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ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ
ΣΤΟ ISO 9001:2008
ΑΡΧΗ
1:
Εστίαση
στον
πελάτη
ΑΡΧΗ
2:
Ισχυρή
διοίκηση
ηγεσία
ΑΡΧΗ
3:
Ενεργής
συμμετοχή
εργαζομένων
ΑΡΧΗ
4:
«Διεργασιακή»
προσέγγιση
ΑΡΧΗ 5: «Συστημική» προσέγγιση των αρχών της διοίκησης
ΑΡΧΗ
6:
Προσανατολισμός
στη
συνεχή
βελτίωση
ΑΡΧΗ
7:
Αποφάσεις
βασισμένες
σε
δεδομένα
ΑΡΧΗ 8: Σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με προμηθευτές
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ΕΝ 15224 : 2012

x

Παρουσίαση απαιτήσεων ΕΝ 15224:2012 σε σύγκριση
με το πολυεφαρμοσμένο και γνωστό σε όλους
ISO 9001:2008
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ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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Στην χρησιμοποιούμενη ορολογία
x (1)

• Κλινικός : μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα
από τον τύπο υπηρεσίας, βαθμό σοβαρότητας ή
οργανισμό
• Πελάτης: Ο ΑΣΘΕΝΗΣ και τα
• Eνδιαφερόμενα μέρη: ο πλησιέστερος συγγενής, η
οικογένεια ασθενή, ο νομικός εκπρόσωπος του
ασθενή, οι κάτοικοι πέριξ και εν δυνάμει πελάτες,
ο Παραπέμπων/Θεράπων ιατρός, το Σύστημα
Υγείας, ο Ασφαλιστικός φορέας, οι Ιδιωτικές
ασφάλειες, οι Εργαζόμενοι και λοιποί εμπλεκόμενοι
(πχ.οι εθελοντές- αιμοδότες, δότες), οι Προμηθευτές,
οι Οργανισμοί, οι Ιατρικές Εταιρείες (πχ η Ελληνική
Καρδιολογική Εταιρεία) κλπ
• Ασθενής: το υποκείμενο (subject) της υπηρεσίας
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Στην χρησιμοποιούμενη ορολογία
x (2)

• Ικανοποίηση πελάτη: βάσει των αναγκών και
προσδοκιών του πελάτη
• Μη συμμόρφωση: γεγονός που δεν συνάδει άμεσα
ή έμμεσα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της
υπηρεσίας, που αποκλίνει από την ισχύουσα
νομοθεσία ή παρ’ολίγον ατύχημα (πχ λάθος
φάρμακο που τελικά δεν δόθηκε), περιστατικό και
ανεπιθύμητο συμβάν (κάτι που προκάλεσε βλάβη
στον ασθενή): Near misses, incidents and adverse
events
• Οργανισμός: μπορεί να είναι νοσοκομεία,
γηροκομεία, τμήματα, μονάδες ακόμη και
μεμονωμένο ιδιωτικό ιατρείο και συμπεριλαμβάνει
το προσωπικό (διοικητικοί υπάλληλοι, νοσηλευτικό
προσωπικό και εξειδικευμένο προσωπικό με
www.tuvaustriahellas.gr
επαγγελματικό δικαίωμα σε δεδομένη διακαιοδοσία 6

Στην χρησιμοποιούμενη ορολογία
x (3)

• Δείκτες ποιότητας: Δείκτες που προκύπτουν από
τις επαγγελματικές ενώσεις στον χώρο της υγείας
και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
αξιολόγηση των υπηρεσιών υγειονομικής
περίθαλψης ή δραστηριότητες υγειονομικής
περίθαλψης
• Αρχεία: που αφορούν τον κάθε ασθενή αλλά και
συσσωρευμένες πληροφορίες σχετικές με τους
ασθενείς
• Απαιτήσεις που στηρίζονται στην ανάγκη ή
προσδοκία του ασθενή : με κρίση και βάση στην
τεκμηριωμένη γνώση, με ορθές κλινικές πρακτικές
(πχ Ευρωπαικά guidelines) , με βάση στο
αποτέλεσμα (θεραπείας ή ανακούφισης), σωστή
συμπεριφορά, νομικές και κανονιστικές διατάξεις
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Στην χρησιμοποιούμενη ορολογία
x (4)

• κίνδυνος: συνδυασμός της πιθανότητας ενός
γεγονότος με αρνητική συνέπεια που μπορεί να
είναι με μη κλινική έννοια αλλά χαρακτηρίζεται
κλινικός αν έχει αρνητική επίδραση στα
ποιοτικά χαρακτηριστικά
• Διαχείριση του κινδύνου: αξιολόγηση των
κινδύνων, αντιμετώπιση του κινδύνου,
αποδοχή του κινδύνου ακόμη και αυτού της
επικοινωνίας
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Στην §4 Διαχειριση Τεκμηρίωσης
x

