζε ζε θιήζε ηνπ πιεξώκαηνο 

ζην ζεκείν (31 πεξηζηαηηθά). 

ρεηηθά κε ηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηζηα-

ηηθώλ θαηά ηε δηαβίβαζε, θαίλεηαη όηη απηή εί-

λαη ζσζηή ζε όηη αθνξά ηα ππεξ-επείγνληα πε-

ξηζηαηηθά, ελώ ε θαηεγνξηνπνίεζε αιιάδεη κε-

ηά ηελ άθημε ηνπ αζζελνθόξνπ ζε αξθεηά κε-

γάιν πνζνζηό από ηα ππόινηπα πεξηζηαηηθά 

(Γξάθεκα 4).  

Αλαιπηηθόηεξα, 152 πεξηζηαηηθά δηαβηβάζηε-

θαλ σο επείγνληα θαη ήηαλ κε επείγνληα, ελώ 

από ηα 313 πεξηζηαηηθά πνπ δηαβηβάζηεθαλ σο 

κε επείγνληα, 16 απνδείρηεθαλ επείγνληα θαη 

3 ππεξ-επείγνληα. Σέινο , 26 θιήζεηο πνπ δηα-

βηβάζηεθαλ σο ππεξ-επείγνπζεο απνδείρηεθαλ 

είηε επείγνπζεο (10) είηε κε επείγνπζεο (16). 

Οη ρξόλνη δηεθπεξαίσζεο ησλ πεξηζηαηηθώλ, 

αλεμαξηήηα από ην είδνο, θαίλνληαη ζην Πίλα-

θα 2.  
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Γπάθημα 4. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ θαηά ηελ δηαβίβαζε θαη θαηά ηελ άθημε (εθηίκεζε 

ζην Δ/Κ κε εθηίκεζε πιεξώκαηνο ζην ζεκείν). 

 

Πίνακαρ 2. Υξόλνη δηεθπεξαίσζεο αλεμαξηήησο είδνπο πεξηζηαηηθνύ θαη πεξηνρήο ππό ηε κνξθή 

κ.όξνο (ζηαζεξά απόθιηζεο). 

 Άθιξη Παπαλαβή Γιαδπομή Παπάδοζη ύνολο 

Ανεξαπηήηωρ 

Βάπδιαρ 

10.69  

(8.83) 

9.42 

(8.24) 

15.76 

(10.9) 

11.33 

(12.78) 

47.23 

(25.9) 

Ππωϊ 
11.22 

(9.14) 

10 

(9.24) 

15.97 

(12.28) 

11 

(8.27) 

48.25 

(25.61) 

Απόγεςμα 
11.45 

(9.67) 

9.45 

(8) 

17.24 

(10.77) 

12.82 

(17.3) 

51 

(28.62) 

Νύσηα 
8 

(5.1) 

8.32 

(6.67) 

12.14 

(7.19) 

8.55 

(4.82) 

37.14 

(16.04) 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ρξόλνη 

άθημεο ζηα ππεξ-επείγνληα πεξηζηαηηθά, όπνπ 

δηαθνξνπνηνύληαη ζεκαληηθά από ηα παξαπά-

λσ, αιιά θαη αλά πεξηνρή (Γξάθεκα 5 θαη 6).  

Ο γεληθόο κέζνο ρξόλνο άθημεο ζε ππεξ-

επείγνληα πεξηζηαηηθά είλαη 6 min 10 sec. 

ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηζηαηηθώλ  

(893/1010) δε ρξεηάζηεθε ζπλδξνκή γηα ηελ 

παξαιαβή, ζε 2 πεξηζηαηηθά ρξεηάζηεθε ε 

ζπλδξνκή 2
νπ

 αζζελνθόξνπ, ζε 21 ε ζπλδξνκή 

ηεο αζηπλνκίαο θαη ζε 3 ε ζπλδξνκή ηεο 

ππξνζβεζηηθήο. Δπηπιένλ, ζε 20 πεξηζηαηηθά 

ελεπιάθε θαη ε θηλεηή ηαηξηθή κνλάδα (ΚΗΜ), 

ελώ ζε 11 πεξηζηαηηθά πνπ δεηήζεθε 

ζπλδξνκή ΚΗΜ απηή ηειηθά δελ θαηέζηε 

δπλαηή. 

