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  Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
   Η ποιότητα είναι απτή και μπορεί να μετρηθεί. 
Σύμφωνα με τη συστημική θεωρία του 
Donebedian,  υπηρεσίες υγείας μπορούν να 
διακριθούν σε τρία συστατικά στοιχεία: 
• Η δομή 
• Οι διαδικασίες (οργάνωση, λειτουργία του 

οργανισμού και παροχή υπηρεσιών υγείας) 
• Τα αποτελέσματα (των δράσεων και των 

υπηρεσιών) 
   Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν ποσοτικά 
χαρακτηριστικά, που μπορούν να μετρηθούν, 
όπως η εκπαίδευση και τα έτη εμπειρία του 
υγειονομικού προσωπικού, οι χρόνοι αναμονής 
των ασθενών, η ακρίβεια των μηχανημάτων, ο 
βαθμός ικανοποίησης των ασθενών, τα ποσοστά 
επιτυχίας των θεραπειών κ.α. Αρκεί να 
εντοπιστούν τα κρίσιμα σημεία ενδιαφέροντος 
στις υπηρεσίες υγείας και στη συνέχεια μπορούν 
να οριστούν πρότυπα καλής πρακτικής, δείκτες 
αξιολόγησης και δράσεις συμμόρφωσης. 
 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
   Οι δείκτες και τα εργαλεία, που δίνουν μια 
εικόνα για τη λειτουργία ενός τμήματος και είναι 
χρήσιμοι για τη σύγκριση τόσο μεταξύ τμημάτων 
όσο και σε σχέση με προκαθορισμένα πρότυπα 
λειτουργίας. Ποσοτικοποιούν το αποτέλεσμα των 
ενεργειών μιας χρονικής περιόδου και μπορούν να 
βοηθήσουν στην προσπάθεια για διαρκή βελτίωση 
μέσα από την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και 
των αδυναμιών ενός τμήματος. 
   Μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: 
 
Α. Δείκτες δομής (εγκαταστάσεις και στελέχωση) 
 
- Κατάλληλες εγκαταστάσεις (έκταση, θωράκιση, 

λειτουργικότητα, υγιεινή, ασφάλεια, 
προσβασιμότητα, αισθητική των χώρων) 

- Προδιαγραφές και επάρκεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 

- Αριθμός έκτακτων συμβάντων, που έθεσαν τα 
μηχανήματα εκτός λειτουργίας 

- Βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
προσωπικού 

- -   Τμηματοποίηση, διεύθυνση προσωπικού, 
Τμηματοποίηση, διεύθυνση προσωπικού, 
συστήματα αμοιβών 

- Αναλογία προσωπικού / ασθενείς, που 
υποβάλλονται σε θεραπεία / έτος 

    

   Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, παρά το γεγονός 
ότι αντιπροσωπεύουν αναγκαίες συνθήκες για την 
παροχή υπηρεσιών υγείας, δεν αποτελούν 
ταυτόχρονα και ικανές συνθήκες για τη 
διασφάλιση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. 
 
Β. Δείκτες διαδικασιών 
 
- Διάρκεια κατά την οποία έχει τεθεί κάποιο 

μηχάνημα εκτός λειτουργίας 
- Κατάσταση αναμονής (για ριζικές ή 

ανακουφιστικές θεραπείες του καρκίνου) 
- Πληρότητα του φακέλου ιστορικού του 

ασθενούς και ακρίβεια της κάρτας θεραπείας 
του 

- Αναλογία κλινικών περιπτώσεων, που 
αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο ενός 
ογκολογικού συμβουλίου 

- Αριθμός των πλάνων ακτινοθεραπείας, που 
βασίστηκαν στο σύστημα σχεδιασμού με 
CT/συνολικό αριθμό θεραπειών/έτος 

- Αριθμός θεραπειών, στις οποίες επιτελείται 
έλεγχος και επιβεβαίωση της ακρίβειας με 
εντοπιστικά films 

- Αριθμός ασθενών, που υποβάλλονται σε 
θεραπεία/ώρα 

- Αναμονή των ασθενών στους χώρους του 
τμήματος 

- Εφαρμογή επίσημου προγράμματος 
διασφάλισης ποιότητας. 

   Παρ’ ότι οι δείκτες διαδικασίας μπορεί να είναι 
ενδεικτικοί, ορισμένοι είναι δύσκολα μετρήσιμοι, 
ενώ η ελλιπής ή προβληματική καταγραφή μπορεί 
να οδηγήσει σε αμφίβολα συμπεράσματα. 
 
