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23o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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Ορισµός
Η µεταβίβαση της επαγγελµατικής ευθύνης για
ορισµένες ή όλες τις πτυχές της φροντίδας υγείας ενός
ασθενούς ή µιας οµάδας ασθενών, µεταξύ ατόµων ή
επαγγελµατικών οµάδων σε προσωρινή ή µόνιµη βάση.

Junior Doctors (2003). Making IT Work for Hospital Juniors Supporting Working Practices and Training within the New Contract and the EWTD. British
Medical Association. Availiable at: http://www.surginet.org.uk/misc/interview/downloads/misc/it.pdf. Accessed 23 September 2015.
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Διαδικασία
παράδοσηςπαραλαβής
ασθενών

v Ασυνέχεια της
φροντίδας υγείας
v Εµφάνιση σοβαρών
ανεπιθύµητων ενεργειών
v Λάθη-παραλείψεις

Ασφάλεια
ασθενών

Fanara B., Manzon C., Barbot O., Desmettre T., Capellier G. (2010). Recommendations for the intra-hospital transport of critically ill patients. Critical Care, 14(3): 87.
Hardin, S. Kaplow, R. (2010). Cardiac Surgery Essentials for Critical Care Nursing, Massachusetts. Jones and Bartlett publishers.
Manser, T. Foster, S. (2014). Effective handover communication: An overview of research and improvement efforts. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, 25 (2), 181-191.
Papson, P.N.J., Russell, K.L., Taylor, D.M. (2007). Unexpected events during the intrahospital transport of critically ill patients. Academic Emergency Medicine , 14(6):574-577.
Parmentier-Decrucq, E., Poissy, J., Favory, R., et al. (2013). Adverse events during intrahospital transport of critically ill patients: incidence and risk factors. Annals of Intensive Care, 3:10

4

http://anesthesiology.duke.edu/?page_id=825616
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Αποτελεσµατική
µεταβίβαση πληροφορίας
¢
¢

¢

¢

¢
¢

Έγκαιρη, συνοπτική, περιεκτική, ακριβής και πλήρης.
Πραγµατοποίηση σε όλη τη συνέχεια της υγειονοµικής
περίθαλψης και σε όλες τις φάσεις της, χωρίς υποβάθµιση
της ποιότητάς της.
Πληροφορίες σχετικές µε τον ασθενή και την κατάσταση
της υγείας του (ιστορικό του ασθενούς, προεγχειρητική
κατάσταση).
Πληροφορίες σχετικά µε τη χειρουργική επέµβαση και
διεγχειρητική κατάσταση του ασθενούς (χρήση καρδιακών
συσκευών).
Παρουσία καρδιοχειρουργού, αναισθησιολόγου,
νοσηλευτή ΜΕΘ και εντατικολόγου.
Ερωτήσεις- Απορίες.

Australian Medical Association (2006). Safe handover: safe patients. Guidance on clinical handover for clinicians and managers. Availiable at: https://ama.com.au/media/ama-safe-handoverguide-will-help-keep-patients-safe-hands. Accessed 23 September 2015.
Association of perioperative registered nurses and the U.S. Department of Defence Patinet Safety Program (2012). Patients Hand-off Tool Kit. Availiable
at: http://www.aorn.org/PracticeResources/ToolKits/PatientHandOffToolKit/.Accessed 23 September 2015.
Nagpal, K., Arora, S., Abboudi, M., et al. (2010). Postoperative handover: problems, pitfalls, and prevention of error. Annals of Surgery, 252 (1): 171-176.
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Συνήθη λάθη - παραλείψεις
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Εναλλαγή παρόχων φροντίδας υγείας το 24ωρο.
Διακοπές - περισπασµοί
Επίπεδα θορύβου
Τόνος της φωνής
Μάθηση και κατάρτιση
Πολιτιστική συνείδηση 
Ανθρώπινη απόδοση (νυχτερινή βάρδια).
Ιεραρχικές σχέσεις
Προηγούµενη εµπειρία συµµετεχόντων
Σεβασµός µεταξύ συµµετεχόντων
Περιορισµένος χρόνος
Μεγάλος όγκος πληροφοριών
Μεταβίβαση αποσπασµατικών πληροφοριών
από µία ελλιπή οµάδα σε µία ελλιπή οµάδα.