 



The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2018; 17(d): 50-66 (ISSN 1109-6888) www. e-journal.gr/ 
Διιεληθό Πεξηνδηθό Πεξηεγρεηξεηηθήο Ηαηξηθήο 2018; 17(d): 50-66 (ISSN 1109-6888)www.e-journal.gr/ 

57 

 

©2018 Society of Anesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece  

©2018 ΕηαιρείαΑναιζθηζιολογίαςκαιΕνηαηικήςΙαηρικήςΒορείοσΕλλάδος 

 

 

Γπάθημα 5. Ηζηόγξακκα θαη ζεθόγξακκα ηεο θαηαλνκήο ηνπ ρξόλνπ άθημεο ζε όια ηα ππεξ-

επείγνληα πεξηζηαηηθά, αλεμαξηήησο γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο. 

Γπάθημα 6. Μέζνο ρξόλνο άθημεο ζε ππεξ-επείγνληα πεξηζηαηηθά αλά πεξηνρή, αλεμαξηήησο 

βάξδηαο, εληόο αζηηθνύ ηζηνύ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν παξαιαβήο ησλ 

αζζελώλ, 10% παξειήθζεζαλ ρσξίο θακηά 

βνήζεηα (πεξηπαηεηηθνί), 26% ππνβαζηαδόκε-

λνη, 37% παξειήθζεζαλ κε θαξέθια, 24% κε 

θνξείν θαη 3% κε θνξείν ηύπνπ «ζθνύπα». 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηα 365 (36%) ησλ 

αζζελώλ πνπ παξειήθζεζαλ κε θαξέθια, 174 

ε παξαιαβή έγηλε από ηνλ 1
ν
 όξνθν , 82 από 

ηνλ 2
ν
, 32

ν
 από ηνλ 3

ν
 , ελώ ηα ππόινηπα από 

δηαθνξεηηθνύο νξόθνπο. Σν ζπλνιηθό βάξνο 

πνπ δηαρεηξίζηεθαλ νη 13 δηαζώζηεο ζηα ζπ-

γθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά ήηαλ 24761 kgˑ θαη ηα 
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πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ αθνξνύζαλ 

ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο (244) ηελ θάζνδν θαη 

ήηαλ θπξίσο νη ζηελέο ζθάιεο (28), ν 

πεξηνξηζκέλνο ρώξνο ειηγκώλ (23) , ε ύπαξμε 

εκπνδίσλ ζην ρώξν (27), ην νιηζζεξό δάπεδν 

(20) θαη ν ζπλδπαζκόο απηώλ (15). To κέζν 

βάξνο ησλ 1010 πεξηζηαηηθώλ ήηαλ 79.7 

(19.2) kg, κε κέγηζην αλαθεξόκελν βάξνο ηα 

218 kg. Ο ρξόλνο παξαιαβήο ήηαλ αλεμά-

ξηεηνο από ηνλ όξνθν (Γξάθεκα 7). 

ρεηηθά κε ηηο αηηίεο επηθηλδπλόηεηαο ζην 

ρώξν παξαιαβήο απηή απνηππώλεηαη ζην 

Γξάθεκα 8. 

Γπάθημα 7. Υξόλνη παξαιαβήο ζε ζρέζε κε ηνλ όξνθν. 

 

Γπάθημα 8. Αηηίεο επηθηλδπλόηεηαο ζην ζεκείν. 
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Σα πεξηζηαηηθά δηεθνκίζζεζαλ πεξίπνπ 

ηζόλνκα αλάκεζα ζηηο εθεκεξίεο ησλ 4 κεγά-

ισλ λνζνθνκείσλ ηεο πόιεο (294 ΓΝΘ «Γ. 

Παπαγεσξγίνπ», 254 ΠΓΝΘ «ΑΥΔΠΑ», 243 

ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» θαη 222 ζε εθεκεξία  

ΓΝΘ «Ηππνθξάηεην»), ελώ ε εηδηθόηεηα πνπ 

ρξεηάζηεθαλ αιιάδεη κε ην είδνο ησλ πεξηζηα-

ηηθώλ (Δπείγνληα θαη Τπεξ-επείγνληα) 

(Γξάθεκα 9). 

 

Γπάθημα 9. Ζ εηδηθόηεηα πνπ ρξεηάζηεθαλ ηα επείγνληα θαη ηα ππεξ-επείγνληα πεξηζηαηηθά (% επί 

ηνπ ζπλόινπ ηνπ θάζε είδνπο). 