Γ. Δείκτες αποτελέσματος 
 
 - Ποσοστά επιβίωσης ανά κατηγορία νόσου 
 - Διάστημα ελεύθερο νόσου 
 - Τοξικότητα (πρώιμη, όψιμη) 
 - Δείκτες ποιότητας ζωής των ασθενών 
 - Ικανοποίηση των ασθενών, όπως αυτή 
εκφράζεται μέσα από τη συμπλήρωση ειδικών 
ερωτηματολογίων 
   Συχνά ένας δείκτης αποτελέσματος μπορεί να 
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες εκτός από 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. η 
επιβίωση εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του 
ασθενούς, όπως η ηλικία, η συν-νοσηρότητα, το 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο). 
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΤΤΟ ΒΑΡΟΣ  
(μέρος 2ο ) Χρυσούλα Γκίνη 

Σε συνέχεια του πρώτου άρθρου σας 
παραθέτω 11 επιπλέον επιστημονικά 
τεκμηριωμένες συμβουλές για να πετύχετε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. 
 
1) Χρησιμοποίησε μικρότερα πιάτα 
 
   Η χρήση μικρότερων πιάτων έχει αποδειχθεί 
ότι μπορεί να σε βοηθήσει να καταναλώνεις 
λιγότερες θερμίδες σύμφωνα με έρευνα. 
Περίεργο κόλπο, αλλά φαίνεται να λειτουργεί. 
 
2) Έλεγξε τις μερίδες σου ή μέτρα τις 
θερμίδες, που καταναλώνεις 
 
   Ο έλεγχος των μερίδων σου, να τρως 
λιγότερο δηλαδή ή να μετράς τις θερμίδες, 
που καταναλώνεις, μπορεί να αποδειχθεί πολύ 
χρήσιμο για ευνόητους λόγους. Υπάρχουν 
έρευνες, που δείχνουν ότι αν κρατάς 
ημερολόγιο για το φαγητό σου και γράφεις τι 
τρως κάθε φορά, ή βγάζεις φωτογραφίες από 
όλα τα γεύματα σου, είναι στρατηγικές, που 
μπορούν να σε βοηθήσουν να χάσεις βάρος. 
 
3) Να έχεις κοντά σου πάντα υγιεινό φαγητό 
 
   Έχοντας υγιεινό φαγητό κοντά σου, μπορεί 
να σε αποτρέψει να φας κάτι ανθυγιεινό, στην 
περίπτωση που πεινάσεις υπερβολικά. Φτιάξε 
λίγα σνακ, που με- 
ταφέρονται εύκολα,  
αλλά και ετοιμάζονται 
 εύκολα, συμπεριλαμβα- 
νομένων φρούτων, 
 μια χούφτα ξηρούς  
καρπούς, καρότα,  
γιαούρτι και 1 – 2  
αυγά βραστά. 
 
 

 
4) Κάνε βάρη 
 
   Μια από τις χειρότερες, ανεπιθύμητες 
συνέπειες μιας δίαιτας είναι ότι ο οργανισμός 
σου τείνει να χάνει μυϊκή μάζα και να 
μειώνεται σημαντικά ο μεταβολικός ρυθμός 
σου. Το φαινόμενο αυτό καλείται και 
starvation mode. Ο καλύτερος τρόπος για να 
αποφύγεις ένα τέτοιο φαινόμενο είναι να 
κάνεις κάποιου είδους ασκήσεις με 
αντιστάσεις, όπως είναι τα βάρη. Έρευνες 
δείχνουν πως αν κάνεις βάρη, μπορείς να 
κρατήσεις ψηλά τον μεταβολισμό σου και να 
αποτρέψεις το χάσιμο πολύτιμης μυϊκής 
μάζας. 
 
5) Φάε περισσότερα φρούτα και λαχανικά 
 
   Τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν διάφορες 
ιδιότητες, οι οποίες τα κάνουν 
αποτελεσματικά στο χάσιμο βάρους. Έχουν 
λίγες θερμίδες, αλλά πολλές ίνες. Είναι 
πλούσια σε νερό, το οποίο τα καθιστά 
χαμηλής θερμιδικής, αλλά όχι και διατροφικής 
αξίας. Επίσης χρειάζεσαι χρόνο για να τα 
μασήσεις, και προκαλούν αίσθημα 
πληρότητας. Έρευνες έχουν δείξει πως αν 
τρως φρούτα και λαχανικά, χάνεις πιο εύκολα 
βάρος. Αυτές οι τροφές είναι πλούσιες σε 
διατροφικά στοιχεία, οπότε το να τρως είναι    
                                  πολύ σημαντικό και για   
                                    άλλους λόγους εκτός από   
                                                           το χάσιμο  
                                                           βάρους. 
 