Association of perioperative registered nurses and the U.S. Department of Defence Patinet Safety Program (2012). Patients Hand-off Tool Kit. Availiable
at: http://www.aorn.org/PracticeResources/ToolKits/PatientHandOffToolKit/.Accessed 23 September 2015.
Australian Commission on Safety and Quality in Health Care (2010). OSSIE Guide of Clinical Handover Improvement. Availiable at: http://www.safetyandquality.gov.au/our-work/clinicalcommunications/clinical-handover/ossie-guide/. Accessed 23 September 2015.
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Διεθνής Εµπειρία
Χρήση δοµηµένων εργαλείων για την πραγµατοποίηση της όλης
διαδικασίας.
 Ένα τυποποιηµένο πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής των ασθενών :
v Μειώνει τον κίνδυνο απώλειας πληροφοριών, κατά µέσο όρο 77%.
v Βελτιώνει την ικανοποίηση των επαγγελµατιών υγείας που παρέχουν
περιεγχειρητική φροντίδα υγείας.
v Εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες (ανάπτυξη και εφαρµογή
στρατηγικών για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των ασθενών &
συνέχιση της φροντίδας υγείας).
v Βελτιώνει την ασφάλεια των ασθενών.


Petrovic, M.A., Aboumataret, Η., Baumgartner, W.A. et al. (2012). Pilot Implementation of a Perioperative Protocol to Guide Operating Room–to–Intensive Care Unit Patient Handoffs. Journal of
Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 26 (1): 11-16.
Petrovic, M.A., Aboumataret, Η., Scholl, A.T. et al. (2015). The perioperative handoff protocol: evaluating impacts on handoff defects and provider satisfaction in adult perianesthesia care units.
Journal of Clinical Anesthesia, 27 (2): 111–119.
Spooner, A.J., Corley, A., Chaboyer, W., Hammond, N.E., Fraser, J.F. (2015). Measurement of the frequency and source of interruptions occurring during bedside nursing handover in the intensive
care unit: Anobservational study. Australian Critical Care, 28 (1): 19–23.
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Ελλάδα
Δεν υπάρχουν αντίστοιχες Κατευθυντήριες
οδηγίες, είτε εθνικές είτε ανά
Νοσηλευτικό Ίδρυµα & Δεν υπάρχει
Εκπαίδευση.

Aslanidis, T., Kontos, A., Chytas, I., Giannakou-Peftoulidou, M. (2014). ICU handover procedure: the Greek perspective. International Journal of Research in Medical Sciences, 2(1): 321-327.
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Σκοπός
Παρατήρηση της διαδικασίας παράδοσης ασθενών από τη
χειρουργική αίθουσα στην καρδιοχειρουργική ΜΕΘ, καθώς
και εκτίµηση των παραγόντων που την επηρεάζουν.
Επιµέρους στόχοι:
Ø Καταγραφή της απώλειας πληροφοριών κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας.
Ø Καταγραφή των σφαλµάτων των επιστηµόνων υγείας κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας.
Ø Υπολογισµός της µέσης διάρκειας της διαδικασίας.
Ø Υπολογισµός του µέσου αριθµού των περισπασµών /
διακοπών της διαδικασίας.
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Ερευνητικός Σχεδιασµός



Συγχρονική µελέτη.
Τυφλή ως προς τον σκοπό
συµµετέχοντες
(συστηµατικό
πληροφορίας).