 

ε 521 (51.5%) πεξηζηαηηθά έγηλαλ παξεκβά-

ζεηο ζην ζεκείν , ελώ 437 (43.6%) πεξηζηαηη-

θά παξειήθζεζαλ ρσξίο θάπνηα παξέκβαζε 

ζην ζεκείν (ζε 7 από ηα ηειεπηαία ρξεηάζηε-

θαλ όκσο παξεκβάζεηο θαζνδόλ). Σα ππόινηπα 

52 πεξηζηαηηθά θαηαλέκνληαη σο εμήο: 19 αξ-

λήζεθαλ κεηαθνξά κεηά ηελ παξέκβαζε ησλ 

δηαζσζηώλ ζην ζεκείν, 28 αξλήζεθαλ ηε κε-

ηαθνξά θαη ηε παξέκβαζε ησλ δηαζσζηώλ ελώ 

11 απνδείρηεθαλ ήδε λεθξνί. Ηδηαίηεξα όζνλ 

αθνξά ηηο θιήζεηο γηα θαξδηαθή αλαθνπή  

(13), ζε 3 πεξηπηώζεηο ήηαλ λεθξόο ζηελ άθημε 

θαη δελ μεθίλεζε πξσηόθνιιν ΚΑΡΠΑ, ζε 9 

πεξηπηώζεηο μεθίλεζε ΚΑΡΠΑ από ην πιήξσ-
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κα ηνπ αζζελνθόξνπ, ελώ κόλν ζε 1 πεξίπησ-

ζε είρε μεθηλήζεη ΚΑΡΠΑ από παξεπξηζθόκε-

λν. 

Άιιεο παξεκβάζεηο, πέξα από ηελ παξαθνινύ-

ζεζε ησλ δσηηθώλ ζεκείσλ, αθνξνύζαλ ηελ α-

θηλεηνπνίεζε (12 πεξηπηώζεηο ηξαύκαηνο), 

ηελ εύξεζε πεξηθεξηθήο θιεβηθήο γξακκήο 

(165) πεξηζηαηηθά, ηελ ηνπνζέηεζε ιαξπγγη-

θήο κάζθαο (12 πεξηζηαηηθά), ηνλ αεξηζκό κε 

απηνδηαηεηλόκελν αζθό (Ambu) (38)  

Αλαθνξηθά κε ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ησλ πε-

ξηζηαηηθώλ, ηα δσηηθά ζεκεία άθημεο ζην 

ζεκείν θαη ζην λνζνθνκείν γηα ηα επείγνληα 

θαη ηα ππεξ-επείγνληα πεξηζηαηηθά απεηθνλί-

δνληαη ζηνπο πίλαθεο 3 θαη 4 (η κλίμακα GCS 

αναθέπεηαι ωρ μέζο άθποιζμα) 

 

Πίνακαρ 3. Εσηηθά ζεκεία επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ 4. Εσηηθά ζεκεία ππεξ-επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ. 

 

Τπεπ-Δπείγονηα 

(61 πεπιζηαηικά) 
Παπάμεηποι  (κνξθή: x (s)) 

 HR SAP DAP SpO2 RR GCS* 

Απσική εκηίμηζη 

(άθημε ζην ζεκείν) 

83 119 71 76 16 10 

Σελική εκηίμηζη 

(ζην λνζνθνκείν) 

84 136 75 92 16 9 

Aλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε πγξώλ, ζην 7.5% 

ρνξεγήζεθε Ringer Lactate, ζην 69% NaCl 

0.9% θαη ζην 22.5% D5W ή D20W. Σέινο, ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ θάξκαθα κε 

εληνιή ηαηξνύ (εθηόο ησλ πεξηζηαηηθώλ 

θαξδηαθήο αλαθνπήο), απηά αλαγξάθνληαη 

ζηνλ πίλαθα 5.  

 

Δπείγονηα 

(353 πεπιζηαηικά) 
Παπάμεηποι  (κνξθή: x (s)) 

 HR SAP DAP SpO2 RR GCS* 

Απσική εκηίμηζη 

(άθημε ζην ζεκείν) 

90 

(21) 

136 

(33) 

82 

(19) 

93 

(7) 

15 

(7) 

13 

Σελική εκηίμηζη 

(ζην λνζνθνκείν) 

86 

(18) 

135 

(29) 

80 

(16) 

97 

(2) 

13 

(2) 

14 
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Πίνακαρ 5. Καηαλνκή ρνξήγεζεο θαξκάθσλ 

Φάπμακο Οδόρ σοπήγηζηρ Πεπιζηαηικά 

Adrenaline i.v. 5 

Methylprednisolone i.v. 1 

Atropine i.v 2 

Naloxone i.v 2 

Flumazenil i.v 1 

Furosemide i.v 2 

Nifedipine p.os 7 

Isosorbide dinitrate i.v. 6 

Salbutamol nebul. 2 

 

