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IMPROVING PATIENT AND STAFF OUTCOMES BY ADDRESSING MISSED NURSING CARE
}

Ο καταµερισµός της φροντίδας σχετίζεται τόσο µε οικονοµικές όσο και ηθικές διαστάσεις της φροντίδας υγείας,
καθώς και µε την παροχή των υπηρεσιών υγείας, και εµπερικλείεται εννοιολογικά στα στοιχεία της κατανοµής των
πόρων, της λήψης αποφάσεων και των εκβάσεων των ασθενών.

}

Το θέµα αυτό υποβαθµίζεται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, δεν περιλαµβάνεται στις δηµόσιες συζητήσεις και
στην ατζέντα της πολιτικής για την υγεία.

}

Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής και οι φορείς υγείας πρέπει να δράσουν και µάλιστα να δράσουν γρήγορα.
Για να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανοµή και να αποτραπεί η αδικία, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής πρέπει
να λαµβάνουν υπόψη τις βασικές ανάγκες φροντίδας µέσω του διαλόγου µε πολίτες και νοσηλευτές, καθώς και µε
ανοικτές συζητήσεις σχετικά µε τις προτεραιότητες στη νοσηλευτική.

Ποιό είναι το πρόβληµα?
Ο καταµερισµός της φροντίδας εµπερικλείεται
εννοιολογικά στα στοιχεία της κατανοµής των
πόρων, της λήψης αποφάσεων και των εκβάσεων
των ασθενών. Οι νοσηλευτές συχνά κατανέµουν τη
φροντίδα χωρίς σαφείς αρχές, κατευθυντήριες
οδηγίες ή υποστήριξη από την υπηρεσία και, ως εκ
τούτου, οι θεµελιώδεις ανάγκες των ασθενών
ενδέχεται να µην ικανοποιούνται και µπορεί να
επηρεαστούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα που
συνδέονται µε τις διακρίσεις.
Ως παράλειψη της νοσηλευτικής φροντίδας
αναφέρεται η φροντίδα υγείας που καθυστερεί,
ολοκληρώνεται µερικώς ή παραλείπεται εξ
ολοκλήρου , και η οποία µπορεί να επέλθει ως
αποτέλεσµα της κατανοµής του χρόνου των
νοσηλευτών. Όπως και µε τα ιατρικά ή νοσηλευτικά
λάθη, αυτές οι πράξεις παράλειψης αποτελούν ένα
παγκόσµιο φαινόµενο, το οποίο απειλεί την
ασφάλεια των ασθενών είτε σε νοσοκοµεία, σε
ιδρύµατα ή αλλού, και αυξάνει το κόστος της
περίθαλψης. Σε αντίθεση µε άλλα προβλήµατα που
πλήττουν τα συστήµατα υγείας, η φροντίδα που
παραλείπεται δεν έχει λάβει ακόµη την ανάλογη
προσοχή και έχει µείνει εκτός της ατζέντας της
πολιτικής για την υγεία και τη δηµόσια συζήτηση,
παρόλο που αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα δηµόσιας
υγείας.

Εκτός από τις άµεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια
των ασθενών, η παράλειψη φροντίδας µπορεί
επίσης να επηρεάσει αρνητικά τις εκβάσεις των
ασθενών. Ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών
τεκµηρίων έχει δείξει ότι, για παράδειγµα, η µη
κινητοποίηση και συχνό γύρισµα των ασθενών
µπορεί να οδηγήσει στην εµφάνιση
παραληρήµατος , πνευµονίας, µεγαλύτερης
διάρκειας παραµονής στο νοσοκοµείο, έντονου
πόνου, δυσφορίας και σωµατικής αναπηρίας. Πιο
ανησυχητικό ακόµη, είναι το γεγονός, όπως έχουν
δείξει άλλες ερευνητικές µελέτες, ότι η αύξηση του
φόρτου εργασίας ενός νοσηλευτή κατά έναν
ασθενή και 10% αύξηση του ποσοστού της
νοσηλευτικής φροντίδας που παραλείπεται
συσχετίστηκαν µε αύξηση κατά 7% και 16% της
πιθανότητας ενός ασθενή να πεθάνει εντός 30
ηµερών από την εισαγωγή του στο νοσοκοµείο.
Το φαινόµενο της παράλειψης της φροντίδας
είναι ένα πολυπαραγοντικό πρόβληµα και δεν
µπορεί να αποδοθεί σε έναν µόνο παράγοντα. Ο
αντίκτυπος της εντατικοποίησης της εργασίας,
που απορρέει από την οξεία κατάσταση πολλών
ασθενών, βρέθηκε ότι αποτελεί ένα σχετικό
παράγοντα, ο οποίος µάλιστα θεωρείται ότι
επιδεινώνεται περαιτέρω καθώς ο πληθυσµός
γηράσκει και η ανάγκη για υπηρεσίες φροντίδας
υγείας αυξάνεται. Επιπλέον, ζητήµατα
στελέχωσης που σχετίζονται µε υψηλές αναλογίες
νοσηλευτών-ασθενών,