για τους
σφάλµα
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Δείγµα
50 Διαδικασίες παράδοσης
καρδιοχειρουργηµένων
ασθενών από τη
χειρουργική αίθουσα στην
καρδιοχειρουργική ΜΕΘ
µεγάλου νοσοκοµείου

Ασθενής που υποβλήθηκε
σε οποιαδήποτε
καρδιοχειρουργική
επέµβαση.
ü Κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας παράδοσης ο
ασθενής βρίσκεται υπό
µηχανικό αερισµό.
ü
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Εργαλεία
Ειδικό εργαλείο αξιολόγησης της
ποιότητας της διαδικασίας παράδοσης
- παραλαβής ασθενών, Postoperative
Handover Assessment Tool (PoHAT).
ü Μετάφραση του εργαλείου στην
ελληνική γλώσσα µε τη µέθοδο της
αντίστροφης µετάφρασης.

13
Nagpal, K., Arora, S., Abboudi, M., et al. (2010). Postoperative handover: problems, pitfalls, and prevention of error. Annals of Surgery, 252 (1): 171-176.
Nagpal, K., Abboudi, M., Fischler, L., et al. (2011). Evaluation of postoperative handover using a tool to assess information transfer and teamwork. Annals of Surgery, 253 (4): 831-837.

Εργαλεία
Ειδικά διαµορφωµένα έντυπα από την ερευν. οµάδα
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Στατιστική Ανάλυση
ΙΒΜ SPSS 22.0 (Statistical Package for Social Sciences) για
Windows.
Ø p-value <0,05.
Ø Έλεγχος κανονικότητας:
Ø

q Μεταβλητές που αφορούσαν συµµετέχοντες στη διαδικασία
παράδοσης- παραλαβής κατά Shapiro-Wilk.
q Μεταβλητές που αφορούσαν τη διαδικασία και τους ασθενείς κατά
Kolmogorov-Smirnov.
Ø

Έλεγχος των υποθέσεων µε µη παραµετρικές δοκιµασίες:
q Μη παραµετρικός έλεγχος Spearman (Γραµµική σχέση των
δεδοµένων).
q Αµφίπλευρος µη παραµετρικός έλεγχος Mann Whitney (σύγκριση
διάµεσων τιµών).
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Ηθική και Δεοντολογία
ü

Έγγραφη άδεια από:

Ø Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
Ø Προϊσταµένη της Καρδιοχειρουργικής ΜΕΘ,
Ø Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Τµήµατος Νοσηλευτικής
της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών (Αρ. Πρωτοκόλλου: 176)
Ø Επιστηµονικό
Συµβούλιο
του
νοσοκοµείου
(πρακτικό
συνεδρίασης µε αριθµό -2- 2016 της 04 Φεβ 2016)
Ø Nagpal et al για τη χρήση του PoHAT.

Σεβασµός προς τον ασθενή, τους επαγγελµατίες υγείας
και προς την εµπιστευτικότητα των συγκεντρωθέντων
στοιχείων.
ü Τήρηση
αρχών
δεοντολογίας
όπως
αυτές
διατυπώνονται από τη Διακήρυξη του Ελσίνκι.
ü
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Αποτελέσµατα
Είδος επέµβασης

Πλήθος (n)

Ποσοστό (%)

CABG

23

46

AVR

10

20

MVR

2

4

BENTALL

1

2

CABG + AVR

6

12

AVR REDO

4

8

AVR+MVR

2

4

ΑΛΛΟ

2

4

CABG: Επέµβαση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης
AVR: Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας
MVR: Αντικατάσταση µιτροειδούς βαλβίδας
BENTALL: Αντικατάσταση ανευρύσµατος ανιούσης αορτής µε ευθύ βαλβιδοφόρο µόσχευµα
AVR REDO: Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας εκ’ νέου
ΑΛΛΟ: Αντικατάσταση ανευρύσµατος αορτής µε ευθύ µόσχευµα
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Αποτελέσµατα
Στις διαδικασίες παράδοσης - παραλαβής των ασθενών
συµµετείχαν συνολικά 22 άτοµα, εκ’ των οποίων το 50%
αποτελούσε την οµάδα του χειρουργείου καρδιάς και το άλλο
50% την οµάδα της ΜΕΘ.
Ειδικότερα:
Ø 11 ήταν νοσηλευτές/ τριες ΜΕΘ
Ø 4 καρδιοχειρουργοί
Ø 4 ειδικοί εξωσωµατικής κυκλοφορίας
Ø 2 αναισθησιολόγοι
Ø 1 εντατικολόγος