ΤΕΖΣΖΖ  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε είλαη ε πξώηε απηνύ 

ηνπ είδνπο ζηελ Διιάδα. Από ηα απνηειέζκα-

ηα , δηαπηζηώλεηαη θαηαξρήλ όηη ε ππάξνρπζα 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ βάζεσλ ησλ αζζε-

λνθόξσλ ηεο ππό κειέηεο πεξηνρήο δε ζπλάδεη 

άκεζα νύηε κε ηελ θαηαλνκή αιιά νύηε θαη κε 

ηνλ όγθν ησλ πεξηζηαηηθώλ. Έηζη, γηα παξά-

δεηγκα θαίλεηαη όηη ζην θέληξν ηεο πόιεο –ό-

πνπ θαηαγξάθεηαη θαη ν κεγαιύηεξνο όγθνο 

πεξηζηαηηθώλ- δελ ππάξρεη βάζε αζζελνθό-

ξσλ, ελώ ειιεηπή εκθαλίδεηαη θαη ε πεξηνρή 

ηνπ Δπόζκνπ. 

Ζ γλώζε ηεο πόιεο από ηα πιεξώκαηα θαίλε-

ηαη λα είλαη θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ 

εύξεζε ηνπ ζεκείνπ θιήζεο, ελώ δπζηπρώο, 

θαηαγξάθεηαη ε αλάγθε αλαβάζκηζεο βνεζε-

κάησλ πινήγεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ρξνληθή θαηαλνκή, ε  πιεη-

νλόηεηα ησλ πεξηζηαηηθώλ θαηαγξάθεηαη ζε 

απνγεπκαηηλή βάξδηα. Αλάινγεο αλαθνξέο 

από ην εμσηεξηθό, δίλνπλ παξόκνηα απνηειέ-

ζκαηα θαζώο θαηαγξάθεηαη αύμεζε ησλ πεξη-

ζηαηηθώλ ζηηο ώξεο 12.00-18.00
9,10

. 

Οη άλδξεο θαίλεηαη όηη θάλνπλ ρξήζε αζζελν-

θόξνπ ζε κηθξόηεξε ειηθία από ηηο γπλαίθεο. 

Ζ ζρέζε απηή αθνξά θαη ηα επείγνληα θαη 

ππεξ-επείγνληα πεξηζηαηηθά, παξόιν πνπ δελ 

απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνύζεο εξγαζίαο, 

πηζαλόλ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ νιηθή ζλεηόηεηα 

έηζη όπσο θαηαλέκεηαη ζηα δύν θύιια ηα 

ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα
11

. 

Ο θπξηόηεξνο ιόγνο θιήζεο είλαη ε νμεία αλα-

πλεπζηηθή δπζρέξεηα, ελώ αθνινπζνύλ κε πε-

ξίπνπ ίδηα αλαινγία ζπκπηώκαηα ζρεηηδόκελα 

κε ην θπθινθνξηθό θαη ην λεπξηθό ζύζηεκα, ό-
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πσο θαη ηα ηξαύκαηα. Αλάινγε ζπκπεξηθνξά 

θαηαγξάθεηαη θαη ζε άιιεο αλαθνξέο
10,12 

από 

άιια ζπζηήκαηα ηνπ εμσηεξηθνύ. Ζ δηαθνξν-

πνίεζε έγθεηηαη θπξίσο ζηε θαηεγνξία ησλ 

ηξαπκαηηζκώλ από ηξνραία αηπρήκαηα, όπνπ 

παξά ηε κείσζε ηνπο ηα ηειεπηαία ρξόληα
13

, ε 

Διιάδα παξακέλεη πςεια ζηε ζρεηηθή θαηε-

γνξία. 