µε ανεπαρκή συµµετοχή επαγγελµατιών διαφόρων
ειδικοτήτων στις οµάδες φροντίδας υγείας, µε εντάσεις
στην επικοινωνία µεταξύ των επαγγελµατιών υγείας,
µε µεταβαλλόµενο φόρτο εργασίας στις διαφορετικές
βάρδιες και µικρή υποστήριξη από άλλο προσωπικό
έχουν επισηµανθεί επίσης ως σχετιζόµενοι παράγοντες
που οδηγούν σε παραλείψεις στη νοσηλευτική
φροντίδα.
Από την άλλη µεριά,, υπάρχει έλλειψη κατευθυντήριων
οδηγιών, τυποποίηση και υποστήριξη του τρόπου
διδασκαλίας των φοιτητών της νοσηλευτικής όσον
αφορά στην ασφάλεια των ασθενών. Αυτό οδήγησε σε
µια µη δοµηµένη, ασαφή και µη τυποποιηµένη
προσέγγιση. Παρά τις προσπάθειες τυποποίησης των
κανονισµών για τους νοσηλευτές και της καταγραφής
των πρακτικών σε όλη την Ευρώπη, εξακολουθεί να
υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση.

ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν οι νοσηλευόμενοι
ασθενείς δεν λαμβάνουν όλη την απαραίτητη
φροντίδα, η πιθανότητα επανεισαγωγής τους
αυξάνεται, επιδεινώνοντας περαιτέρω το
πρόβλημα.
Έχοντας τις ρίζες του σε οργανωτικούς
παράγοντες και στους διάφορους φορείς, το
φαινόμενο των παραλείψεων της νοσηλευτικής
φροντίδας μπορεί να μετριαστεί από τους
παράγοντες των συστημάτων υγείας, τους
πολιτικούς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, υπό
την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν το πρόβλημα, το
συζητούν ανοιχτά και θεσπίζονται οι σωστές
πολιτικές.
Αναφορές και περαιτέρω ανάγνωση
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Ερευνητικές µελέτες δείχνουν ότι η φροντίδα που
παραλείπεται όχι µόνο δεν αποτελεί µεµονωµένο
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πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση
της κατανόησής µας όσον αφορά στο ζήτηµα της
νοσηλευτικής φροντίδας που παραλείπεται. Στο ίδιο
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που παραλείπεται στην κορυφή της ατζέντας της
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Τι πρέπει να κάνουν οι υπεύθυνοι χάραξης της πολιτικής για την υγεία;
o

o

Συµβουλευτείτε τους νοσηλευτές και τις

o

νοσηλευτικές οργανώσεις και

πανευρωπαϊκού πλαισίου για τη µελέτη, την

συµπεριλάβετε τη φωνή της νοσηλευτικής

παρακολούθηση, τη µέτρηση της νοσηλευτικής

σε όλες τις αποφάσεις που επηρεάζουν

φροντίδας που παραλείπεται και των σχετικών

τους νοσηλευτές, τη νοσηλευτική

δεικτών, όπως το επίπεδο στελέχωσης σε όλες τις

πρακτική ή τη φροντίδα των ασθενών.

ευρωπαϊκές χώρες και συστήµατα υγείας, µε
σεβασµό στην αρχή της επικουρικότητας και

Κατανοήστε τον κρίσιµο ρόλο των

αποφεύγοντας επιτακτικές πολιτικές και επιβολή

νοσηλευτών στη διατήρηση και προαγωγή

από πάνω προς τα κάτω, τα οποία έχουν βρεθεί

της ασφάλειας των ασθενών, καθώς είναι

ότι είναι αναποτελεσµατικά.

ο µεγαλύτερος ανθρώπινος πόρος στη
φροντίδα υγείας και έχει την πιο στενή

o

Δηµιουργία επιτροπής και ανάπτυξη ενός

o

Προώθηση ασφαλών επιπέδων στελέχωσης. Αν

αλλά και τη µεγαλύτερη χρονικά επαφή

και δεν είναι ο µόνος προβλεπτικός παράγοντας

µε τους ασθενείς.

για την παράλειψη µέρους της νοσηλευτικής

Η παρακολούθηση των ασθενών και η

φροντίδας, είναι από τους πιο ισχυρούς. Η

ενηµέρωση των επαγγελµατιών υγείας

έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού ή οµάδες

είναι υψίστης σηµασίας. Η προώθηση της

επαγγελµατιών µε ελλειπή ή λανθασµένο

R&D και η ανάπτυξη έξυπνων συσκευών /

συνδυασµό δεξιοτήτων µπορεί να οδηγήσουν σε

IoT στα νοσοκοµεία µπορεί να βοηθήσει

παραλείψεις στη νοσηλευτική φροντίδα, η οποία

στη µείωση του µέρους της νοσηλευτικής

µε τη σειρά της οδηγεί σε δυσαρέσκεια του

φροντίδας που παραλείπεται βοηθώντας

προσωπικού και σε αρνητικές εκβάσεις των

τους επαγγελµατίες υγείας. Τα αυτό-

ασθενών.

συµπληρούµενα ερωτηµατολόγια είναι

o

Τα νοσηλευτικά εκπαιδευτικά προγράµµατα σε

σηµαντικά, αλλά περιορισµένα και

προπτυχιακό επίπεδο πρέπει να περιλαµβάνουν

αναδροµικά. Οι δείκτες της νοσηλευτικής

σαφές και µετρήσιµο περιεχόµενο για την

φροντίδας που παραλείπεται πρέπει να

ασφάλεια των ασθενών.

συλλέγονται µε τρόπο ιδιαίτερα σαφή.

