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ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΕΎΧΌΎΣ

Προτυποποίηση της φροντίδας της HIV λοίμωξης 
και των υπηρεσιών των λοιμωξιολόγων στα Νοσοκομεία

-  Προς την προτυποποίηση της φροντίδας στις λοιμώξεις: απαραίτητο πρώτο βήμα για τον λειτουργικό 
εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Μονάδων Λοιμώξεων στην Ελλάδα 
Γαργαλιάνος-Κακολύρης Π., Γώγος Χ., Λαζανάς Μ.Κ.

-  Ανάπτυξη πρότυπης φροντίδας: ορισμοί και μεθοδολογικά εργαλεία 
Γκόλνα Χ., Κατσαρόλης Ι., Τζανάκης Χ., Φωκά-Μίντζια Μ.: Γραμματεία Προγράμματος
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Σακκά Β., Παναγόπουλος Π., Παπαδόπουλος Α.

-  Δέσμες Φροντίδας στην HIV λοίμωξη 
Ακινόσογλου Κ., Λουρίδα Π., Μεταλλίδης Σ.

-  Δέσμες Υπηρεσιών λοιμωξιολόγων στη διαχείριση λοιμώξεων στα νοσοκομεία 
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-  Η σημασία της προτυποποίησης για τη διασφάλιση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας 
Καϊτελίδου Δ., Μπαλάνης Β., Κωνσταντακοπούλου Ο., Σίσκου Ο., Γαλάνης Π., Φανού Α.

-  Η σημασία της προτυποποίησης και της ποιότητας στη φροντίδα για τους ασθενείς 
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Προς την προτυποποίηση της φροντίδας στις 
λοιμώξεις: απαραίτητο πρώτο βήμα για τον 
λειτουργικό εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση 
των Μονάδων Λοιμώξεων στην Ελλάδα

Γαργαλιάνος-Κακολύρης Π.,1Γώγος Χ.,2Λαζανάς Μ.Κ.3

Η υγειονομική κρίση της COVID-19 πανδημίας κατέστησε σαφές ότι τα ταχέα αντανακλαστικά και η 
προσαρμοστικότητα στις διαδικασίες παροχής φροντίδας, εφόσον η τελευταία υποστηρίζεται και από 
ψηφιακές λύσεις, μπορεί να διασφαλίσει τη συνέχεια και τη συνέπεια στην φροντίδα. Η άμεση μετάβα-
ση στην άυλη συνταγογράφηση για το σύνολο των χρόνιων παθήσεων, η δυνατότητα ψηφιακής επικοι-
νωνίας και έγκρισης για μια σειρά από ιατρικές πράξεις και η αποστολή φαρμακευτικών θεραπειών 
κατ' οίκον, μεταξύ άλλων, συνέβαλαν καθοριστικά στη διασφάλιση του αρραγούς της φροντίδας ακόμη 
και σε συνθήκες αποκλεισμού της κυκλοφορίας και δυσκολίας στην επικοινωνία.

Η ψηφιακή αυτή επανάσταση στη φροντίδα, σε συνδυασμό με την απλοποίηση των διαδικασιών, εί-
ναι καθοριστικό να διευρυνθεί περαιτέρω, ώστε να συμπεριλάβει και τη θεραπευτική διαχείριση των 
λοιμώξεων, καθώς αυτή βαρύνει το ανθρώπινο δυναμικό που επιφορτίστηκε πρωτίστως με τη διαχείρι-
ση της COVID-19 λοίμωξης, δηλαδή το δυναμικό των Μονάδων Λοιμώξεων (Μ.Λ.) των νοσοκομείων της 
χώρας. 

Η πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι αλλά και οι ασθενείς στις Μ.Λ. εδώ και αρκετά χρόνια 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για αναβάθμιση του πλαισίου παροχής φροντίδας. Οι Μ.Λ., υπο-
στελεχωμένες σε ανθρώπινο δυναμικό, επωμίζονται τη λειτουργία του συνόλου των Εξωτερικών Ιατρεί-
ων Λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας των ατόμων με HIV λοίμωξη, των νοσηλειών που 
σχετίζονται με λοιμώξεις και της συμβουλευτικής στο σύνολο των κλινικών του νοσοκομείου, καθώς και 
την επιμέλεια και πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένης της ορθολογικής 
χρήσης των αντιβιοτικών. Τις υπηρεσίες αυτές παρέχουν χωρίς ολοκληρωμένη ψηφιακή υποστήριξη, 
γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την παρακολούθηση της φροντίδας και των αποτελεσμάτων της στα 
λοιμώδη νοσήματα και δεν παρέχει ολοκληρωμένα εργαλεία για την αντιμετώπιση κρίσιμων και επει-
γουσών προκλήσεων, όπως π.χ. της αντιμικροβιακής αντοχής.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στη θεραπευτική διαχείριση του HIV, η επιτυχία του θεραπευτικού υποδείγματος 
στην Ελλάδα οφείλεται σε έγκαιρες παρεμβάσεις αρκετές δεκαετίες πριν, οι οποίες δεν έχουν επικαιρο-
ποιηθεί παρά τις επιμένουσες προσπάθειες ιατρών και ασθενών. Έτσι, όχι μόνο εξακολουθούν να εφαρ-
μόζονται σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα έπρεπε να έχουν απλουστευθεί πολλά χρόνια 
πριν, αλλά επιμένει και ο διαχωρισμός της φροντίδας μέσα στη Μονάδα και έξω από αυτή, με αποτέλε-
σμα να επιτείνεται η επιβάρυνση του ανθρώπινου δυναμικού της Μονάδας, να καθυστερεί, πολλές φο-
ρές, η εξειδικευμένη φροντίδα, να ταλαιπωρείται το άτομο με HIV λοίμωξη και να καλλιεργείται το κοι-
νωνικό στίγμα. Η φροντίδα των ατόμων με HIV λοίμωξη ακολουθεί, στην πλειονότητα των περιπτώσε-
ων, το πρότυπο της χρόνιας νόσου με τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων λόγω της ανάγκης εξειδικευ-
μένης φροντίδας των συννοσηροτήτων.

Είναι χαρακτηριστικές οι καθυστερήσεις στη διάγνωση και την έναρξη θεραπείας, λόγω όχι μόνο των 
ελλείψεων σε απαραίτητες εξετάσεις, που πολλές φορές έχουν υπογραμμιστεί τα τελευταία 5 χρόνια, 
αλλά και της ανάγκης αναθεώρησης και επικαιροποίησης των πρωτοκόλλων διάγνωσης. Οι καθυστε-
ρήσεις αυτές έχουν δυσμενείς επιπτώσεις, τόσο στην ατομική υγεία όσο και στον έλεγχο της επιδημίας 
στην κοινότητα. Την τελευταία πενταετία, μάλιστα, είναι σημαντική η αύξηση νέων διαγνώσεων σε άτο-
μα μη ελληνικής εθνικότητας που αντιμετωπίζουν επιπλέον δυσκολίες στην επικοινωνία, αλλά και στην 
απόκτηση αριθμού κοινωνικής ασφάλισης, οι προκλήσεις για τη διασύνδεσή τους με τη φροντίδα 
έχουν αυξηθεί σημαντικά. Αλλά και πέρα από την ιολογική καταστολή, όταν το άτομο θεωρείται ότι έχει 
σταθεροποιηθεί, χειρόγραφες συνταγές, διάρκειας πολλές φορές ενός μήνα, επιβαρύνουν τη συνέχεια 
της φροντίδας και την εκθέτουν σε προκλήσεις που σχετίζονται με περιορισμούς στην κυκλοφορία ή 

1 Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, 
Διευθυντής Λοιμωξιολογικής 
Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

2 Καθηγητής Παθολογίας, 
Πανεπιστήμιο Πατρών, Διευθυντής 
Παθολογικής - Λοιμωξιολογικής 
Κλινικής Μetropolitan General

3 Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Μελέτης και Αντιμετώπισης του 
AIDS, Διευθυντής Παθολογικής 
Λοιμωξιολογικής Κλινικής, ΙΑΣΩ 
Γενική Κλινική Αθήνα
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στην προσβασιμότητα των Μ.Λ. και των φαρμακείων των νοσοκομείων, όπως π.χ. οι επιβαλλόμενοι 
λόγω της πανδημίας.

Επιπλέον, τα άτομα με HIV λοίμωξη, λόγω επιμήκυνσης της επιβίωσής τους, παρουσιάζουν πλέον 
συννοσηρότητες σε μεγάλη συχνότητα (π.χ. αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγεια-
κά νοσήματα, κ.λπ.). Η τακτική παρακολούθηση και αντιμετώπιση των συνοδών, χρόνιων, καταστάσε-
ων υγείας καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του χρόνου στη φροντίδα τους. Η διασύνδεση με άλλες ειδικό-
τητες δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Επιβαρύνεται, έτσι, όχι μόνο το άτομο, το οποίο απευθύνεται στη Μ.Λ. 
για κάθε πρόβλημα υγείας, ακόμη και μη σχετιζόμενο με τη λοίμωξη per se,  αλλά και το δυναμικό των 
Μ.Λ, το οποίο σε περιορισμένο χρόνο οφείλει να ολοκληρώσει μια σειρά από ενέργειες και να παρέχει 
μια σειρά από υπηρεσίες εντός της Μ.Λ. αλλά και στο εύρος του νοσοκομείου, πιεζόμενο ασφυκτικά 
από τον όγκο των ενεργειών στον χρόνο. 

Τις επιμένουσες προκλήσεις αυτές επέτεινε η υγειονομική κρίση της COVID-19 πανδημίας, η οποία 
επέβαλε περιορισμούς στην πρόσβαση στα νοσοκομεία και απέτρεψε τα άτομα με HIV από τακτικές 
επισκέψεις. Συγχρόνως το ιατρικό προσωπικό των Μ.Λ. αφιέρωσε σημαντικότατο μέρος του χρόνου 
του στην παρακολούθηση ασθενών με COVID-19. Ειδική έρευνα (βλ. Σακκά, Παναγόπουλος, Παπαδό-
πουλος, Άρθρο 3) κατέδειξε μείωση των επισκέψεων στο Εξωτερικό Ιατρείο HIV, των νέων διαγνώσεων 
αλλά και των ενάρξεων θεραπείας κατά περίπου 50% τους μήνες που διήρκησε η πρώτη απαγόρευση 
κυκλοφορίας (Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020). Αντίστοιχη έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης των λοιμώ-
ξεων κατέγραψε μείωση στο 1/3 του χρόνου λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων λοιμώξεων κατά 
τους μήνες της πρώτης απαγόρευσης κυκλοφορίας αλλά και σημαντική μείωση της δυνατότητας του 
δυναμικού των λοιμωξιολογικών ομάδων να ασχοληθούν με την ΟΕΚΟΧΑ και την Επιτροπή Νοσοκομει-
ακών Λοιμώξεων, η οποία είχε ουσιαστικά μετασχηματιστεί σε Επιτροπή COVID-19. H σημαντική αυτή 
επίπτωση της πανδημίας στη συνέχεια της φροντίδας στις λοιμώξεις κατέδειξε από την πρώτη στιγμή 
τη σημασία της ενίσχυσης των Μ.Λ., ώστε να ανταποκρίνονται σε επείγουσες καταστάσεις υγείας, μέσω 
της προτυποποίησης των υπηρεσιών φροντίδας, της ολοκλήρωσης της ψηφιακής υποδομής και της 
ενδυνάμωσης του δυναμικού τους. 

Στην κατεύθυνση αυτή, από κοινού η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων (Ε.Ε.Λ.) και η Ελληνική Εταιρεία 
Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) αποφάσισαν να προχωρήσουν στη σύνταξη ενός 
εμπεριστατωμένου επιχειρησιακού σχεδίου υπέρ της ενίσχυσης και της λειτουργικής ολοκλήρωσης και 
αναβάθμισης των Μ.Λ. στη χώρα. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα περιέγραφε και οργάνωνε τις δράσεις, 
που πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να καλυφθεί το κενό ανάμεσα στη φροντίδα για τον HIV και 
στις υπηρεσίες των λοιμωξιολόγων σήμερα έναντι εκείνων που θα θεωρούνταν ως πρότυπες, ήτοι θα 
ήταν πλήρως τεκμηριωμένες, απλές και λειτουργικές, υποστηριζόμενες από ψηφιακά εργαλεία και με-
τρήσιμες ως προς το αποτέλεσμά τους σε όρους ποιότητας. Σκοπός ήταν η υποβολή του Σχεδίου προς την 
Πολιτεία, με στόχο τη χρηματοδότηση της υλοποίησής του από εθνικούς ή υπερεθνικούς πόρους, ιδίως 
στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των υπηρεσιών υγείας εκ της πανδημίας. 