Οη ρξόλνη αληαπόθξηζεο αιιά θαη δηαηθπεξαί-

σζεο ησλ πεξηζηαηηθώλ είλαη αλάινγνη κε απ-

ηνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξα-

θία
9-12

. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν, ππάξ-

ρνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο όρη κόλν απν ρώξα 

ζε ρώξα , αιιά θαη από πόιε ζε πόιε. Έηζη, 

γηα παξάδεηγκα γηα ηελ πόιε ηνπ Μεμηθνύ ην 

εύξνο ζην ρξόλν άθημεο ζην πεξηζηαηηθό θπ-

καίλεηαη από 6.8-61 min
14

, γηα ηελ πόιε ηεο 

Αθθξα, ν κέζνο ρξόλνο άθημεο είλαη ηα 16.7 

min
15
, ζηελ πόιε Ταδλη είλαη 8 min 

16 
, ελώ ζε 

κεγά-ιε έξεπλα 25 ππεξεζησλ ΔΠΗ ζηε Γεξ-

καλία, ν κέζνο ρξόλνο άθημεο ζε πεξηζηαηηθά 

θαξδηαθήο αλαθνπήο είλαη 9 min 47 sec
17
. Δη-

δηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θαξδηαθήο αλαθν-

πήο, ν κεησκέλνο ρξόλνο αληαπόθξηζεο καδί 

κε ηελ εθαξκνγή ΚΑΡΠΑ από παξεπξηζθόκε-

λν, έρεη ζπζρεηηζηεί κε θαιύηεξε λεπξνινγηθή 

έθβαζε
18
. ηελ παξνύζα κειέηε, ελώ ν ρξόλνο 

άθημεο ζην ζεκείν γηα ηα ππεξ-επείγνληα 

πεξηζηαηηθά είλαη κόλν 6 min 10 sec, κόλν ζε 

κηα πεξίπησζε θαξδηαθήο αλαθνπήο θαηεγξά-

θε έλαξμε ΚΑΡΠΑ από παξεπξηζθόκελν. 

Άιιν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν , είλαη όηη 36% ησλ 

πεξηζηαηηθώλ πεξειήθζεζαλ είηε ρσξίο είηε κε 

ειάρηζηε βνήζεηα. Σν ηειεπηαίν αλαδπθλύεη ην 

πξόβιεκα ηεο άζθνπεο ρξήζεο ηνπ αζζελν-

θόξνπ, ην νπνίν, αλ θαη δελ απνηειεί απνθιεη-

ζηηθόηεηα ηνπ ειιεληθνύ ζπζηήκαηνο ΔΠΗ
19

, 

ρξήδεη δηεξεύλεζεο θαη αληηκεηώπηζεο. Ζ 

αληηκεηώπηζε ζα κπνξνύζε λα πεξηιακβάλεη 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ αιιά , θπξίσο, ηε 

ζεζκνζέηεζε πιαηζίνπ ειέγρνπ ώζηε λα απν-

θεύγεηαη ε άζθνπή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην ίδην πξόβιεκα 

ζηνηρείδεη 500.000.000 ιίξεο / έηνο ζην Βξεηα-

ληθό NHS
19

. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξαθηεξηζκνύ ηνπ 

πεξηζηαηηθνύ σο επείγνλ από ηελ θιήζε ζην 

ζεκείν, επίζεο απνηειεί ζεκαληηθό ζηνηρείν. 

Ζ αλάιπζε ηνπ ηξόπνπ όκσο ηεο δηεξεύλεζεο 

θαη ηεο θαηαρώξεζεο ηεο όπνηαο πιεξνθνξίαο 

παξέρεηαη από ηνλ θαινύληα, δελ πεξηιακβά-

λεηαη ζηε παξνύζα κειέηε.  

Έλα άιιν πξόβιεκα πνπ θαηαγξάθεηαη γηα 

πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα είλαη ε ζπκπεξηθν-

ξά πξνο ηνπο δηαζώζηεο θαη ε επηθηλδπλόηεηα 

ηνπ ρώξνπ, παξόιν πνπ ππάξρνπλ ηα ηειεπηαί-

α ρξόληα αλαθνξέο ζην ηύπν γηα επηζέζεηο ή 

πξνπηιαθηζκνύο πιεξσκάησλ αζζελνθόξσλ
20

. 

Αληίζεηα ζε δηεζλέο επίπεδν, ην ζέκα ηεο επη-

ζεηηθόηεηαο θαηά ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

πξνλνζνθνκεηαθνύ επείγνληνο ζπγθεληξώλεη 

νιό θαη πην κεγάιν ελδηαθέξνλ
21-22

. 
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Δπηπιένλ ηεο επηθπλδπλόηεηαο, ε παξνύζα κε-

ιέηε θαηαγξάθεη θαη ζηνηρεία από ην θόξην 

εξγαζίαο ησλ δηαζσζηώλ. Σν κέζν βάξνο πνπ 

δηαρεηξίζηεθε ν θάζε δηαζώζηεο  γηα ηα 365 

πεξηζηαηηθά πνπ παξαιήθζεζαλ κε θαξέθια 

ήηαλ 952 kg. Με δεδνκέλν ην πνζνζηό ησλ 

θιήζεσλ επί ηνπ ζπλόινύ  (4%), ην ζπλνιηθό 

θνξηίν πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ν θάζε 

δηαζώζηεο είλαη πνιιαπιάζην. 