Πηγή:  
runningmagazine.gr 
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6) Μάσησε αργά 
 
   Παίρνει λίγο χρόνο στον εγκέφαλό σου να 
επεξεργαστεί και να καταλάβει ότι έφαγες 
αρκετά. Κάποιες έρευνες δείχνουν πως 
μασώντας πιο αργά, μπορείς να καταναλώσεις 
λιγότερες θερμίδες και να αυξήσεις την 
παραγωγή ορμονών, που συνδέονται με το 
χάσιμο βάρους. 
 
7) Κοιμήσου περισσότερο 
 
   Ο ύπνος είναι αρκετά υποτιμημένος, αλλά 
μπορεί να είναι το ίδιο σημαντικός όσο η 
σωστή διατροφή και η άσκηση. Έρευνες 
δείχνουν ότι ο ελλιπής ύπνος είναι ένας από 
τους πιο σημαντικούς παράγοντες, που 
οδηγούν στην παχυσαρκία. Συνδέεται με ένα 
ποσοστό έως 89% αυξημένου κινδύνου όσον 
αφορά τα παιδιά και έως 55% όσον αφορά 
τους ενήλικες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Πολέμησε την εξάρτηση από το φαγητό 
 
   Σε μια πρόσφατη έρευνα του 2014, από 
196211 ανθρώπους βρέθηκε πως το 19,9% 
πληρούσε τα κριτήρια της εξάρτησης από το 
φαγητό. Αν υποφέρεις από ακατανίκητες 
εκρήξεις πείνας και δεν μπορείς να ελέγξεις 
την κατανάλωση τροφής, όσο και αν 
προσπαθείς, τότε μπορεί να είσαι εθισμένος 
στο φαγητό. Σε αυτήν την περίπτωση 
χρειάζεσαι βοήθεια. Το να προσπαθείς να 
χάσεις βάρος, χωρίς να αντιμετωπίσεις πρώτα 
το πρόβλημα αυτό, φαίνεται αδύνατο. 
 
  

9) Φάε πρωτεΐνη 
 
   Η πρωτεΐνη είναι σχεδόν το πιο σημαντικό 
διατροφικό στοιχείο, όταν πρόκειται για 
χάσιμο βάρους. Ακολουθώντας μια διατροφή 
υψηλή σε πρωτεΐνη, έχει αποδειχθεί ότι 
εκτοξεύει τον μεταβολισμό σου, ενώ 
παράλληλα σε κάνει να νιώθεις κορεσμό, σε 
σημείο να καταναλώνεις μέχρι και 441 
θερμίδες την ημέρα.  
 
10) Απόφυγε τις υγρές θερμίδες 
    
   Η ζάχαρη δεν κάνει καλό, αλλά η ζάχαρη 
στα υγρά είναι ακόμα χειρότερη. Έρευνες 
έδειξαν πως οι θερμίδες από ζάχαρη σε υγρά 
(αναψυκτικά και συσκευασμένους 
φρουτοχυμούς) μπορεί να είναι ο μοναδικός 
λόγος, που παίρνεις βάρος στην μοντέρνα 
διατροφή. Φάε ολόκληρα φρούτα, αλλά πιες 
χυμούς φρούτων με προσοχή. ( ή απόφυγε 
τους)  
 
 
 
 
 
 
 
 
11) Μην κάνεις δίαιτα. Φάε υγιεινά. 
 
   Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα με τις 
δίαιτες είναι πως καμιά δεν λειτουργεί 
μακροπρόθεσμα. Αντί να κάνεις δίαιτα, βάλε 
στόχο να γίνεις υγιέστερος, πιο χαρούμενος 
και με καλύτερη φυσική κατάσταση 
άνθρωπος. Βάλε στόχο να προμηθεύεις τον 
οργανισμό σου με θρεπτικά συστατικά, αντί 
να του τα στερείς. Τότε θα χάσεις βάρος χωρίς 
να το καταλάβεις. 
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ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ (μέρος 5ο )  
 Μαρία Τζιωρτζίδου 

                        ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ  
                       ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ  

1. Βεβαιωθείτε για την προσωπική σας 
ασφάλεια και καλέστε για βοήθεια 

2. Προστατέψτε τον τραυματία από 
ενδεχόμενη περαιτέρω βλάβη 

3. Ελέγξτε για σημεία ζωής του τραυματία 
και ξεκινήστε ενδεχομένως 
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 

4. Αφαιρέστε ταχύτατα και με προσοχή 
στενά αντικείμενα, ιδιαίτερα στην περιοχή 
του λαιμού 