Το πρώτο και καθοριστικό βήμα του έργου ήταν να προσδιοριστεί αυτή ακριβώς η πρότυπη φροντί-
δα και οι πρότυπες υπηρεσίες, από τη σύγκριση με τις οποίες θα προέκυπταν οι συγκεκριμένες ανα-
γκαίες δράσεις και παρεμβάσεις στο πλαίσιο ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου. Πώς θα ήταν οργανωμένη 
μια πρότυπη φροντίδα που θα μπορούσε να απορροφήσει τους κραδασμούς προκλήσεων δημόσιας 
υγείας σαν την πανδημία, ενώ παράλληλα θα διατηρούσε υψηλή την ποιότητα των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών, σήμερα και στο μέλλον; Ομάδες Ερ-
γασίας της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) και της Ελληνικής Εται-
ρείας Λοιμώξεων (Ε.Ε.Λ.) περιέγραψαν την πρότυπη φροντίδα που οφείλει να παρέχεται από τις Μονά-
δες Λοιμώξεων σε σχέση με τη θεραπευτική διαχείριση α) του HIV/AIDS και β) των υπόλοιπων λοιμώξε-
ων εντός του νοσοκομείου. Οι πρότυπες δέσμες φροντίδας στο HIV/AIDS παρουσιάζονται στο άρθρο 
των συναδέλφων Ακινόσογλου, Λουρίδα και Μεταλλίδη (Άρθρο 4), ενώ οι πρότυπες δέσμες υπηρεσιών 
των λοιμωξιολόγων για τη φροντίδα των ασθενών με λοιμώξεις στο νοσοκομείο στο άρθρο των συνα-
δέλφων Καββαθά, Χρυσανθίδη και Μίχου (Άρθρο 5). Τις Ομάδες Εργασίας αλλά και το όλο έργο συνέ-
δραμε ως Γραμματεία, με βασική ευθύνη τον συντονισμό και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του 
έργου αλλά και την υποστήριξη των Ομάδων Εργασίας με αιτήματα οργάνωσης και παρουσίασης υλικού, 
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η εταιρεία Gilead Sciences Hellas, στη βάση ειδικού υπομνήματος προγραμματικής συναντίληψης και 
συνεργασίας, δια μέσου στελεχών και συνεργατών της. 

Η περιγραφή της πρότυπης φροντίδας βασίστηκε στη βέλτιστη διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική, η 
οποία προσαρμόστηκε, οργανώθηκε και εξειδικεύτηκε αναλόγως των αναγκών και των ιδιομορφιών 
του ελληνικού συστήματος υγείας. Καταθέτει, δε, στον δημόσιο διάλογο καινοτομίες, οργανωτικές και 
επιχειρησιακές, κάποιες εκ των οποίων θα επιφέρουν και θεσμικές αλλαγές. Οι τελευταίες είναι και ανα-
γκαίες και επείγουσες, προκειμένου η φροντίδα να εκσυγχρονιστεί, να ολοκληρωθεί και να βασιστεί σε 
ψηφιακές λύσεις και εργαλεία, τα οποία θα διασφαλίσουν την ορθή της λειτουργία και θα επιτρέψουν 
την πλήρη αξιολόγησή της τόσο σε όρους ποιότητας όσο και αποτελέσματος. 

Μόνο έτσι, η φροντίδα θα μπορέσει να κοιτάξει μπροστά και όλοι όσοι την υπηρετούμε, ιδίως οι νεό-
τεροι συνάδελφοι, θα εμπνευστούμε να γίνουμε καλύτεροι αλλά και θα ενδυναμωθούμε πρακτικά για 
να επιτελέσουμε με επιτυχία το λειτούργημά μας, υπέρ των ασθενών μας και της δημόσιας υγείας. 
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Ανάπτυξη πρότυπης φροντίδας: ορισμοί και 
μεθοδολογικά εργαλεία

Γκόλνα Χ.,1Κατσαρόλης Ι.,2 Τζανάκης Χ.,3 Φωκά-Μίντζια M.4: Γραμματεία Προγράμματος

Στη συζήτηση της πολιτικής και των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, η προτυποποίηση ή τα πρότυπα 
φροντίδας (standards of care) δεν έχουν εμπεδωθεί ως μια εύκολα διακριτή έννοια. Ίσως επειδή δεν 
έχουν επαρκώς χρησιμοποιηθεί ως ολοκληρωμένα εργαλεία εξασφάλισης της ποιότητας στην παρεχό-
μενη φροντίδα, αλλά και βέλτιστης χρήσης περιορισμένων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτε-
χνικές υποδομές). Το αποτέλεσμα είναι να επιχειρείται η οριοθέτησή τους μόνο με διαφορετικούς θεω-
ρητικούς ορισμούς, οι οποίοι δεν είναι άμεσα αντιληπτοί σε σχέση με την κλινική πρακτική. Δεν διευκο-
λύνεται, έτσι, η κατανόηση των λεπτών, αλλά κρίσιμων, διαφορών μεταξύ εννοιών όπως η πολιτική 
υγείας, η στρατηγική ή ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, οι κατευθυντήριες οδηγίες, οι διαδικασίες φροντί-
δας, τα πρότυπα φροντίδας κ.λπ. Ο Πίνακας 1 επιχειρεί να οριοθετήσει αυτές τις λεπτές εννοιολογικές 
διαφορές, μεταξύ κάποιων βασικών για τη συζήτηση εννοιών, προκειμένου να διαμορφώσει ένα βασι-
κό πλαίσιο αναφοράς για το έργο της προτυποποίησης που περιγράφεται στο Ειδικό αυτό Τεύχος, το 
οποίο να αποτελεί κοινή βάση συζήτησης.

Πίνακας 1. Εννοιολογικός προσδιορισμός

Έννοια: Σημαίνει:  Απαντάει  
στην ερώτηση:  Χρήσιμη για: Παράδειγμα

Πολιτική
(POLICY)

 Οι πολιτικές 
προσδιορίζουν τα 
ζητήματα και το πεδίο 
εφαρμογής.  
Παρέχουν ένα πλαίσιο 
προτεραιοτήτων για την 
επίτευξη καθορισμένων 
στόχων

 ΤΙ πρέπει να κάνουμε
 Να συμφωνήσουμε 
στους στόχους

 Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για το 
HIV, Εθνική 
Στρατηγική 
Δημόσιας Υγείας

 Κατευθυντήριες 
οδηγίες
(GUIDELINES)

 Οι κατευθυντήριες 
οδηγίες παρέχουν τη 
συνιστώμενη 
καθοδήγηση, 
θεμελιωμένη στην 
επιστημονική 
τεκμηρίωση, για την 
επίτευξη ενός στόχου 
πολιτικής

 ΠΩΣ θα το κάνουμε 
(συνιστώμενη 
καθοδήγηση)

 Να ορίσουμε τις 
βέλτιστες (κλινικές) 
πρακτικές

 Κλινικές 
κατευθυντήριες 
οδηγίες (εθνικές, 
ευρωπαϊκές, 
διεθνείς)

Διαδικασίες
(PROCEDURES)

 Οι διαδικασίες 
καθορίζουν τα 
κατάλληλα βήματα για 
την επίτευξη ενός 
στόχου, εφαρμόζοντας 
κατευθυντήριες οδηγίες

 ΠΟΙΑ συγκεκριμένα 
βήματα πρέπει να 
ακολουθήσουμε (ροή 
διαδικασίας)

 Να ορίσουμε τα 
βήματα μίας 
σταθερής 
επαναλαμβανόμενης 
διαδικασίας

 Ροές διαδικασιών 
Μονάδας 
Λοιμώξεων

 Πρότυπα /
 Δέσμες 
Φροντίδας 
(STANDARDS / 
BUNDLES OF 
CARE)

 Τα πρότυπα είναι 
υποχρεωτικές 
ενέργειες ή κανόνες 
που στηρίζουν την 
εφαρμογή των πολιτικών 
και των κατευθυντηρίων 
οδηγιών μέσω των 
διαδικασιών και 
υπόκεινται σε έλεγχο

 ΠΩΣ θα 
ποσοτικοποιήσουμε 
και θα μετρήσουμε 
την εφαρμογή των 
κατευθυντηρίων 
οδηγιών /διαδικασιών 
προς τον στόχο

 Να 
προτυποποιήσουμε 
και να  
αξιολογήσουμε την 
απόδοση

 Πρότυπα / 
Δέσμες 
Φροντίδας

1 LLB, LLM, MSc, Νομικός, Σύμβουλος 
Πολιτικής Υγείας

2 Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Associate Director Medical Affairs, 
Gilead Sciences Hellas

3 Director Government Affairs and 
Market Access, Gilead Sciences 
Hellas

4 Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και 
Αντιμετώπισης AIDS, Ελληνική 
Εταιρεία Λοιμώξεων
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Όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 1, τα πρότυπα ή οι δέσμες φροντίδας συνιστούν ένα σύνθετο 
εργαλείο, το οποίο α) βασίζεται σε κατευθυντήριες κλινικές οδηγίες, επιδιώκει δηλαδή την εφαρμογή 
στην πράξη της βέλτιστης κλινικής πρακτικής όπως ορίζεται από την επιστημονική τεκμηρίωση, β) εξει-
δικεύει συγκεκριμένες διαδικασίες εφαρμογής των κατευθυντηρίων οδηγιών, περιγράφοντας ροές και 
βήματα ανά διαδικασία και ρόλο, και γ) μπορεί να ελεγχθεί και να μετρηθεί με βάση σαφώς προσδιορι-
σμένα και ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα στον χρόνο. Ως τέτοια, τα πρότυπα (ή δέσμες φροντίδας) 
μπορούν να συμβάλλουν στη μετρήσιμη εφαρμογή βασικών κλινικών στόχων και οδηγιών για την υλο-
ποίηση συγκεκριμένων πολιτικών, ομοιόμορφα, σε ένα εύρος σημείων παροχής φροντίδας, εντός ενός 
συστήματος που έχει την ίδια βασική δομή και οργάνωση (π.χ. δημόσιο σύστημα υγείας).

Για την ανάπτυξη τέτοιων προτύπων φροντίδας εφαρμόζεται σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Προτύπων στην Υγεία (Health Standards Organization, HSO)*, μια διαδικασία 7 βημάτων, η οποία περι-
λαμβάνει (Διάγραμμα 1):

1.  Τον προσδιορισμό της ανάγκης. Ο προσδιορισμός της ανάγκης μπορεί να γίνει από τους παρόχους 
των υπηρεσιών υγείας, τους ασθενείς ή και τα δύο. Για παράδειγμα, οι τεχνολογικές εξελίξεις στην 
εξ αποστάσεως παρακολούθηση καταστάσεων υγείας, οι ειδικές έκτακτες συνθήκες ή καταστάσεις 
υγείας που μπορεί να ανακύπτουν, όλα τα παραπάνω, μπορεί να αξιώνουν νέα πρότυπα που θα 
αντικατοπτρίζουν τη νέα πραγματικότητα. Μόλις εντοπιστεί μια τέτοια ανάγκη, υποβάλλεται μια 
πρόταση έργου για τη δημιουργία ενός νέου προτύπου ή για την ενημέρωση ενός υπάρχοντος.

2.  Τον ορισμό μιας Επιτροπής ανάπτυξης προτύπων. Την ευθύνη για την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την 
οριστικοποίηση των προτύπων αναλαμβάνουν εμπειρογνώμονες στον σχετικό κλινικό τομέα. Οι 
εμπειρογνώμονες συνιστούν συνήθως μια διατομεακή Επιτροπή, στην οποία εκπροσωπούνται οι 
κλινικές ειδικότητες, οι ειδικότητες της πολιτικής και της οικονομίας της υγείας, οι οποίες εξασφα-
λίζουν τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της διοίκησης υπηρεσιών υγείας, η νομική εξειδίκευ-
ση, η οποία διασφαλίζει την τήρηση των θεσμικών προαπαιτουμένων αλλά και των δικαιωμάτων 
των ασθενών, και πολύ συχνά, οι ίδιοι οι ασθενείς και οι οικογένειες τους, οι οποίοι εισφέρουν στην 
Επιτροπή την εμπειρία της επαφής με το σύστημα φροντίδας υγείας και τις ανάγκες τους αναφορι-
κά με τη νέα πραγματικότητα.

3.  Την ανάπτυξη των προτύπων. Η τεχνική Επιτροπή εμπειρογνωμόνων δημιουργεί ένα σχέδιο περι-
γράμματος του νέου ή αναθεωρημένου προτύπου. Μεγάλο μέρος αυτής της πρώτης εργασίας 
μπορεί να γίνει από απόσταση, με τον κατάλληλο κεντρικό συντονισμό, ώστε να τηρηθούν τα σχε-
τικά χρονοδιαγράμματα.