Σέινο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία 

ζρεηηθά ηηο παξεκβάζεηο από ηνπο δηαζώζηεο 

(εύξεζε πεξηθεξηθήο γξακκήο, ηνπνζέηεζε 

ιαξπγγηθήο κάζθαο θ.η.ι) θαζώο θαη ε ρνξή-

γεζε θαξκάθσλ (θπξηαξρνύλ ηα αληη-ππεξηα-

ζηθά), θαζώο θαη πγξώλ (ζηελ πιεηνςεθία 

NaCl 0.9%).  

Όια ηα παξαπάλσ, θπζηθά, νθείινπλ λα αλα-

ιπζνύλ ππό ην πξίζκα ησλ πεξηνξηζκώλ ηεο 

παξνύζεο κειέηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν δείγκα 

απνηειεί κόλν ελά ηκήκα ηνπ ζπλόινπ ησλ πε-

ξηζηαηηθώλ. Χο εθ ηνύηνπ, ρξεηάδεηαη κεγαιύ-

ηεξα δείγκαηα θαηαγξαθήο γηα λα επηβεβαησ-

ζνύλ ή όρη ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα. 

Πέξαλ απηνύ, ν πνιύπιεπξνο ραξαθηήξαο ηεο 

κειέηεο  δελ επέηξεπε ηελ αλάιπζε ζε βάζνπο 

ηεο θάζε παξακέηξνπ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, 

δελ γλσξίδνπκε αλ ε εμηδεηθεπκέλε 

εθπαίδεπζε ησλ δηαζσζηώλ ζην ηειεθσληθό 

θέληξν ή ε εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνύ επζύλεηαη 

γηα ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηε 

δηαβίβαζε ζε ζρέζε κε ην ραξαθηεξηζκό πνπ 

δώζεθε ζην πεξηζηαηηθό (επείγνλ ή όρη) από ην 

πιήξσκα, κεηά ηελ άθημε. Αθόκε 

πεξηζζόηεξν, δελ γλσξίδνπκε αλ ε παξνπζία 

(έζησ θαη πηινηηθή) επαγγεικαηηώλ 

δηαρεηξηζηώλ επεηγόλησλ θιήζεσλ (dispatcher) 

ζην ζύζηεκα, ζα αιιάδε θάηη. ηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ αλζξσπνγεσγξαθία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο (ππθλόηεηα 

πιεζπζκνύ, ειηθηαθή θαη νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, θ.α.) επίζεο δε ζπκπεξηιήθζεζαλ. 

Ζ θαηάζηαζε θαη ν αξηζκόο ησλ δηαζέζηκσλ 

κέζσλ  (αζζελνθόξσλ, πιηθώλ) άιιά θαη ε 

θαηάζηαζε (ειηαθή θαηαλνκή, εθπαίδεπζε, 

εκπεηξία, θ.η.ι.) ηνπ πξνζσπηθνύ, κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα. Ζ απνπ-

ζία ζπζηήκαηνο δηαζύλδεζεο ησλ λνζνθνκεί-

σλ κε ην ΔΚΑΒ, σζηέ λα ππάξμεη πιεξνθνξη-

αθή αλαηξνθνδόηεζε ζρεηηθά κε ηα πεξηζηαηη-

θά επίζεο είλαη δεηνύκελν.   

Παξόια απηά, ε παξνύζα κειέηε παξέρεη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε  

πξνλνζνθνκεηαθώλ πεξηζηαηηθώλ από δηαζώ-

ζηεο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα δώζνπλ ην 

έλαπζκα γηα κεγαιύηεξεο θαη ιεπηνκεξέζηεξεο 

έξεπλεο ζε ηνπηθό, πεξηθεξεηαθό θαη εζληθό 

επίπεδν. Με δεδνκέλε κάιηζηα ηελ αλαβάζκη-

ζε ηνπ ξόινπ ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο γε-

ληθά, ε αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ κειιν-

ληηθέο κειέηεο ζα παξάζρνπλ, ζα απνηειέζεη 

ην θιεηδί γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ 

ππεξεζηώλ πγείαο ζε εμσλνζνθνκεηαθό 

επίπεδν. 
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