• Αναγνώριση όλων των κλινικών και μη διεργασιών
• Προσδιορισμός δεικτών, κριτηρίων και μεθόδων
αξιολόγησης διεργασιών
• Διαχείριση κινδύνων σχετιζόμενων με κλινικές
διεργασίες
• Εφαρμογή ενεργειών έτσι ώστε να επιτευχθούν τοι
στόχοι ποιότητας
• Ως έγγραφα σχετιζόμενα με το ΣΔΠ αναγνωρίζονται
και αυτά της επικοινωνίας με εξωτερικό φορέα (πχ
ασφαλιστικό φορέα)
• Διανομή εγγράφων που εξασφαλίζει ότι το
προσωπικό με σχετικές αρμοδιότητες έχει
παραλάβει όλα εσωτερικά ή εξωτερικά
διαμορφούμενα έγγραφα συμπεριλαμβανομένων
www.tuvaustriahellas.gr
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οδηγιών, κλινικών οδηγιών, πρωτοκόλλων

Στην §5 Ευθύνη Διοίκησης (1) x

• Παροχή των πόρων που θα εξασφαλίσουν τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας
• Τήρηση ισορροπίας μεταξύ των προσδοκιών
του ασθενή ή του περιβάλλοντος του ασθενή
και των αναγκών όπως αξιολογούνται από τους
επαγγελματίες υγείας
• Πληροφορίες σχετιζόμενες με την απόδοση των
κλινικών και άλλων διεργασιών είναι ένα
βασικό στοιχείο για το σχεδιασμό του
συστήματος διαχείρισης ποιότητας
• Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών του
προσωπικού αλλά και των εξωτερικών
συνεργατών και λοιπών συμβαλλόμενων στις
κλινικές διεργασίες
10
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Στην §5 Ευθύνη Διοίκησης (2)x

• Εσωτερική επικοινωνία: στην παροχή υπηρεσίας,
στην οποιαδήποτε αλλαγή (πχ υλικών, εξοπλισμού),
στα ατυχήματα συμβάματα κλπ
• Ανασκόπηση διοίκησης όπου υπάρχει ως
εισερχόμενο η επίδοση σε ποιοτικά χαρακτηριστικά,
η νοσηρότητα, η θνησιμότητα , η άποψη ασθενών
και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών και οι όποιες
αλλαγές με επιπτώσεις στην ποιότητα
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Στην §6 Πόροι

x

• Διαβεβαίωση :ότι το προσωπικό γνωρίζει και
εκτελεί τα καθήκοντα του και έχει την σχετική
εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης
κινδύνου για την ασφάλεια του ασθενή και το ίδιο
αφορά και τους εξωτερικούς συνεργάτες
• Σωστές υποδομές μεταξύ άλλων: παροχή ρεύματος
,νερού, χώρους στάθμευσης, διαθεσιμότητα
ασθενοφόρων και προσβασιμότητα σε δημόσια
μέσα μεταφοράς, τροφοδοσία γευμάτων,πλυντήριαστεγνωτήρια, αποκομιδή αποβλήτων, απολύμνασηαποστείρωση συσκευών πολλαπλών χρήσεων,
ηλεκτρονική επικοινωνία και υπολογιστές
• Υπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης: σε περιπτωση
απώλειας κάποιου ή πολλών απο τις παραπάνω
υποδομές και η Προστασία περιβάλλοντος
www.tuvaustriahellas.gr
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Στην §7 Υλοποίηση Υπηρεσίας
x (1)
• Απαιτήσεις πελάτη που πρέπει να ληφθούν υπόψη:
ενδεδειγμένη και σωστή θεραπεία, διαθεσιμότητα, με
συνέχεια, αποτελεσματικότητα, μέγιστη απόδοση,
ανταποδοτική, τεκμηριωμένη, ασθενοκεντρική (με
σωματικά, ψυχολογικά και κοινωνικά κριτήρια) , με
συμμετοχή του ασθενή και με στόχο την ασφάλεια του
ασθενή, επικαιροποίηση και προσβασιμότητα
• Οποιαδήποτε απαίτηση που δεν εκφράζεται αλλά
σχετίζεται με το επίπεδο υπηρεσιών του οργανισμού ,
των επιστημονικών στοιχείων και κλινικής γνώσης
• Απαιτήσεις άλλων ενδιαφερόμενων μερών (πχ.ΕΟΠΥΥ
ασφαλιστικές εταιρείες)
• Απαιτήσεις Νομοθεσίας πχ χρήση εγγράφων
φαρμάκων, ανάκληση ι/τ προιόντων , προστασία για
ακτινοβολία κλπ.
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x