4.  Την επίτευξη σύγκλισης (consensus) για τα προτεινόμενα πρότυπα. Μόλις ετοιμαστεί το προσχέδιο, 
με τη συμβολή των μελών της Επιτροπής, τα μέλη της συναντώνται διαδικτυακά ή αυτοπροσώπως 
προκειμένου να οριστικοποιήσουν το τελικό κείμενο και να συναινέσουν στην περαιτέρω δημοσι-
οποίησή του.

Προσδιορισμός
ανάγκης

Ανάπτυξη
προτύπων

Ορισμός Επιτροπής
ανάπτυξης
προτύπων

Επίτευξη σύγκλισης Οριστική έγκριση

Δημορίευση
Συζήτηση
(Επιστ.
Εταιρείες)

Πηγή: προσαρμογή από Health Standards Organization

Διάγραμμα 1. Διαδικασία ανάπτυξης προτύπων στη φροντίδα υγείας

* HSO, The 7 Steps of the Standards Development Process, 17 January 2020. Διαθέσιμο στο https://healthstandards.org/general-updates/the-7-steps-of-the-standards-
development-process/
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5.  Τη (δημόσια) συζήτηση για τα πρότυπα. Το επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι η ευρύτερη, ή ακό-
μη και δημόσια, συζήτηση και διαβούλευση για τα πρότυπα της φροντίδας. Κατά τη διάρκεια του 
βήματος αυτού, τα πρότυπα που έχουν ετοιμαστεί από την Επιτροπή εμπειρογνωμόνων υποβάλ-
λονται σε περαιτέρω συζήτηση και αξιολόγηση προκειμένου η Επιτροπή να λάβει ανατροφοδότη-
ση σχετικά με σημεία που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των 
προτύπων και να διασφαλίσουν ότι τα πρότυπα καλύπτουν όλο το εύρος των περιοχών της φροντί-
δας στην οποία αναφέρονται.

6.  Την οριστική έγκριση των προτύπων. Μετά τη συζήτηση, τα πρότυπα επιστρέφουν στην Επιτροπή 
για τις τελικές τροποποιήσεις ή προσαρμογές, στη βάση της ανατροφοδότησης του προηγούμε-
νου βήματος. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εγκρίνει το τελικό κείμενο των προτύπων.

7.  Τη δημοσίευση των προτύπων. Με την ολοκλήρωση του βήματος 6, τα πρότυπα προωθούνται 
προς δημοσίευση, προκειμένου να είναι εύκολα προσβάσιμα σε όλους τους κλινικούς προς εφαρ-
μογή στην καθημερινή πρακτική. 

Τα 7 αυτά βήματα ακολουθήθηκαν και στο έργο της προτυποποίησης της φροντίδας για τον HIV και 
των υπηρεσιών των λοιμωξιολόγων για τη διαχείριση των λοιμώξεων στα νοσοκομεία που περιγράφε-
ται στη συνέχεια στο παρόν τεύχος. Πιο συγκεκριμένα:

Πρώτον, προσδιορίστηκε η ανάγκη για την ανάπτυξη προτύπων. Η φροντίδα για τον HIV συνιστά δι-
αχρονικά ένα επιτυχημένο υπόδειγμα διαχείρισης κατάστασης δημόσιας υγείας, εν πολλοίς λόγω και 
της προσωπικής δέσμευσης των λειτουργών των Μονάδων Λοιμώξεων. Ομοίως, τα τελευταία χρόνια, η 
διαχείριση των λοιμώξεων μέσα στα νοσοκομεία καταγράφει σημαντική βελτίωση σε όλους τους κρίσι-
μους δείκτες διεθνών συγκρίσεων. Παρά ταύτα, οι επιμένουσες ελλείψεις στις Μ.Λ. και οι νέες προκλή-
σεις στην αυτοπρόσωπη παρουσία των ασθενών σε αυτές, όπως γιγαντώθηκαν με την πανδημία, δεν 
επιτρέπουν την ομοιόμορφη, ισότιμη, αποδοτική παροχή φροντίδας, χωρίς την εισαγωγή κάποιων βα-
σικών διαδικασιών, που να μπορούν να μετρηθούν και αξιολογηθούν. Συνεπώς, η ανάγκη για διαμόρ-
φωση προτύπων για τη νέα πραγματικότητα ήταν σαφής, ενώ ως καταλύτης της άμεσης κινητοποίησης 
λειτούργησαν και οι εξαγγελίες για πρόσθετη χρηματοδοτική ενίσχυση του συστήματος υγείας, στις 
περιοχές του που είχαν πληγεί ή επιβαρυνθεί από τη διαχείριση της πανδημίας. 

Δεύτερον, ορίστηκε Επιτροπή κλινικών ειδικών (ομάδες εργασίας) που ανέλαβαν τη σύνταξη των 
προτύπων και δεσμών υπό τον συντονισμό μιας Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee) και με 
την υποστήριξη μιας Γραμματείας. Οι Ομάδες εργάστηκαν άοκνα σε περιόδους ιδιαίτερα δύσκολες από 
άποψη επιβάρυνσης από την πανδημία, προκειμένου μέσα σε 5 μήνες να συνταχθούν, ελεγχθούν και 
οριστικοποιηθούν οι δέσμες φροντίδας και οι δέσμες υπηρεσιών.

Τρίτον, αναπτύχθηκαν τάχιστα τα ερωτηματολόγια καταγραφής της επιβάρυνσης από την πανδημία 
και οργανώθηκε η σχετική έρευνα σε όλες τις Μ.Λ. (άρθρο 3) και η συγγραφή των δεσμών φροντίδας 
στον HIV (άρθρο 4) και υπηρεσιών των λοιμωξιολόγων (άρθρο 5). Τα προσχέδια των κειμένων δουλεύ-
θηκαν εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως ενώ τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις επέτρεπαν τον άμεσο 
συντονισμό μεταξύ των μελών των ομάδων εργασίας αλλά και της Συντονιστικής Επιτροπής.

Τέταρτον, η Συντονιστική Επιτροπή, μέλη της οποίας συμμετείχαν και στις ομάδες εργασίας, αξιολο-
γούσαν σε συνεχή βάση τα αποτελέσματα των εργασιών των ομάδων και το τελικό προσχέδιο των 
προτύπων, προκειμένου να επιτευχθεί σύγκλιση.

Πέμπτον, τα τελικά κείμενα των δεσμών συζητήθηκαν σε κοινό Διοικητικό Συμβούλιο των επισπευ-
δουσών Επιστημονικών Εταιρειών και εγκρίθηκαν μαζί με το Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη χρηματοδό-
τηση της υλοποίησή τους, προκειμένου να κατατεθούν στο Υπουργείο Υγείας.

Όλη η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε μέσα σε 6 μήνες από τις 15 Ιουλίου 2020 έως τις 15 Ιανουαρίου 2021.
Το παρόν τεύχος συνιστά το 6ο βήμα αυτής της διαδικασίας, ήτοι τη δημοσίευση των προτύπων, το 

οποίο θα καταστήσει εύκολα προσβάσιμα σε όλους τα πρότυπα, προκειμένου αφενός να κινητοποιήσει 
την έναρξη της εφαρμογής τους σε όλες τις Μ.Λ. της χώρας και αφετέρου να δημιουργήσει τις απαιτού-
μενες συνθήκες για τη διεύρυνση και την περαιτέρω εξέλιξή τους αλλά και την επανάληψη της μεθοδο-
λογίας που περιγράφεται στο παρόν και σε άλλες περιοχές του συστήματος υγείας.
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Επιπτώσεις της COVID-19 πανδημίας στη λειτουργία 
των Μονάδων Λοιμώξεων και στη φροντίδα των 
ατόμων που ζουν με τον HIV

Σακκά Β.,1 Παναγόπουλος Π.,2 Παπαδόπουλος Α.3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πανδημία COVID-19 συνιστά μια απειλή για τη συνέχεια της φροντίδας της HIV λοίμωξης (HIV care 
continuum) σε κάθε στάδιο της. Η εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης (π.χ. κοινωνική 
αποστασιοποίηση, απαγόρευση κυκλοφορίας - lockdown) μειώνει την πρόσβαση σε εξετάσεις διάγνω-
σης νέων λοιμώξεων, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του πρώτου στόχου 90-90-90 του 
UNAIDS, παγκοσμίως. Περαιτέρω, η επικέντρωση πολλών αρχών δημόσιας υγείας στον έλεγχο της 
COVID-19, οδηγεί σε μείωση των πόρων που μπορούν να διατεθούν στη φροντίδα του HIV και κατά 
συνέπεια παρεμποδίζει την έγκαιρη σύνδεση με την περίθαλψη. Τέλος, ο περιορισμός των επισκέψεων 
στο νοσοκομείο λόγω της εφαρμογής περιορισμού ή ελέγχων της κυκλοφορίας, επιφέρει πρόσθετα 
εμπόδια στην έναρξη και τη συμμόρφωση με την αντιρετροϊική θεραπεία (ART) και εν γένει την παρα-
μονή στη φροντίδα.

Ειδικά στην Ελλάδα, οι Μονάδες Λοιμώξεων (Μ.Λ.) και τα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Ε.Ι.) παρακολού-
θησης ατόμων με HIV λοίμωξη ανέστειλαν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια του lockdown. Το προ-
σωπικό τους ανακατανεμήθηκε για να υποστηρίξει τη φροντίδα των ασθενών με COVID-19, ενώ υπέστη 
και τις συνέπειες της διαχείρισης ασθενών με COVID-19, όπως ασθένεια, καραντίνα, ειδικές άδειες κλπ. 
Όλα αυτά συνετέλεσαν σε σημαντικό περιορισμό του διαθέσιμου προσωπικού των Μ.Λ., με αποτέλε-
σμα λιγότερα διαθέσιμα προγραμματισμένα ραντεβού, μειωμένη προσέλευση ασθενών, λιγότερες ερ-
γαστηριακές δοκιμασίες και λιγότερες παραπομπές για ειδικές εξετάσεις ή αξιολογήσεις από κλινικούς 
ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Περαιτέρω, με την επιβολή των μέτρων του εγκλεισμού, διακόπηκε η λειτουργία της υπηρεσίας εξυ-
πηρέτησης ατόμων χωρίς ραντεβού (“drop-in”) και η παρακολούθηση των ατόμων με HIV γινόταν αυ-
στηρά και μόνο κατόπιν ραντεβού, με περιορισμένη διαθεσιμότητα, πολλές φορές μόνο στο πλαίσιο 
του επείγοντος περιστατικού. Αν και οι Μ.Λ. σε συνεργασία με τα φαρμακεία των νοσοκομείων προσπά-
θησαν να εξυπηρετήσουν τα άτομα με HIV με πολύμηνες φαρμακευτικές συνταγές, ώστε να μην απαι-
τείται η μηνιαία προσέλευση στο νοσοκομείο, εντούτοις αναδείχθηκε σημαντικό κενό στη δυνατότητα 
συντονισμένης και θεσμοθετημένης υποστήριξης και συμβουλευτικής των ατόμων αυτών από τους 
θεράποντες μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου (τηλεϊατρική) αλλά και στη διαχείριση του άγχους τους σχε-
τικά με τη νόσο.

Οι συνθήκες αυτές, έγινε φανερό, ότι επηρέασαν τη συνέχεια της φροντίδας και στην Ελλάδα. Η με-
λέτη αυτή αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής των επιπτώσεων της COVID-19 πανδημίας στη λει-
τουργία των Μ.Λ. και στη φροντίδα για την HIV λοίμωξη κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας. 