5. Καλύψτε και προστατέψτε την περιοχή 
του εγκαύματος. Μην το βυθίζετε σε κρύο 
νερό 

   Τα ηλεκτρικά εγκαύματα προκαλούνται 
όταν μια πηγή ηλεκτρικής ισχύος έρχεται σε 
επαφή με το ανθρώπινο σώμα. Τα ηλεκτρικά 
εγκαύματα είναι συνήθως πιο σοβαρά από ότι 
φαίνονται εξωτερικά. Η διαφορά του 
ηλεκτρικού ρεύματος από τη φωτιά είναι ότι 
το ρεύμα μπορεί να περάσει στα εσωτερικά 
όργανα, αφήνοντας σχετικά άθικτο το δέρμα.  

Ο τραυματίας, που έχει έρθει σε επαφή με 
ηλεκτρικό ρεύμα, κινδυνεύει από τις βλάβες 
στο δέρμα και στα εσωτερικά όργανα, καθώς 
επίσης και από καρδιακές αρρυθμίες. 
Στην αντιμετώπιση της ηλεκτροπληξίας 
πρώτη μας ενέργεια είναι η απομάκρυνση του 
θύματος από την πηγή της ενέργειας. Αν είναι 
εύκολο κλείνουμε το γενικό διακόπτη 
ρεύματος, διαφορετικά απομακρύνουμε το 
καλώδιο ή την ηλεκτρική συσκευή με κάποιο 
μονωμένο υλικό (ξύλο, πλαστικό κ.α.). Αν η 
ηλεκτροπληξία οφείλεται σε ρεύμα υψηλής 
τάσης, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το θύμα 
σε απόσταση τουλάχιστον είκοσι μέτρων, 
λόγω του ηλεκτρικού πεδίου, που 
δημιουργείται. Η μόνη λύση είναι η διακοπή 
του ρεύματος από τη Δ.Ε.Η., ειδάλλως θα 
πάθετε κι εσείς ηλεκτροπληξία. 
 

«ΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΖΩΗ, ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ» 
  
 

Παγώνα Ντιούδη 

   O Gunduz Aghayev, ζωγράφος από το 
Αζερμπαϊτζάν, επιστρέφει με ένα project 
αφιερωμένο στα παιδιά ενός κατώτερου Θεού 
– θύματα πολέμου, μικρά προσφυγόπουλα, 
παιδιά του Τρίτου Κόσμου, νύφες παιδικής 
ηλικίας και ζωγραφίζει τα παιδιά, όπως θα 
ήθελε να είναι.  
 
    

  Χαρούμενα, ανέμελα, ασφαλή, ξέγνοιαστα. 
   Οι φωτογραφίες, στις οποίες βασίστηκε για 
να δημιουργήσει τη νέα του συλλογή, είναι 
αληθινές και τις μετέτρεψε σε σκίτσα μιας 
άλλης πιο όμορφης ζωής. 
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Το κορίτσι της βόμβας Napalm 

Νικητήρια φωτογραφία στα βραβεία Pulitzer, 1993 

Παιδιά στο Βιετνάμ 
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Το «τετραγωνάκι» της πληροφορίας 
Θεοδώρα Τσολιαρίδου 

 Στα σωληνάρια των οδοντόκρεμων, που 

χρησιμοποιούμε, υπάρχει στην πίσω όψη ένα 
μικρό, «ασήμαντο» τετραγωνάκι, το οποίο μας 
ενημερώνει με μια γρήγορη ματιά, σε ποια 
κατηγορία ανήκει η οδοντόκρεμα, με βάση τα 
συστατικά, από τα οποία έχει παρασκευαστεί το 
προϊόν. Επειδή τα συστατικά είναι τυπωμένα με 
πάρα πολύ μικρά γράμματα και η ανάγνωση 
είναι πολύ δύσκολη, επινοήθηκε αυτός ο τρόπος 
για να χαρακτηρίζονται οι οδοντόκρεμες. Το 
τετραγωνάκι αυτό συναντάται σε τέσσερα 
χρώματα, τα οποία κατατάσσουν τις 
οδοντόκρεμες σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα 
με τη φύση των συστατικών τους. Δείτε λοιπόν: 

ΜΠΛΕ 
Φυσικά & 

Φαρμακευτικά 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
Φυσικά 

 

ΚΟΚΚΙΝΟ 
Φυσικά & 
Χημικά 

ΜΑΥΡΟ 
Χημικά 

 

Ο θάνατος του Aylan Kurdi 

Tehani και Ghada: Νύφες στο Πακιστάν 
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ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΟΥΙΖ  
 