18

Αποτελέσµατα
Δηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά συµµετεχόντων στη
διαδικασία παράδοσης-παραλαβής των ασθενών
Μέση ηλικία των συµµετεχόντων: 36,95 έτη (τυπική απόκλιση: 8,56)
Άτοµα (n)

Ποσοστό (%)

Θήλυ

8

36,4

Άρρεν

14

63,6

Άγαµος

7

31,8

Έγγαµος

15

68,2

Μόνος

6

27,3

Με σύντροφο / οικογένεια

16

72,7

Απόφοιτοι ΑΕΙ

13

59,1

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου

4

18,2

Κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώµατος

5

22,7

Φύλο

Οικογενειακή κατάσταση

Συνθήκες διαβίωσης

Μορφωτικό επίπεδο
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Αποτελέσµατα
Η µέση τιµή της συνολικής επαγγελµατικής εµπειρίας των
συµµετεχόντων ήταν 14,36 έτη (τυπική απόκλιση 7,9)
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Αποτελέσµατα
Χρόνος για να τεθούν ερωτήσεις και να
αποσαφηνιστούν τυχόν απορίες.

Ø

Μέση χρονική διάρκεια της διαδικασίας ήταν 10,27 λεπτά.

Σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ χρονικής διάρκειας της
διαδικασίας και συνολικής βαθµολογίας στο PoHAT σχετικά µε τις
µεταφερόµενες πληροφορίες (rs = 0,30, p = 0,030).
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Αποτελέσµατα

üΜικρό µέγεθος του δείγµατος.
üΠεριορισµένος χρόνος συλλογής του δείγµατος.
üΜικρή εργασιακή εµπειρία των νοσηλευτών της ΜΕΘ (≤ 3 έτη).
üΙεραρχική σχέση µεταξύ των συµµετεχόντων.
Διάµεση τιµή συνολικής βαθµολογίας
üΧρόνος για ερωτήσεις και απορίες.
(ενδοτεταρτηµοριακό εύρος)
ανά διαδικασία
PoHAT

27(4)

Μεταφερόµενες Πληροφορίες

20(8)

Καθήκοντα - Εργασίες

8(1)

üΠαράλειψη ελέγχου του εξωτερικού βηµατοδότη.
Διάµεση τιµή παράλειψης/ λαθών
ü Παράλειψη κρίσιµων πληροφοριών για την τρέχουσα κατάσταση
του ασθενούς.
ανά διαδικασία
üΕµφάνιση αρρυθµιών.
üΒλάβη ή δυσλειτουργία
PoHAT του εξοπλισµού (βηµατοδότης).
2
Μεταφερόµενες Πληροφορίες

2

Καθήκοντα - Εργασίες

0
Στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ του αριθµού των παραλείψεων
των πληροφοριών και του αριθµού των σφαλµάτων καθηκόντων ανά διαδικασία
παράδοσης - παραλαβής
(rs=0,48 ,p <0,001).
22

Αποτελέσµατα
Ø

Το 50% των διαδικασιών είχαν µία ή περισσότερες διακοπές.
üΔυσλειτουργία του εξοπλισµού πρώτη αιτία απόσπασης της προσοχής (20%).
Ø Δυσλειτουργία στον εξοπλισµό δυνητικά
επικίνδυνη για τους ασθενείς.
Ø Άµεση αντιµετώπιση από το προσωπικό µε
αντικατάσταση του εξοπλισµού.