ΜΕΘΟΔΟΙ

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) και η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώ-
ξεων (Ε.ΕΛ.) διενέργησαν έρευνα απευθύνοντας ένα ειδικό ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε ηλεκτρο-
νικά προς όλες τις Μ.Λ. της χώρας, με το οποίο επιχειρήθηκε η ποσοτικοποιημένη καταγραφή της επί-
δρασης της COVID-19 λοίμωξης στη λειτουργία των Μ.Λ., στο σκέλος που αφορά στην παροχή υπηρε-
σιών ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας σε άτομα που ζουν με HIV κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας 
(Μάρτιος – Μάιος 2020). Η δομή του ερωτηματολογίου ήταν ασθενοκεντρική, δηλαδή ακολουθούσε 
την πορεία του ατόμου ανά δέσμη φροντίδας στο HIV, και εξέταζε την επίπτωση της COVID-19 στο σύ-
νολο της ανάγκης για υπηρεσίες. Οι ερωτήσεις αφορούσαν συγκεκριμένα τη διάγνωση νέων λοιμώξε-
ων, τη σύνδεση με το σύστημα υγείας, την έναρξη αντιρετροιικής θεραπείας και την συμμόρφωση σε 
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αυτή, καθώς και την παραμονή στη φροντίδα και την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών και συννοσηρο-
τήτων. Επιπρόσθετα, υπήρχε ειδικό τμήμα ερωτήσεων που αφορούσε την επίδραση στο ίδιο το ιατρικό 
δυναμικό των Μ.Λ. και των Ε.Ι. σε επίπεδο σωματικής ή και ψυχικής καταπόνησης. Οι απαντήσεις ήταν 
απολύτως ανώνυμες και εμπιστευτικές. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από τις 13 Μ.Λ. που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, οι 3 ανήκαν σε νοσοκομείο που μετατράπηκε 
σε νοσοκομείο αναφοράς για την COVID-19 και οι 10 σε νοσοκομείο που δεν μετατράπηκε σε αναφοράς 
για την COVID-19. 

Το ερωτηματολόγιο ανέδειξε σημαντικές προκλήσεις στη δυναμική των Μ.Λ. ήδη πριν την έναρξη 
της πανδημίας. Στο σύνολο του δείγματος, ο μέσος όρος ιατρικού προσωπικού στη Μ.Λ. ήταν 3,3 άτο-
μα, εκ των οποίων ειδικευμένοι με αποκλειστική απασχόληση στη Μ.Λ. μόλις 1 (εύρος 0-4) και ειδικευ-
μένοι με μερική απασχόληση 1,46 (εύρος 0-3). Πλήρης απουσία νοσηλευτικού προσωπικού καταγράφε-
ται σε 4 από τις 13 Μ.Λ., ενώ στις υπόλοιπες 9 που διαθέτουν νοσηλευτικό προσωπικό αναφέρονται 2,16 
άτομα (εύρος 0-8) μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού. Σημαντικότερες είναι οι ελλείψεις που καταγρά-
φονται σε διοικητικό προσωπικό, με τις μισές περίπου Μ.Λ. (6/13) να δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν μόνι-
μο διοικητικό προσωπικό, ενώ από τις υπόλοιπες αναφέρονται μόλις 0,67 άτομα μόνιμου διοικητικού 
προσωπικού (εύρος 0-2). Τέλος, πρόσβαση σε ψυχολόγο έχουν μόλις 5 Μ.Λ. – αν και σε καθημερινή 
βάση διαθέσιμος είναι μόλις 0,27 ενός ψυχολόγου (εύρος 0-1).

Η εικόνα αυτή της δυναμικής των Μ.Λ. κατά την έναρξη της πανδημίας άλλαξε άρδην από την ανάγκη 
διαχείρισης της COVID-19. Το 40% των ιατρών των Μ.Λ. δήλωσε ότι κλήθηκε να ασχοληθεί με τη διαχεί-
ριση της COVID-19 σχεδόν αποκλειστικά (75% -100% του χρόνου του), ενώ οι υπόλοιποι απασχολήθη-
καν με τη διαχείριση της πανδημίας κατά μέσο όρο στο 50% του χρόνου τους. Επιπλέον, περίπου 1 στους 
4 νοσηλευτές των Μ.Λ. ασχολήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά πλέον με τη διαχείριση της COVID-19 (75% 
-100% του χρόνου τους), ιδίως στις κλινικές που μετατράπηκαν σε κλινικές αναφοράς για την πανδημία.

Αλλά και τα Εξωτερικά Ιατρεία (Ε.Ι.) για τον HIV επηρεάστηκαν από την πανδημία. Πιο συγκεκριμένα 
ενεργά για τακτική προγραμματισμένη παρακολούθηση έμειναν μόλις το 23% ή περίπου 1 στα 4 Ε.Ι., 
όλα σε νοσοκομεία που δεν μετατράπηκαν σε νοσοκομεία αναφοράς για την COVID-19. Αντίθετα, σε μια 
προσπάθεια να διασφαλίσουν τη συνέχεια στη φροντίδα ακόμη και αν δεν διέθεταν τη δυνατότητα να 
εξετάζουν τα άτομα με HIV με ραντεβού, η συντριπτική πλειοψηφία των Ε.Ι. παρέμεινε ενεργή για συ-
νταγογράφηση (84% στο σύνολο του δείγματος, 77% σε νοσοκομεία αναφοράς COVID-19 και 87% σε 
νοσοκομεία που δεν μετατράπηκαν σε κλινικές COVID-19), αλλά και για έκτακτα περιστατικά (80%), 
κυρίως στα νοσοκομεία που δεν μετατράπηκαν σε κλινικές COVID-19. Ενδεικτικό της δυσχέρειας λει-
τουργίας ήταν ότι παραπάνω από τα μισά Ε.Ι. (7/13) δήλωσαν ότι πρόσφεραν σε μηνιαία βάση υπηρεσί-
ες φροντίδας σε 1-5 άτομα με HIV που παρακολουθούνταν σε άλλη Μ.Λ. λόγω αδυναμίας της δεύτερης 
να τους εξυπηρετήσει λόγω της πανδημίας.

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, η επίδραση της πανδημίας στη λειτουργία των Μ.Λ. και των Ε.Ι. 
για την HIV λοίμωξη αναπόφευκτα αντικατοπτρίστηκε στους δείκτες επιδημιολογικής επιτήρησης της 
λοίμωξης (Πίνακας 1). Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των ατόμων με HIV που εξυπηρετούνταν στις Μ.Λ. 
και τα Ε.Ι. μειώθηκε το διάστημα Μαρτίου-Μαΐου 2020 κατά 51% σε σχέση με το διάστημα Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου 2020 (από 254 σε 125 άτομα), για να αποκατασταθεί σχεδόν στα προηγούμενα επίπεδα με 
την απελευθέρωση της κυκλοφορίας τον Ιούνιο του 2020 (μέσος όρος Ιουνίου 2020, 209 άτομα). Αντίστοιχη 
μείωση κατά 50% σημείωσαν και οι νέες διαγνώσεις (μέσος όρος Μαρτίου-Μαΐου 2020, 2 έναντι 4 το 
διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020). Το πιο ανησυχητικό εύρημα ήταν ότι διπλασιάστηκε ο αριθμός 
των νεοδιαγνωσμένων ατόμων που παρουσιάστηκαν με CD4<350/μL (late presenters), από 38,4% το 
διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 σε 64% το διάστημα Μαρτίου-Μαΐου 2020. Η αύξηση αυτή 
αποδόθηκε κυρίως (66%) στην έλλειψη δυνατότητας πρόσβασης των ασθενών σε δομές υγείας λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού, και δευτερευόντως (43%) στην έλλειψη διαθεσιμότητας ελέγχου (testing) στην 
κοινότητα. Αντίστοιχα, μείωση μεγαλύτερη του 75% που αγγίζει το 100% καταγράφηκε και στη δυνατότητα 
των Μ.Λ. και των Ε.Ι. να διενεργήσουν επιβεβαιωτικές εξετάσεις για την HIV λοίμωξη, κυρίως αντισωμάτων, 
CD4, ιϊκού φορτίου και γονοτυπικής αντοχής. Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις ιϊκού φορτίου και γονοτυπικής 
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αντοχής δεν διενεργούνταν σε πολλές ΜΛ λόγω αδυναμίας ελέγχου στα αντίστοιχα Κέντρα Αναφοράς. 
Στην ήδη καταγεγραμμένη πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλες οι Μ.Λ. με τη διαθεσιμότητα αναλωσίμων 
για τις εξετάσεις αυτές, πρόσθετη δυσχέρεια αποδίδεται από την πλειοψηφία του δείγματος (8/13) στη μη 
προσέλευση των ασθενών στο ιατρείο λόγω της πανδημίας και δευτερευόντως (3/13) στο ό,τι το ιατρείο 
παρέμεινε τελείως ανενεργό κατά τη διάρκεια του lockdown.

Φυσικό επακόλουθο της σημαντικά μειωμένης προσέλευσης αλλά και διενέργειας εξετάσεων επιβε-
βαίωσης της HIV λοίμωξης ήταν η μείωση κατά 44% των νέων ενάρξεων αντιρετροϊκής θεραπείας (ART) 
το διάστημα Μαρτίου-Μαΐου 2020 έναντι του διαστήματος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020. Πάντως, 
όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η προσπάθεια των Μ.Λ. και των φαρμακείων να διασφαλίσουν τη συ-
νέχεια στη φαρμακευτική θεραπεία σε όσα άτομα λάμβαναν ήδη ART εγγυήθηκε ότι δεν υπήρξαν προ-
βλήματα με την πρόσβαση σε ART, κυρίως με την αξιοποίηση της πρακτικής έκδοσης διμηνιαίων ή 
τριμηνιαίων συνταγών.

Περαιτέρω, όπως ήταν αναμενόμενο, η δυνατότητα πρόσβασης σε κλινικούς άλλων ειδικοτήτων για 
τη διαχείριση των συννοσηροτήτων των ατόμων με HIV επηρεάστηκε σημαντικά από την πανδημία και 
την εξ αυτής αναδιαμόρφωση του προγράμματος λειτουργίας όλων των νοσοκομείων, αναφοράς και 
μη. Κατ’ αποτέλεσμα, περίπου το 70% του δείγματος απάντησε ότι αντιμετώπισε προβλήματα με την 
παρακολούθηση των συννοσηροτήτων ή ανέβαλε την παρακολούθησή τους για αργότερα, ενώ περί-
που 4 στους 10 απάντησαν ότι, όταν κατάφεραν παραπομπή σε ειδικό, αυτό έγινε με σημαντική καθυ-
στέρηση. Οι συνθήκες αυτές, σύμφωνα με το 50% του δείγματος, οδήγησαν σε μια επιδείνωση των 
συννοσηροτήτων αλλά και της ψυχικής υγείας των ατόμων με HIV, και αύξησαν τις εκδηλώσεις άγχους.

Τι συνέβη όμως και με το ίδιο το ιατρικό δυναμικό των Μ.Λ.; Σε ειδική ερώτηση για το αν το ιατρικό 
δυναμικό των Μ.Λ. και των Ε.Ι. του HIV βίωσε συμπτώματα σωματικής ή και ψυχικής εξουθένωσης 
(burn-out), το 72% των ερωτώμενων απάντησε ότι βίωσε μέτριο ή σοβαρό burn-out, κυρίως λόγω των 
αυξημένων ωρών εργασίας, αυξημένων και πολυποίκιλων καθηκόντων, του άγχους αλλά και της έλλει-
ψης οργάνωσης και υποδομών όπως και κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού. Τα ευρήματα αυτά 
συμφωνούν με σχετικές μελέτες στις ΗΠΑ και διεθνώς και καταδεικνύουν την πολυεπίπεδη επίδραση 
της πανδημίας στις υπηρεσίες υγείας, και δη σε λοιμώδη νοσήματα.

Πίνακας 1.  Μεταβολές δεικτών παρακολούθησης HIV λοίμωξης κατά τη διάρκεια του πρώτου 
lockdown

Δείκτης Ποσοστό μεταβολής
Αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων -51%

Νέες διαγνώσεις -50%

 Ασθενείς με CD4 <350/μL κατά τη διάγνωση 
(late presenters) +66,7%

Νέες ενάρξεις ART -44%

Διενέργεια HIV-Ab -75%

Διενέργεια CD4v -100%

Διενέργεια VL -100%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα ευρήματα της έρευνας των ΕΕΜΑΑ και ΕΕΛ για την επίδραση της πανδημίας στη λειτουργία των 
Μ.Λ. και τη φροντίδα των ασθενών με HIV κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown έριξαν φως, σχημα-
τοποίησαν και ποσοτικοποίησαν τις προκλήσεις που μια έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας, όπως η 
πανδημία COVID-19, μπορεί να θέσει στη διαχείριση άλλων κρίσιμων προβλημάτων δημόσιας υγείας, 
σε όρους απαιτούμενων πόρων αλλά και αποτελεσμάτων. Με το δεδομένο ότι η COVID-19 πανδημία 
συνεχίζει σε επικίνδυνους ρυθμούς, είναι αναγκαίο να διασφαλίσουμε την έγκαιρη πρόσβαση, τη δια-
τήρηση της συνεχούς φροντίδας και την αποφυγή οποιασδήποτε διακοπής των συνήθων υπηρεσιών. Η 
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έρευνα αυτή τεκμηριώνει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη ενδυνάμωση των Μ.Λ., με εισαγωγή νέων 
διαδικασιών, τεχνολογιών και εργαλείων εργασίας αλλά και με ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων, αν-
θρώπινων και υλικών.
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Δέσμες Φροντίδας στην HIV λοίμωξη

Ακινόσογλου Κ.,1 Λουρίδα Π.,2 Μεταλλίδης Σ.3

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η προτυποποίηση της φροντίδας (standardization of care) για τον HIV συνιστά βασική προϋπόθεση 
για τη διασφάλιση της παροχής της με ενιαίο τρόπο από το σύνολο των Μ.Λ., σε όλη την Επικράτεια, με 
στόχο τη βελτιστοποίηση των κλινικών αποτελεσμάτων και της ποιότητας. Περαιτέρω, η προτυποποίη-
ση της φροντίδας, όταν συνοδεύεται από και ενσωματώνει ψηφιακή αναβάθμιση και ολοκλήρωση των 
υπηρεσιών φροντίδας, επιτρέπει την προσαρμογή της σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, την σε πραγματι-
κό χρόνο παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της και την πλήρη αξιολόγησή της, σε όρους ποιότητας 
και αποτελέσματος.