            Α. Κνώδαλο λέμε τον 
               1. Ηλικιωμένο 
               2. Τιποτένιο 
               3. Σοφό 
               4. Αστράγαλο 

              Β. Τι σημαίνει άχθος αρούρης; 
               1. Τρύπα αρουραίου 
               2. Βάρος της γης 
               3. Αχθοφόρος  
               4. Αδέξιος 

  

            Γ. Τι σημαίνει αρίφνητος; 
               1. Αναρίθμητος 
               2. Ζάμπλουτος 
               3. Δύστροπος 
               4. Ανισόρροπος 

             Δ. Τι σημαίνει μολπή; 
               1. Τραγούδι 
               2. Μελανιά 
               3. Χτύπημα 
               4. Συκοφαντία 

            Ε. Τι σημαίνει διαρρήδην; 
               1.  Για πάντα 
               2. Από πάντα 
               3. Κατηγορηματικά 
               4. Για λίγο 

Οι σωστές απαντήσεις είναι Α1, Β2, Γ1, Δ1, Ε3  
Παναγιώτης Σαββίδης 

ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ    
 

 ΥΛΙΚΑ:    750gr γάλα 

                    750gr νερό 
                    600gr ζάχαρη 
                    100gr κακάο 
                    100gr αλεύρι 
                    200gr κουβερτούρα 
 
   Ρίχνετε σε μια κατσαρόλα το γάλα και το νερό 
και το βάζετε στη φωτιά. 
   Ρίχνετε σε μια λεκάνη όλα τα υλικά, εκτός από 
την κουβερτούρα, και λίγο από το γάλα να γίνει 
το μίγμα σαν χυλός. 
   Ρίχνετε τον χυλό μέσα στην κατσαρόλα, που 
ήδη έχετε βάλει το γάλα και το νερό, και 
ανακατεύετε  με σύρμα σε μέτρια φωτιά μέχρι 
να δέσει. 
   Συνεχίζετε να ανακατεύετε και προσθέτετε 
την κουβερτούρα να λιώσει. 
   Βάζετε το μίγμα σε ένα ταψάκι και καλύπτετε  
με μια διάφανη μεμβράνη ακριβώς επάνω στην 
επιφάνεια του μίγματος. Αφήστε το ταψάκι για 
2 ώρες στο ψυγείο. 
   Σε μπολ της αρεσκείας σας βάζετε σαντιγύ και 
σου ή σαβουαγιάρ κομματιασμένα, καλύπτετε 
με την σάλτσα σοκολάτας και γαρνίρετε με 
ροζέτες σαντιγύς και κερασάκια ή τρίμμα 
αμυγδάλου. 
                                                         Καλή επιτυχία!!! 



        Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά το περιοδικό. 

        Απαγορεύεται η ανατύπωση ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του κειμένου χωρίς έγγραφη άδεια. 

    ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
    ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Παγώνα Ντιούδη, Αναστασία Βουροπούλου, Χρυσούλα Γκίνη, Χρυσούλα 

Δήμου, Ευστρατία Θασίτου, Μαρία Καζαλτζή, Αλέξανδρος Καραϊσκάκης, Παναγιώτα Καρδάμη, 
Κατίνα Κυριακίδου, Αγγελική Μητκούδη, Πανδώρα Μιχαλτσίδου, Αικατερίνη Μόντη, Κυριακή 
Μουτάφη, Παρασκευή Ντίσιου, Γεωργία Παναγιωτέλη, Μυροφόρα Παπαδοπούλου, Παναγιώτης 
Σαββίδης, Φωτεινή Σδρόλια, Μαρία Τζιωρτζίδου, Αικατερίνη Τσαπαρίδου, Θεοδώρα Τσολιαρίδου 

Αικατερίνη Μόντη 

ΤΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ    
 

Τα φυλλοβόλα δέντρα αγαπώ 
που ξέρουν τι ’ναι χωρισμός  
που ξέρουν τι ’ναι γύμνια 
Που ξέσκεπα τα τραύματα  
εκθέτουν κάθε τόσο  
κι όμορφα στρώνουνε το χαλί  
της απώλειας το σώμα 
 
Αυτά τα δέντρα αγαπώ  
που τα φουστάνια αλλάζουν  
σαν τις γυναίκες που τιμούν  
ξανά και πάλι του έρωτα το τάμα 
Στον οίστρο τους ακούραστες  
και στωικές στην ξέρα 
 
Δεν θ αρνηθώ στ αειθαλή  
την αντοχή τους κάλλους  
την αγκαλιά γεμάτη τους  
την ήσυχη καρδιά τους 
 
Μα ’γω τα φυλλοβόλα αγαπώ 
Αυτά έχω φίλους 

 

 
 