Στατιστικά σηµαντική αρνητική συσχέτιση περισπασµών και συνολικών
πληροφοριών που µεταφέρθηκαν κατά τη διαδικασία
(rs = -0,30, p = 0,033)
Σηµαντική αρνητική συσχέτιση µεταξύ περισπασµών και συνολικών
σφαλµάτων καθηκόντων (rs = -0,449, p = 0,001)
23

Αποτελέσµατα
Ø

Στο 32% των διαδικασιών υπήρξε απαρτία.
üΟµάδα χειρουργείου καρδίας δεν ήταν σε απαρτία σε όλες τις
περιπτώσεις.

v Αναισθησιολόγος άτυπα ο «αρχηγός» οµάδας χειρουργείου καρδιάς.
v Καρδιοχειρουργός ή ο βοηθός του, ενηµέρωση της ΜΕΘ και µικρή προενηµέρωση σχετικά µε την τρέχουσα κατάσταση του ασθενούς.
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Αποτελέσµατα
Ø
Ø

Η πλειονότητα των νοσηλευτών που συµµετείχαν στην διαδικασία είχαν ≤ 3
έτη εµπειρίας στη ΜΕΘ.
§Νεοσύστατη καρδιοχειρουργική κλινική.
Στατιστικά
σηµαντική
θετική συσχέτιση
µεταξύ
µέσου
χρόνου εργασιακής
§Οµάδα
του χειρουργείου
προσπαθεί να
µεταφέρει
πληροφορίες
:
εµπειρίας των
συµµετεχόντων
απότης
τηνµετεγχειρητικής
οµάδα της ΜΕΘ
µε: των
ØΑύξηση
της ποιότητας
φροντίδας
ü Συνολικές ασθενών.
πληροφορίες (rs = 0,30, p = 0,013).
πιο pορθή
λήψη αποφάσεων από τους
ü Συνολικές ØΑποτελεσµατικότερη
εργασίες / καθήκοντα (rs και
= 0,36,
= 0,009).
νοσηλευτές.στο PoHAT (rs = 0,34, p = 0,013).
ü Συνολική βαθµολογία

Ø

Στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ µέσου όρου εµπειρίας των
συµµετεχόντων από την οµάδα του χειρουργείου καρδιάς µε:
ü Συνολικές πληροφορίες (rs = 0,33, p = 0,019).
ü Συνολική βαθµολογία στο PoHAT (rs = 0,30, p = 0,030).
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Περιορισµοί της µελέτης
q Περιορισµένος

χρόνος συλλογής δείγµατος .
q Μικρός αριθµός δείγµατος στο συγκεκριµένο Τµήµα.
q Δεδοµένα από ένα νοσηλευτικό ίδρυµα.
q Ιεραρχική σχέση των συµµετεχόντων.
q Φυσική παρουσία του παρατηρητή (φαινόµενο του
Hawthorne).
q Δεν υπάρχει ένας οικουµενικός και κοινά αποδεκτός τρόπος
αξιολόγησης της ποιότητας της διαδικασίας.
q Το PoHAT δεν είναι χρυσό πρότυπο.
q Μέτρηση µεταβλητών κλινικής έκβασης.
26

Συµπεράσµατα
Ø Μέσος όρος διάρκειας της διαδικασίας ήταν 10,27
Ø Στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση αριθµού

λεπτά.

παραλείψεων πληροφοριών και αριθµού σφαλµάτων
καθηκόντων.
Ø Στατιστικά σηµαντική αρνητική συσχέτιση περισπασµών
µε σύνολο πληροφοριών και σύνολο εργασιών /
καθηκόντων.
Ø Στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µέσου χρόνου
εµπειρίας συµµετεχόντων οµάδας ΜΕΘ & χειρουργείου
καρδιάς µε συνολικές πληροφορίες, συνολικές εργασίες /
καθήκοντα και συνολική βαθµολογία στο PoHAT.
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Προτάσεις
v Πρώιµο

στάδιο µελέτης στην Ελλάδα.
v Χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
v Πραγµατοποίηση µελέτης µε µεγαλύτερο δείγµα.
v Μέτρηση της εργασιακής εµπειρίας των
συµµετεχόντων.
v Μέτρηση µεταβλητών κλινικής έκβασης των ασθενών.
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Σας ευχαριστώ!
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