Η προτυποποίηση στη θεραπευτική του HIV συνιστά βασική προτεραιότητα της νέας στρατηγικής 
του UNAIDS 2021-2026,* η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη για εισαγωγή προτύπων φροντίδας, τονίζο-
ντας ότι “The Strategy keeps people at the centre to ensure that they benefit from optimal standards in 
service planning and delivery”. Η ίδια στρατηγική προτρέπει στην ενδυνάμωση και την προσαρμογή και 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων φροντίδας για τον HIV, με προτεραιοποίηση της ολοκλήρωσης των 
ψηφιακών λύσεων και της εισαγωγής μετρήσιμων δεικτών αποτελέσματος ανά μεταρρύθμιση, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τα οφέλη που θα προκύψουν μπορούν να μετουσιωθούν σε πραγματικά αποτελέσμα-
τα, ισότιμα, για όλους.

Στόχος της πρότυπης φροντίδας που περιγράφεται στη συνέχεια για τις Μ.Λ. στην Ελλάδα είναι να 
προτυποποιήσει μια ασθενοκεντρική φροντίδα, δηλαδή να ολοκληρώσει τη φροντίδα υπέρ των ατό-
μων με HIV, με σαφώς προσδιορισμένες αναφορές στην ενσωμάτωση του συνόλου των υπηρεσιών του 
συστήματος υγείας που είναι διαθέσιμες σε αυτά, ιδίως δε της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κατ’ 
εφαρμογή και των επιταγών της νέας στρατηγικής του UNAIDS 2021-2026. Και, φυσικά, να διασφαλίσει 
την ισότιμη πρόσβαση όλων στην πρότυπη αυτή φροντίδα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Για να το πετύχει αυτό, προσδιορίζει για κάθε βήμα κάθε πρότυπης διαδικασίας που ενσωματώνει 
συγκεκριμένα εισερχόμενα (τεχνολογικά, ανθρώπινου δυναμικού και υποδομής) και δείκτες αποτελέ-
σματος, ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγησή της. Υπηρετεί, έτσι, και υλοποιεί τις επιταγές της νέας στρα-
τηγικής του UNAIDS 2021-2026, και στην Ελλάδα, για σήμερα αλλά και για το μέλλον.

Η πρότυπη φροντίδα στην HIV λοίμωξη, η οποία παρέχεται από τις Μ.Λ., οργανώνεται σε 3 δέσμες 
φροντίδας (Διάγραμμα 2):

 • Η Δέσμη Φροντίδας (ΔΦ) 1 εκκινεί με την επίσκεψη του ατόμου με HIV / με υποψία λοίμωξης HIV 
στη Μ.Λ. και την υποδοχή του από τη Γραμματεία του Εξωτερικού Ιατρείου (Ε.Ι.) του HIV και ολοκλη-
ρώνεται είτε α) με την παροχή συμβουλευτικής και, όταν και εφόσον είναι διαθέσιμη, συνταγογρά-
φηση PREP στα άτομα με αρνητικά HIV αντισώματα, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν παρά-
γοντες κινδύνου για μόλυνση, είτε β) με την εκτέλεση συνταγής για αντιρετροϊκή αγωγή στα άτομα 
που διαγιγνώσκονται οριστικά με τη λοίμωξη.

 • Η Δέσμη Φροντίδας (ΔΦ) 2 εκκινεί με την επίσκεψη του ατόμου με HIV στη Μ.Λ. για την αξιολόγηση 
του 1ου μήνα αντιρετροϊκής θεραπείας και ολοκληρώνεται με την επίτευξη ιολογικής καταστολής. 

 • Η Δέσμη Φροντίδας (ΔΦ) 3 εκκινεί μετά την επίτευξη ιολογικής καταστολής (Μ6, ΔΦ2/Β.6.16), όταν 
το άτομο με HIV έχει ιϊκό φορτίο (VL) < 50 αντίγραφα ανά ml. Για κάθε δέσμη φροντίδας περιγράφο-
νται αναλυτικά: α) οι δράσεις και τα βήματα που περιλαμβάνονται και β) οι απαιτήσεις σε ανθρώπι-
νους και υλικούς πόρους και τεχνολογική ή άλλη υποδομή για την υλοποίησή τους, με επάρκεια, 
συνέπεια και συνέχεια υπέρ των ατόμων που ζουν με HIV. 

 • Σκοπός είναι ο προσδιορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων σε πόρους και υποδομές για την απρό-
σκοπτη υλοποίηση των πρότυπων δεσμών φροντίδας για την HIV/AIDS λοίμωξη, ενιαία, σε όλες τις 
Μ.Λ. στη χώρα, ακόμη και σε συνθήκες έκτακτων καταστάσεων υγείας.

1 Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-
Λοιμώξεων, Παθολογική Κλινική 
και Τμήμα Λοιμώξεων, Ιατρικού 
Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών

2 Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, Μονάδα 
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

3 Αναπληρωτής Καθηγητής 
Παθολογίας-Λοιμώξεων, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

Προτυποποίηση της φροντίδας της HIV λοίμωξης και των υπηρεσιών των λοιμωξιολόγων στα Νοσοκομεία

*UNAIDS. Global AIDS Strategy 2021-2026. End Inequalities, End AIDS. Διαθέσιμη https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-2026-global-AIDS-strategy
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Προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός αυτός, οι Δέσμες Φροντίδας περιγράφουν το δέον γενέσθαι, 
ήτοι την φροντίδα ανά δέσμη που συμφωνείται ως πρότυπη για τα άτομα με HIV/AIDS, αναλόγως του 
σημείου στο οποίο βρίσκονται στο συνεχές της φροντίδας (νέα διάγνωση, πριν την ιολογική καταστολή, 
σε ιολογική καταστολή). 

Περιγράφεται, δε, με το βλέμμα στο μέλλον της διαχείρισης της HIV λοίμωξης, προτείνοντας αναγκαί-
ες "αναβαθμίσεις" , οι οποίες θα επιτρέψουν την πλήρη καταγραφή και την ολοκλήρωση των υπηρεσι-
ών και τη δυναμική, σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση της HIV λοίμωξης και της διαχείρισής της, 
υποστηριζόμενες από ψηφιακές λύσεις.

Οι πρότυπες Δέσμες Φροντίδας για τον HIV στις Μ.Λ. αφορούν στη φροντίδα που παρέχεται μέσα 
στις Μ.Λ. και, εξ ορισμού, δεν εξαντλούν τη διαχείριση της λοίμωξης στο εύρος των σημείων, στα οποία 
μπορεί να παρέχεται φροντίδα. Για παράδειγμα, δεν αναφέρονται στις υπηρεσίες προσυμπτωματικού 
ελέγχου (στα checkpoints) ούτε στις διαδικασίες που αφορούν στη διασύνδεση της φροντίδας στα ση-
μεία αυτά με τη φροντίδα στις Μ.Λ. 

Αναγνωρίζουμε ότι ο περιορισμός αυτός δεν επιτρέπει την πλήρη χαρτογράφηση, ολοκλήρωση και 
προτυποποίηση του μονοπατιού του ατόμου με HIV στο σύνολο της φροντίδας.

Υπογραμμίζουμε ότι η υπέρβαση του περιορισμού αυτού θα απαιτούσε μια διατομεακή συνεργασία 
του συστήματος υγείας, όπως εκφράζεται μέσα από τη φροντίδα στις Μ.Λ., με άλλες υπηρεσίες της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής πρόνοιας, της κοινωνίας των πολιτών κ.λπ.

Ελπίζουμε, εντούτοις, ότι οι Δέσμες Φροντίδας στις Μ.Λ. θα αποτελέσουν ακριβώς ένα πρώτο βήμα 
και έναν μεθοδολογικό οδηγό, ώστε να κινητοποιηθεί μια ευρεία συνεργασία για τον επιχειρησιακό 
σχεδιασμό της προτυποποίησης της φροντίδας για τον HIV σε όλα τα σημεία παροχής της. 

Δέσμη Φροντίδας (ΔΦ) 1: Από τη διάγνωση έως την έναρξη θεραπείας

Η Δέσμη Φροντίδας (ΔΦ)1 εκκινεί με την επίσκεψη του ατόμου με HIV / του ατόμου με υποψία λοίμω-
ξης HIV στη Μονάδα Λοιμώξεων και την υποδοχή του από τη Γραμματεία του Εξωτερικού Ιατρείου (Ε.Ι.) 
του HIV και ολοκληρώνεται είτε α) με την παροχή συμβουλευτικής και, όταν και εφόσον είναι διαθέσιμη, 
συνταγογράφηση PREP στα άτομα με αρνητικά HIV αντισώματα, στο πρόσωπο των οποίων συντρέ-
χουν παράγοντες κινδύνου για μόλυνση, είτε β) με την εκτέλεση συνταγής για αντιρετροϊκή αγωγή στα 
άτομα που διαγιγνώσκονται οριστικά με τη λοίμωξη.

ΔΦ2/Β.4 Συμουλευτική
πορείας θεραπείας (Μ4)

ΔΦ1/Β.4 Συμβουλευτική
(ψυχολόγος/ ειδ. ιατρός)

Διάγραμμα 2. Δέσμες Φροντίδας στην HIV λοίμωξη

ΔΦ1/Β.4 Συμβουλευτική
(ψυχολόγος / ειδ. ιατρός)

ΔΦ2

ΔΦ2/Β.4 Συμβουλευτική
πορείας θεραπείας (Μ4)

ΔΦ1/Β.1 Υποδοχή/Ιστορικό

ΔΦ2/Β.1 Αξιολόγηση
λοίμωξης / ΓΚΥ (Μ1)

ΔΦ2/Β.6 Αξιολόγηση
λοίμωξης / ΓΚΥ (Μ6)

ΔΦ2/Β.5 Συμβουλευτική
πορείας θεραπείας (Μ5)

ΔΦ3/Β.1 Αξιολόγηση λοίμωξης
(VL) και συνταγογράφηση 
(Μ9, Μ12 και κάθε 6 μήνες)

ΔΦ3/Β.2 Διασύνδεση με ΠΦΥ
για την παρακολούθηση ΓΚΥ

ΔΦ2/Β.2 Συμουλευτική
πορείας θεραπείας (Μ2)

ΔΦ2/Β.3 Αξιολόγηση
λοίμωξης / ΓΚΥ (Μ3)

ΔΦ1/Β.5 Έναρξη θεραπείας

ΔΦ1/Β.2 Επιβεβαίωση
διάγνωσης

ΔΦ1/Β.3 Χαρακτηριστικά
λοίμωξης και Γενική
Κατάσταση Υγείας

ΔΦ1: Από τη διάγνωση στην έναρξη θεραπείας 

ΔΦ2: Από την έναρξη θεραπείας στην ιολογική καταστολή 

ΔΦ3: Διατηρήσιμη ιολογική καταστολή και μακροχρόνια καλή υγεία

ΔΦ3
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Στο Διάγραμμα 3 περιγράφονται οι διαδικασίες για τα άτομα με αρνητική (-) εξέταση αντισωμάτων 
HIV, στο Διάγραμμα 4 περιγράφονται οι διαδικασίες για τα άτομα με θετική (+) (4α) ή χωρίς (4β) εξέταση 
αντισωμάτων HIV – σενάριο 1 (βελτιστοποίηση), και στο Διάγραμμα 5 περιγράφονται οι διαδικασίες για 
τα άτομα με θετική (+) / χωρίς εξέταση αντισωμάτων HIV – σενάριο 2 (άμεση έναρξη - rapid start).