Στην §7 Υλοποίηση Υπηρεσίας (2)
• Ενημέρωση και αποδοχή: από τον ασθενή ή
τον εκπρόσωπο ή τον πλησιέστερο συγγενή
• Πληροφορίες σχετικά με την προσφερόμενη
υπηρεσία, κόστος, πλεονεκτήματα, πιθανές
επιπλοκές, παράπλευρες επιδράσεις,
εναλλακτικές προσεγγίσεις, χρονικό
διάστημα θεραπείας
• Αναγνώριση αλλαγής άποψης του ασθενή ή
εκπροσώπου-πλησιέστερου συγγενή
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Στην §7 Υλοποίηση Υπηρεσίας
(3)
x

Ο σχεδιασμός νέας υπηρεσίας κάνει ειδική αναφορά
σε:
•Ανάγκες των ασθενών σχετιζόμενων με την υγεία
•Ηθικές αρχές και κοινωνικά κριτήρια
•Επιδημολογικά δεδομένα
•Ανάλυση και διαχείριση κινδύνου
• επικύρωση μεθόδων, επιλογή μηχανημάτων,
μεθόδων και υπηρεσιών συνεργατών
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Στην §7 Υλοποίηση Υπηρεσίας
x (4)

• επιλογή προμηθευτών τόσο προϊόντων όσο και
υπηρεσιών συντήρησης, επικοινωνίας,
συμβουλευτικής, στελέχωσης, καθαριότητας,
εκπαίδευσης (ακόμη και αν πρόκειται ένα τμήμα να
προσφέρει υπηρεσίες στο άλλο)
• Πληροφορίες σχετιζόμενες και με την διαχείριση του
κινδύνου
• Παραλαβή προϊόντος ή υπηρεσίας
επιβεβαιώνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα
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Στην §7 Υλοποίηση Υπηρεσίας
x (5)

• Ιχνηλασιμότητα:
• ιατρικό αρχείο ασθενή και οποιαδήποτε αλλαγή
νοσηλείας και κατάστασης
• Φαρμακευτική αγωγή, αίμα, δείγμα για βιοψία,
εμφυτεύσιμα υλικά, υγρά που δόθηκαν
• Προσωπικό που σχετισθηκε και σαν σημείωση
οπωσδήποτε σε ποιό χρόνο και από ποιό
εξουσιοδοτημένο για αυτό άτομο δόθηκε η
φαρμακευτική ή όποια άλλη αγωγή στον ασθενή
• Η πληροφορία πρέπει να καταχωρείται σε
τυποποιημένα αρχεία έτσι ώστε να εξυπηρετείται η
συνέχεια των υπηρεσιών
www.tuvaustriahellas.gr
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Στην §7 Υλοποίηση Υπηρεσίας
(6)
x

• Ιδιοκτησία πελάτη:
• Το ιατρικό αρχείο ή η οποιαδήποτε πληροφορία
πρέπει να αναγνωρίζεται και να φυλάσσεται με
εμπιστευτικότητα
• Προσωπικά αντικείμενα , σκευάσματα, αίμα για
μετάγγιση, υλικά εξωσωματικής γονιμοποιησης
• Τα αποτελέσματα εξετάαεων
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Στην §8 Ανάλυση Βελτίωση x

• Το νέο πρότυπο εδώ δεν έχει παρά ελάχιστες
λεκτικές διορθώσεις
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Γιατί να επιλέξω;

x

• ISO 9001
•

Γιατί φαίνεται να είναι πιό εύκολο!

•

Γιατί το ζητά ο ΕΟΠΥΥ !

•

Γιατί αυτό ζητά η αγορά!

• ΕΝ 15224
•

Γιατί εμπλέκει πλέον ξεκάθαρα και την ποιότητα στην ιατρική πράξη
βάζοντας στόχους και παρακολουθώντας τα στατιστικά των νοσηλειών,
των επεμβάσεων, της πορείας ασθενών σε σύγκριση με τους
Ευρωπαϊκούς ή Εθνικούς μέσους όρους

•

Γιατί θωρακίζεται καλύτερα ο οργανισμός έναντι αστικής ευθύνης αφού
τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τα Guidelines

•

Γιατί μπορεί ο οργανισμός να παροσιάσει τεκμηριωμένα το πως λειτουργεί
σε καθε υποψήφιο πελάτη (πχ. εν δυνάμει πελάτη, ιατρικό τουρισμό

•

Γιατί είναι εργαλείο στα χέρια του οργανισμού για συνεχή βελτίωση

www.tuvaustriahellas.gr
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ΕΝ15224

x

σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
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