ΔΦ2/Β.4 Συμουλευτική
πορείας θεραπείας (Μ4)

ΔΦ1/Β.4 Συμβουλευτική
(ψυχολόγος/ ειδ. ιατρός)

ΔΦ1/Β.1.1 Υποδοχή
στη Γραμματεία Ε.Ι. HIV 

ΔΦ1/Β.1.2 Συμβουλευτική
επίσκεψη με ιατρό - λήψη

ιστορικού

ΔΦ1/Β.1.3 Παραπομπή για
έλεγχο ΣΜΝ / γυναικολογικό

έλεγχο/PREP

ΔΦ1/Β.1.4 Παραπομπή 
για εξέταση/εξετάσεις

αντισωμάτων

Διάγραμμα 3. Επισκόπηση διαδικασίας ΔΦ1 – ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
                                ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ HIV 

1η επίσκεψη

 (+)
(rapid) 

A (-)

A (+)

ΔΦ1/Β.1.1 Υποδοχή στη 
Γραμματεία Ε.Ι ΗIV

ΔΦ1/Β.1.6 Εκτέλεση εξέτασης
αντισωμάτων 4ης γενιάς

ΔΦ1/Β.1.13 Έναρξη θεραπείας
/ Συνταγογράφηση

ΔΦ1/Β.1.14 Εκτέλεση 
συνταγής

ΔΦ1/Β.1.9 Αιμοληψία ΔΦ1/Β.1.10 Εκτέλεση
εξετάσεων

ΔΦ1/Β.1.11 Κοινοποίηση
αποτελεσμάτων 

ΔΦ1/Β.1.2 Συμβουλευτική 1η

επίσκεψη με ιατρό - λήψη
ιστορικού

ΔΦ1/Β.1.7 Κοινοποίηση 
αποτελεσμάτων αντισωμάτων

4ης γενιάς

ΔΦ1/Β.1.3 Παραπομπή για 
έλεγχο ΣΜΝ /γυναικολογικό

έλεγχο/PREP
ΔΦ1/Β.1.5 Αιμοληψία για 
εξέταση αντισωμάτων 4ης

γενιάς

ΔΦ1/Β.1.8 Συμβουλευτική 2η

επίσκεψη/Παραπομπή για
εξετάσεις χαρακτηριστικών

λοίμωξης και ΓΚΥ

ΔΦ1/Β.1.12 Συμβουλευτική 3η

επίσκεψη/Παραπομπή ειδικός
ιατρός /ψυχολόγος

ΔΦ1/Β.1.4 Παραπομπή για 
εξέταση αντισωμάτων 4ης

γενιάς

Διαθέσιμη
εξέταση 

αντισωμάτων

1η επίσκεψη

2η επίσκεψη

3η επίσκεψη

ΔΦ2

Διάγραμμα 4α. Επισκόπηση διαδικασίας ΔΦ2 – ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ    
   ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ/ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ HIV (Σενάριο 1- Βελτιστοποίηση)
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A (-)

A (+)

ΔΦ1/Β.1.1 Υποδοχή στη 
Γραμματεία Ε.Ι ΗIV

ΔΦ1/Β.1.6 Εκτέλεση
εξετάσεων αντισωμάτων

ΔΦ1/Β.1.13 Έναρξη θεραπείας
/ Συνταγογράφηση

ΔΦ1/Β.1.14 Εκτέλεση 
συνταγής

ΔΦ1/Β.1.9 Αιμοληψία ΔΦ1/Β.1.10 Εκτέλεση
εξετάσεων

ΔΦ1/Β.1.11 Κοινοποίηση
αποτελεσμάτων 

ΔΦ1/Β.1.2 Συμβουλευτική 1η

επίσκεψη με ιατρό - λήψη
ιστορικού

ΔΦ1/Β.1.7 Κοινοποίηση 
αποτελεσμάτων αντισωμάτων

ΔΦ1/Β.1.3 Παραπομπή για 
έλεγχο ΣΜΝ /γυναικολογικό

έλεγχο/PREP

ΔΦ1/Β.1.5 Αιμοληψία για 
εξετάσεις αντισωμάτων 

ΔΦ1/Β.1.8 Συμβουλευτική 2η

επίσκεψη/ Παραπομπή για
εξετάσεις χαρακτηριστικών

λοίμωξης και ΓΚΥ

ΔΦ1/Β.1.12 Συμβουλευτική 3η

επίσκεψη/ Παραπομπή ειδικός
ιατρός /ψυχολόγος

ΔΦ1/Β.1.4 Παραπομπή για 
εξέταση αντισωμάτων (2

εξετάσεις)

Διαθέσιμη
εξέταση 

αντισωμάτων;

1η επίσκεψη

ΔΦ2

Διάγραμμα 4β. Επισκόπηση διαδικασίας ΔΦ2 –  ΑΤΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ  
                                   HIV (Σενάριο 1 - Βελτιστοποίηση)

2η επίσκεψη

3η επίσκεψη

OXI

 (+)
(rapid) 

A (-)

A (+)

ΔΦ1/Β.1.1 Υποδοχή στη 
Γραμματεία Ε.Ι ΗIV

ΔΦ1/Β.1.6 Εκτέλεση εξέτασης
/ εξετάσεων αντισωμάτων

ΔΦ1/Β.1.13 Κοινοποίηση
αποτελεσμάτων

ΔΦ1/Β.1.9 Έναρξη θεραπείας 
/ Συνταγογράφηση

ΔΦ1/Β.1.10 Εκτέλεση
συνταγής

ΔΦ1/Β.1.11 Αιμοληψία

ΔΦ1/Β.1.2 Συμβουλευτική 1η

επίσκεψη με ιατρό - λήψη
ιστορικού

ΔΦ1/Β.1.7 Κοινοποίηση 
αποτελεσμάτων αντισωμάτων

ΔΦ1/Β.1.3 Παραπομπή για 
έλεγχο ΣΜΝ /γυναικολογικό

έλεγχο/PREP
ΔΦ1/Β.1.5 Αιμοληψία για 

εξέταση / εξετάσεις
αντισωμάτων

ΔΦ1/Β.1.8 Συμβουλευτική 2η

επίσκεψη/ Παραπομπή για
εξετάσεις χαρακτηριστικών

λοίμωξης και ΓΚΥ

ΔΦ1/Β.1.12 Εκτέλεση 
εξετάσεων

ΔΦ1/Β.1.4 Παραπομπή για 
εξέταση / εξετάσεις

αντισωμάτων

Διαθέσιμη
εξέταση 

αντισωμάτων

1η επίσκεψη

2η επίσκεψη

ΔΦ2

Διάγραμμα 5. Επισκόπηση διαδικασίας ΔΦ2 – ΑΤΟΜΑ ΜΕ + / ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗ 
                                ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ HIV (Σενάριο 2 – Rapid Start)

ΟΧΙ
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ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ Ε.Ι. HIV 

ΔΦ1/Β.1.1 Υποδοχή στη Γραμματεία Ε.Ι. HIV
Κατά την προσέλευση στο νοσοκομείο (walk-in), το άτομο με ήδη ένα αρνητικό τεστ αντισωμάτων 

HIV απευθύνεται στη Γραμματεία Ε.Ι. HIV, η οποία ελέγχει τη διαθεσιμότητα για ραντεβού και το πρό-
γραμμα των ιατρών και καλεί τον διαθέσιμο νοσηλευτή για την παραλαβή του ασθενούς. Πριν την κλή-
ση του νοσηλευτή, η Γραμματεία Ε.Ι. HIV ελέγχει τη διαθεσιμότητα ΑΜΚΑ ή προσωρινού ΑΜΚΑ του 
ατόμου. Σε περίπτωση απουσίας ΑΜΚΑ ή προσωρινού ΑΜΚΑ, η Γραμματεία Ε.Ι. HIV ειδοποιεί τον Κοινω-
νικό Λειτουργό του Νοσοκομείου για την παραλαβή του ατόμου προς έκδοση προσωρινού ΑΜΚΑ.

Ραντεβού στο Ε.Ι. θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να κλείνεται και εκ των προτέρων και εξ απο-
στάσεως, με κλήση σε τηλεφωνικό κέντρο. Στην περίπτωση αυτή, το ραντεβού δεν θα πρέπει να καθυ-
στερεί πέραν των 3 ημερών. Κατά την κλήση για ορισμό ραντεβού, η Γραμματεία Ε.Ι. HIV διερευνά τη 
διαθεσιμότητα ΑΜΚΑ και, εφόσον απαιτείται, κατευθύνει το άτομο σvτην αρμόδια για την έκδοση υπη-
ρεσία, προκειμένου το άτομο να διαθέτει ΑΜΚΑ/προσωρινό ΑΜΚΑ κατά την 1η επίσκεψη στη Μ.Λ.

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs))

Γραμματεία Ε.Ι. HIV  10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για τον ορισμό ενός ραντεβού)

Υποδομή
Θέση εργασίας  Γραφείο, καρέκλα, Υπολογιστής, 1 εκτυπωτής ανά 4 θέσεις εργασίας

 Διαδίκτυο/εσωτερικό 
δίκτυο Νοσοκομείου

 Σύνδεση στο δίκτυο του Νοσοκομείου, π.χ. όνομα χρήστη και κωδικός 
πρόσβασης με δικαίωμα πρόσβασης στο υποσύστημα ραντεβού/
βαρδιών νοσηλευτών και ιατρών των Ε.Ι.

Ολοκληρώνεται σε:  10 λεπτά από την επίσκεψη στη Μ.Λ./κλήση στο Τηλεφωνικό Κέντρο της 
Γραμματείας Ε.Ι. HIV.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των ατόμων, στα οποία ορίστηκε ραντεβού στο Ε.Ι. HIV εντός 3 ημερών από την κλήση/ 
την αυτοπρόσωπη αίτηση για ραντεβού

ΔΦ1/Β.1.2 Συμβουλευτική 1η επίσκεψη – λήψη ιστορικού
Κατά το πρώτο ραντεβού, και μετά την παραλαβή του ατόμου από τη Γραμματεία Ε.Ι. HIV, ο νοσηλευτής 

πηγαίνει με το άτομο σε εξεταστήριο, στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα για λήψη ιστορικού (βλ. παρακάτω 
Υποδομή). Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μια πρώτη συζήτηση μεταξύ του νοσηλευτή και του ατόμου, η 
οποία επιτρέπει στον νοσηλευτή να συμπληρώσει βασικά στοιχεία σε προτυποποιημένη φόρμα ιστορικού 
(έντυπη). Η διαδικασία αυτή της προετοιμασίας του ιστορικού από τον νοσηλευτή επιτρέπει στο εξεταζό-
μενο άτομο να νιώσει ασφάλεια, να εγκλιματιστεί, να θέσει ερωτήματα και εν γένει να κατανοήσει τη διαδι-
κασία αλλά και υποβοηθά σημαντικά τον ιατρό, επιταχύνοντας την αρχική επίσκεψη αξιολόγησης (που 
ακολουθεί). Αφού, συμπληρώσει τη φόρμα, ο νοσηλευτής αποσύρεται, παραδίδοντας τη συμπληρωμένη 
φόρμα στον ιατρό, ο οποίος έχει κληθεί από τη Γραμματεία και παρουσιάζεται στο εξεταστήριο.

Η φόρμα έχει στόχο να καταγράψει βασικά στοιχεία ιστορικού και συμπεριφοράς, ώστε, να υποβοηθήσει 
την κλινική απόφαση για το εάν το άτομο που προσέρχεται ΚΑΙ έχει αρνητικό (-) τεστ αντισωμάτων HIV εί-
ναι υποψήφιο για PreP ή ενδεχομένως θα πρέπει να υποβληθεί σε δεύτερο τεστ αντισωμάτων ή σε λεπτο-
μερέστερο έλεγχο για HIV (διαδικασία από ΔΦ1/Β.1.4 και επόμενα). Στη συνέχεια, ο ιατρός ολοκληρώνει τη 
διαδικασία λήψης ιστορικού, επεξηγώντας και επαληθεύοντας τις απαντήσεις, ή ζητώντας πρόσθετες διευ-
κρινίσεις κατά την κρίση του. Εφόσον το άτομο είναι υποψήφιο για PreP, συζητείται με το άτομο η επιλογή 
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της PreP και, εφόσον αυτό συμφωνεί, καταγράφεται στον Κατάλογο Ατόμων σε PreP (βλ. παρακάτω 
Εφαρμογή) και εντάσσεται στο σχετικό πρόγραμμα χορήγησης PreP.

Αν το άτομο που επισκέπτεται το Ε.Ι. HIV δεν ομιλεί την ελληνική γλώσσα και εν γένει δεν μπορεί να συ-
νεννοηθεί σε καμία από τις γλώσσες, τις οποίες μιλάει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ι. HIV., ο 
νοσηλευτής εισέρχεται στην εφαρμογή υπηρεσιών διερμηνείας (βλ. παρακάτω Εφαρμογή) προκειμένου να 
υποστηριχτεί στην επικοινωνία με το άτομο. 

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Νοσηλευτής 15 λεπτά

Ιατρός Μ.Λ. 20 λεπτά 

Υποδομή

Θέση εργασίας  Γραφείο (μέσα σε εξεταστήριο ή με δυνατότητα απομόνωσης), 
2 καρέκλες, Υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο

Εκτυπωτής 1 (για την εκτύπωση των παραπεμπτικών)

Εφαρμογές

Εφαρμογή Υπηρεσιών Διερμηνείας. Η Εφαρμογή Υπηρεσιών 
Διερμηνείας παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες διερμηνείας σε 
πραγματικό χρόνο σε προεπιλεγμένες γλώσσες σε χρήστες που 
συνδέονται με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Δεδομένης της 
εξέλιξης της πορείας της λοίμωξης στη χώρα, όπου πλέον το περίπου 
50% των ατόμων με HIV λοίμωξη είναι μη ελληνικής εθνικότητας, ενώ 
σημαντικό ποσοστό δεν ομιλεί καμία από τις γλώσσες στις οποίες 
μπορεί να επικοινωνήσει το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό των 
Μ.Λ., η διαθεσιμότητα διερμηνείας σε πραγματικό χρόνο 
καθίσταται αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή 
καταγραφή των δηλούμενων συμπτωμάτων αλλά και η πλήρης 
κατανόηση των ιατρικών οδηγιών στο άτομο. Το τελευταίο σημείο 
είναι κρισιμότατο για τον έλεγχο της λοίμωξης, δεδομένης της 
υψηλά μεταδιδόμενης φύσης της. Η Εφαρμογή Υπηρεσιών 
Διερμηνείας χρησιμοποιείται σε όλα τα βήματα όλων των δεσμών 
φροντίδας, όταν το άτομο με HIV δεν μπορεί να συνεννοηθεί σε μια 
από τις γλώσσες που ομιλεί το ιατρικό ή και νοσηλευτικό προσωπικό 
της Μ.Λ. 
Εφαρμογή Καταλόγου Ατόμων σε PreP. Στον Κατάλογο Ατόμων σε 
PREP πρόσβαση αποκτούν σε πραγματικό χρόνο με όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης οι ιατροί των Μ.Λ. που διαχειρίζονται την HIV 
λοίμωξη προκειμένου να ελέγξουν αν το άτομο που είναι υποψήφιο 
για PreP έχει καταγραφεί στον κατάλογο, και αν όχι να δημιουργήσουν 
και να αποθηκεύσουν τη σχετική εγγραφή για τη χορήγηση PreP.

Ολοκληρώνεται σε: 30 λεπτά από την 1η επίσκεψη στη Μ.Λ.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % ατόμων με αρνητικό (-) τεστ αντισωμάτων HIV, τα οποία ενημερώθηκαν για την PREP / 
καταγράφηκαν στον κατάλογο ως υποψήφια για PREP

Προτυποποίηση της φροντίδας της HIV λοίμωξης και των υπηρεσιών των λοιμωξιολόγων στα Νοσοκομεία
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ΔΦ1/Β.1.3 Παραπομπή για έλεγχο ΣΜΝ/γυναικολογικό έλεγχο 
Στην περίπτωση που το άτομο που επισκέπτεται το εξωτερικό ιατρείο με υποψία HIV διαθέτει ήδη ένα 
αρνητικό (-) τεστ αντισωμάτων HIV, o ιατρός προτείνει και έναν πλήρη έλεγχο Σεξουαλικώς Μεταδιδό-
μενων Νοσημάτων (ΣΜΝ), και εφόσον το άτομο είναι γυναίκα, πλήρη γυναικολογικό έλεγχο και εκδίδει 
το σχετικό παραπεμπτικό.

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)

Ιατρός Μ.Λ. 15 λεπτά 

Υποδομή
Όπως παραπάνω στο ΔΦ1/Β.1.2, δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Εφαρμογές e-diagnosis ΗΔΙΚΑ 

Ολοκληρώνεται σε:  15 λεπτά από το ΔΦ1/Β.1.2.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των ατόμων με αρνητικό (-) τεστ αντισωμάτων HIV που μετά την 1ο ιατρική επίσκεψη 
παραπέμφθηκαν για έλεγχο ΣΜΝ / γυναικολογικό έλεγχο (εφόσον γυναίκες)

Προτυποποίηση της φροντίδας της HIV λοίμωξης και των υπηρεσιών των λοιμωξιολόγων στα Νοσοκομεία
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ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ / Ή ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ Ε.Ι. HIV 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 – ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΔΦ1/Β.1.1 Υποδοχή στη Γραμματεία Ε.Ι. HIV 
Κατά την προσέλευση στο νοσοκομείο (walk-in), το άτομο με υποψία HIV λοίμωξης ή με ήδη ένα θετικό 

τεστ αντισωμάτων HIV απευθύνεται στη Γραμματεία Ε.Ι. HIV, η οποία ελέγχει τη διαθεσιμότητα για ραντε-
βού και το πρόγραμμα των ιατρών και καλεί τον διαθέσιμο νοσηλευτή για την παραλαβή του ασθενούς. 
Πριν την κλήση του νοσηλευτή, η Γραμματεία Ε.Ι. HIV ελέγχει τη διαθεσιμότητα ΑΜΚΑ ή προσωρινού 
ΑΜΚΑ του ατόμου. Σε περίπτωση απουσίας ΑΜΚΑ ή προσωρινού ΑΜΚΑ, η Γραμματεία Ε.Ι. HIV ειδοποιεί 
τον Κοινωνικό Λειτουργό του Νοσοκομείου για την παραλαβή του ατόμου προς έκδοση προσωρινού ΑΜΚΑ. 

Ραντεβού στο Ε.Ι. θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να κλείνεται και εκ των προτέρων και εξ αποστά-
σεως, με κλήση σε τηλεφωνικό κέντρο. Στην περίπτωση αυτή, το ραντεβού δεν θα πρέπει να καθυστερεί 
πέραν των 3 ημερών. Κατά την κλήση για ορισμό ραντεβού, η Γραμματεία Ε.Ι. HIV διερευνά τη διαθεσιμό-
τητα ΑΜΚΑ και, εφόσον απαιτείται, κατευθύνει το άτομο στην αρμόδια για την έκδοση υπηρεσία, προκει-
μένου το άτομο να διαθέτει ΑΜΚΑ/προσωρινό ΑΜΚΑ κατά την 1η επίσκεψη στη Μ.Λ.

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)

Γραμματεία Ε.Ι. HIV 10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για τον ορισμό ενός ραντεβού)

Υποδομή
Θέση εργασίας Γραφείο, καρέκλα, Υπολογιστής, 1 εκτυπωτής ανά 4 θέσεις εργασίας

 Διαδίκτυο / εσωτερικό 
δίκτυο Νοσοκομείου

 Σύνδεση στο δίκτυο του Νοσοκομείου, π.χ. όνομα χρήστη και κωδικός 
πρόσβασης με δικαίωμα πρόσβασης στο υποσύστημα ραντεβού / 
βαρδιών νοσηλευτών και ιατρών των Ε.Ι.

Ολοκληρώνεται σε: 10 λεπτά από την επίσκεψη στη Μ.Λ./κλήση στο Τηλεφωνικό Κέντρο 
της Γραμματείας Ε.Ι. HIV.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των ατόμων, στα οποία ορίστηκε ραντεβού στο Ε.Ι. HIV εντός 3 ημερών από την κλήση/την αυτο-
πρόσωπη αίτηση για ραντεβού

ΔΦ1/Β.1.2 Συμβουλευτική 1η επίσκεψη – λήψη ιστορικού
Κατά το πρώτο ραντεβού, και μετά την παραλαβή του ατόμου από τη Γραμματεία Ε.Ι. HIV, ο νοσηλευ-

τής πηγαίνει με το άτομο σε εξεταστήριο, στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα για λήψη ιστορικού (βλ. 
παρακάτω Υποδομή). Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μια πρώτη συζήτηση μεταξύ του νοσηλευτή και 
του ατόμου, η οποία επιτρέπει στον νοσηλευτή να συμπληρώσει βασικά στοιχεία σε προτυποποιημένη 
φόρμα ιστορικού (έντυπη). Η διαδικασία αυτή της προετοιμασίας του ιστορικού από τον νοσηλευτή 
επιτρέπει στο εξεταζόμενο άτομο να νιώσει ασφάλεια, να εγκλιματιστεί, να θέσει ερωτήματα και εν 
γένει να κατανοήσει τη διαδικασία αλλά και υποβοηθά σημαντικά τον ιατρό, επιταχύνοντας την αρχική 
επίσκεψη αξιολόγησης (που ακολουθεί). Αφού, συμπληρώσει τη φόρμα, ο νοσηλευτής αποσύρεται, πα-
ραδίδοντας τη συμπληρωμένη φόρμα στον ιατρό, ο οποίος έχει κληθεί από τη Γραμματεία και παρου-
σιάζεται στο εξεταστήριο.

Ο Ιατρός ελέγχει το ιστορικό και το αποτέλεσμα της εξέτασης αντισωμάτων, αν είναι διαθέσιμη, και 
προχωρεί αμέσως στην παραπομπή για 1η ή/ και 2η εξέταση αντισωμάτων, προκειμένου να επιβεβαιώσει 
τη διάγνωση (ΔΦ1/Β.1.4).

Προτυποποίηση της φροντίδας της HIV λοίμωξης και των υπηρεσιών των λοιμωξιολόγων στα Νοσοκομεία
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Αν το άτομο που επισκέπτεται το Ε.Ι. HIV δεν ομιλεί την ελληνική γλώσσα και εν γένει δεν μπορεί να 
συνεννοηθεί σε καμία από τις γλώσσες, τις οποίες μιλάει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ι. 
HIV., ο νοσηλευτής εισέρχεται στην εφαρμογή ζωντανής υπηρεσιών διερμηνείας (βλ. Εφαρμογή σελ 7.) 
προκειμένου να υποστηριχτεί στην επικοινωνία με το άτομο. 

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Νοσηλευτής 15 λεπτά

Ιατρός Μ.Λ. 20 λεπτά (max)

Υποδομή

Θέση εργασίας  Γραφείο (μέσα σε εξεταστήριο ή με δυνατότητα απομόνωσης), 2 
καρέκλες, Υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο

Εφαρμογή Εφαρμογή Υπηρεσιών Διερμηνείας (βλ. και σελίδα 7)

Ολοκληρώνεται σε:  30 λεπτά από την 1η επίσκεψη στη Μ.Λ.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % ατόμων με αρνητικό (+)/χωρίς τεστ αντισωμάτων HIV, τα οποία παραπέμφθηκαν για 
επιβεβαιωτικές της λοίμωξης εξετάσεις εντός 1 ώρας από την προσέλευσή τους στην Μ.Λ.

ΔΦ1/Β.1.4 Παραπομπή για εξέταση αντισωμάτων 
Στην περίπτωση που το άτομο που επισκέπτεται το εξωτερικό ιατρείο με υποψία HIV δεν διαθέτει 

κανένα ή διαθέτει ήδη ένα θετικό (+) τεστ αντισωμάτων HIV, ο ιατρός εκδίδει παραπεμπτικό για εξέταση 
αντισωμάτων. Αν το άτομο διαθέτει ήδη μια θετική εξέταση αντισωμάτων (rapid test), παραπέμπεται 
για εξέταση αντισωμάτων 4ης γενιάς. Αν το άτομο δεν διαθέτει καμία εξέταση αντισωμάτων, παραπέ-
μπεται για 2 εξετάσεις αντισωμάτων (3ης και 4ης γενιάς) προκειμένου να επιβεβαιωθεί η λοίμωξη, κατά 
το προτεινόμενο πρωτόκολλο διάγνωσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), με βάση το οποίο 
εξοικονομείται κρίσιμος χρόνος μέχρι την επιβεβαίωση της διάγνωσης και πόροι για το σύστημα υγεί-
ας, χωρίς εκπτώσεις στην αξιοπιστία. Η παραγγελία των εξετάσεων γίνεται με την προετοιμασία παρα-
πεμπτικού στο υποσύστημα e-diagnosis των παραπεμπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων της ΗΔΙΚΑ. 
Το παραπεμπτικό εκτελείται είτε στο εργαστήριο του νοσοκομείου (ΔΦ1/Β.1.6), εφόσον υπάρχει διαθε-
σιμότητα, είτε σε ιδιωτικό εργαστήριο επιλογής του ατόμου.

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 15 λεπτά 

Υποδομή
Όπως παραπάνω στο Β.1.2, δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Εφαρμογές e-diagnosis ΗΔΙΚΑ 

Ολοκληρώνεται σε:  15 λεπτά αtπό το ΔΦ1/Β.1.2.

Δείκτες αποτελέσματος:
%  των ατόμων με (+) τεστ αντισωμάτων ή χωρίς τεστ αντισωμάτων που παραπέμπονται για έλεγχο 

επιβεβαίωσης της λοίμωξης εντός 3 ημερών από το ΔΦ1/Β.1.1.
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ΔΦ1/Β.1.5 Αιμοληψία 
Στην περίπτωση που το άτομο επιλέξει να υποβληθεί στις εξετάσεις του ΔΦ1/Β.1.3 εντός του νοσοκο-

μείου και υπάρχει διαθεσιμότητα και δυνατότητα ανταπόκρισης εντός των χρονικών ορίων που ορίζο-
νται με την παρούσα πρότυπη διαδικασία, o ιατρός ειδοποιεί τον νοσηλευτή για την πραγματοποίηση 
της αιμοληψίας. 

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Νοσηλευτής 10 λεπτά 

Υποδομή
Θέση Καρέκλα αιμοληψίας

Αναλώσιμα Κιτ αιμοληψίας

Ολοκληρώνεται σε:  σε συνεχεία του ΔΦ1/Β.1.4.

ΔΦ1/Β.1.6 Εκτέλεση εξέτασης
Εφόσον η εξέταση πραγματοποιείται εντός του νοσοκομείου, το δείγμα μεταφέρεται στο εργαστήριο 

για ανάλυση, συνοδεία του παραπεμπτικού. Στη συνέχεια, το εργαστήριο αναλύει το δείγμα. Τα αποτε-
λέσματα λαμβάνονται εντός 24 ωρών το αργότερο.

Ολοκληρώνεται σε: 24 ώρες από την ολοκλήρωση του ΔΦ1/Β.1.5.

Δείκτες αποτελέσματος:
% των αποτελεσμάτων των εξετάσεων επιβεβαίωσης της λοίμωξης που ελήφθησαν εντός 24 ωρών 
από την ημερομηνία εξέτασης

ΔΦ1/Β.1.7 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων
Εάν οι εξετάσεις έχουν πραγματοποιηθεί εντός του νοσοκομείου, με την ολοκλήρωση της ανάλυσης, 

ο εργαστηριακός ιατρός του νοσοκομείου κοινοποιεί τα αποτελέσματα (hard copy ή ηλεκτρονικά εφό-
σον υπάρχει ηλεκτρονική διασύνδεση των Τμημάτων στο νοσοκομείο) στη Γραμματεία Ε.Ι. HIV. Η Γραμ-
ματεία σε συνεννόηση με τον ιατρό (Μ.Λ.) καλεί το άτομο για την παραλαβή των αποτελεσμάτων και 
τον καθορισμό δεύτερου ραντεβού (συμβουλευτικής συνεδρίας). Στην περίπτωση, κατά την οποία το 
άτομο αποφασίσει να υποβληθεί σε εξετάσεις στον ιδιωτικό τομέα, το ίδιο παραλαμβάνει εκτύπωση 
των αποτελεσμάτων των εξετάσεων προκειμένου να τα προσκομίσει στον ιατρό και καλεί τη Γραμμα-
τεία Ε.Ι. HIV για τον καθορισμό δεύτερου ραντεβού.

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)

Ιατρός Μ.Λ.  15 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την προσπέλαση και ανάγνωση απο-
τελεσμάτων)

Γραμματεία Ε.Ι. 10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για τον προσδιορισμό ραντεβού)

Υποδομή
Όπως παραπάνω στο ΔΦ1/Β.1.1 (Γραμματεία) και ΔΦ1/Β.1.2 (Ιατρός), δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Προτυποποίηση της φροντίδας της HIV λοίμωξης και των υπηρεσιών των λοιμωξιολόγων στα Νοσοκομεία



HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2022; 30(Suppl 2) 

Προτυποποίηση της φροντίδας της HIV λοίμωξης και των υπηρεσιών των λοιμωξιολόγων στα Νοσοκομεία

26

Ολοκληρώνεται σε: 24 ώρες από την ολοκλήρωση του βήματος ΔΦ1/Β.1.6.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των αποτελεσμάτων εξετάσεων επιβεβαίωσης της λοίμωξης που κοινοποιήθηκαν στη Γραμματεία 
Ε.Ι. HIV εντός 24 ωρών από την έκδοσή τους

 Αν τα αποτελέσματα στις εξετάσεις στο ΔΦ1/Β.1.7 είναι ΑΡΝΗΤΙΚΑ, ακολουθείται 
η διαδικασία του ΔΦ1/Β.1.3 
 Αν τα αποτελέσματα στις εξετάσεις στο ΔΦ1/Β.1.7 είναι ΘΕΤΙΚΑ, συνεχίζει η διαδικασία 
όπως παρακάτω:

ΔΦ1/Β.1.8 Συμβουλευτική 2η επίσκεψη – επί θετικού τεστ αντισωμάτων HIV/ WB 

Κατά τη 2η συμβουλευτική επίσκεψη ατόμου με θετικές επιβεβαιωτικές της διάγνωσης εξετάσεις, ο ια-
τρός δημιουργεί νέο φάκελο στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV (βλ. Εφαρμο-
γή παρακάτω και περισσότερα στη σελίδα 18), στην οποία καταγράφει το ιστορικό του ατόμου και τα απο-
τελέσματα των εξετάσεων επιβεβαίωσης της λοίμωξης. Η Πλατφόρμα δημιουργεί τη φόρμα υποχρεωτικής 
δήλωσης και αποστέλλει ειδοποίηση στο Γραφείο HIV του ΕΟΔΥ, ώστε το τελευταίο να εισέλθει με το όνομα 
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και να προσπελάσει τη φόρμα υποχρεωτικής δήλωσης. Στη συνέχεια, ο 
ιατρός συζητά το πλάνο διάγνωσης (εξετάσεις χαρακτηριστικών λοίμωξης, δηλαδή CD4 λεμφοκύτταρα, 
ιϊκό φορτίο και γονοτυπική αντοχή) και θεραπείας και τον προγραμματισμό του ελέγχου του/της συντρό-
φου του ατόμου και προχωρά στην έκδοση παραπεμπτικού για τις εξετάσεις χαρακτηριστικών λοίμωξης 
και τις εξετάσεις γενικής κατάστασης υγείας, κατά τις κατευθυντήριες οδηγίες και με βάση τις ενδείξεις.

Η παραγγελία των εξετάσεων μπορεί να γίνεται με την προετοιμασία ηλεκτρονικού παραπεμπτικού στο 
Υποσύστημα Εξετάσεων της Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, μέσω της δια-
σύνδεσης με το υποσύστημα e-diagnosis των παραπεμπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων της ΗΔΙΚΑ. 
Σημειώνεται ότι η επιλογή της δημιουργίας παραπεμπτικού σε ειδικό Υποσύστημα της Ψηφιακής Πλατ-
φόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, θα επιτρέψει την πληρέστερη καταγραφή του συνόλου των 
πράξεων που άπτονται της διαχείρισης της λοίμωξης στην πλατφόρμα. Το παραπεμπτικό εκτελείται είτε 
στο εργαστήριο του νοσοκομείου (ΔΦ1/Β.1.9) είτε σε ιδιωτικό εργαστήριο επιλογής του ατόμου.

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 20 λεπτά 

Υποδομή
Όπως παραπάνω (ΔΦ1/Β.1.2), δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Εφαρμογές

 Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, 
Υποσύστημα Φάκελος Ασθενούς (δημιουργία)/
 Υποσύστημα Εξετάσεων με διασύνδεση με e-diagnosis ΗΔΙΚΑ (έκδοση 
παραπεμπτικού).

Ολοκληρώνεται σε: 20 λεπτά από την 2η επίσκεψη στη Μ.Λ.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % ατόμων με θετικές επιβεβαιωτικές της λοίμωξης HIV εξετάσεις, με 2ο ραντεβού, για τα οποία 
συμπληρώθηκαν αποτελέσματα εξετάσεων στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Φροντίδας Ατόμων που ζουν 
με HIV, εντός 3 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων των επιβεβαιωτικών 
εξετάσεων (ΔΦ1/Β.1.7)
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ΔΦ1/Β.1.9 Αιμοληψία 
Για την αιμοληψία, εφαρμόζεται το ΔΦ1/Β.1.5. 

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Νοσηλευτής 10 λεπτά 

Υποδομή
Όπως στο Β.1.5, δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Ολοκληρώνεται σε: σε συνεχεία του ΔΦ1/Β.1.8.

ΔΦ1/Β.1.10 Εκτέλεση εξετάσεων

Για την εκτέλεση των εξετάσεων, εφαρμόζεται το ΔΦ1/Β.1.6.

Ολοκληρώνεται σε:  7 ημέρες από την ολοκλήρωση του ΔΦ1/Β.1.9 (τουλάχιστον για CD4 λεμφοκύττα-
ρα και ιϊκό φορτίο).

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των αποτελεσμάτων των εξετάσεων χαρακτηριστικών λοίμωξης και ΓΚΥ που ελήφθησαν εντός 7 
ημερών από την ημερομηνία εξέτασης (τουλάχιστον για CD4 λεμφοκύτταρα και ιϊκό φορτίο)

 ΔΦ1/Β.1.11 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων
Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης, ο εργαστηριακός ιατρός του νοσοκομείου εισέρχεται με όνομα 

εισόδου και κωδικό πρόσβασης στο Υποσύστημα Εξετάσεων της Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας 
Ατόμων που ζουν με HIV και αποθηκεύει τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Η Πλατφόρμα αποστέλλει 
αυτόματη ειδοποίηση (SMS ή email) στον παραγγέλοντα ιατρό, προκειμένου να συνδεθεί και να λάβει 
τα αποτελέσματα. Εναλλακτικά, ή έως ότου ενεργοποιηθεί η πλήρης διασύνδεση των εργαστηρίων των 
νοσοκομείων των Μ.Λ. με το Υποσύστημα της Πλατφόρμας, ο εργαστηριακός ιατρός κοινοποιεί τα απο-
τελέσματα (hard copy) στη Γραμματεία Ε.Ι. HIV.

Η Γραμματεία σε συνεννόηση με τον ιατρό καλεί το άτομο για την παραλαβή των αποτελεσμάτων και 
τον καθορισμό δεύτερου ραντεβού (συμβουλευτικής συνεδρίας). Στην περίπτωση, κατά την οποία το 
άτομο αποφασίσει να υποβληθεί σε εξετάσεις στον ιδιωτικό τομέα, το ίδιο παραλαμβάνει εκτύπωση 
των αποτελεσμάτων των εξετάσεων προκειμένου να τα προσκομίσει στον ιατρό και καλεί τη Γραμμα-
τεία Ε.Ι. HIV για τον καθορισμό 3ου ραντεβού.

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)

Εργαστηριακός ιατρός  10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την εγγραφή των αποτελεσμάτων 
στο Υποσύστημα της Πλατφόρμας, εφόσον εφαρμόζεται)

Ιατρός Μ.Λ.  15 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την προσπέλαση και ανάγνωση 
αποτελεσμάτων)

Γραμματεία Ε.Ι.  10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για τον προσδιορισμό ραντεβού)
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Υποδομή
Όπως παραπάνω στο ΔΦ1/Β.1.1 (Γραμματεία) και ΔΦ1/Β.1.2 (Ιατρός), δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Εφαρμογές

 Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, 
Υποσύστημα Εξετάσεων (εισαγωγή αποτελεσμάτων εξετάσεων, εφόσον 
εφαρμόζεται)
 Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, 
Υποσύστημα Εξετάσεων (προσπέλαση αποτελεσμάτων εξετάσεων, 
εφόσον εφαρμόζεται)

 Ολοκληρώνεται σε: 24 ώρες από την ολοκλήρωση του βήματος ΔΦ1/Β.1.10.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των ατόμων, στα οποία ορίστηκε 2ο ραντεβού στο Ε.Ι. HIV εντός 3 ημερών από την κλήση 
για ραντεβού μετά τον έλεγχο χαρακτηριστικών της λοίμωξης/ΓΚΥ

ΔΦ1/Β.1.12 Συμβουλευτική 3η επίσκεψη – πλήρη στοιχεία λοίμωξης και ΓΚΥ
Κατά την 3η συμβουλευτική επίσκεψη, ο ιατρός ολοκληρώνει την καταγραφή των αποτελεσμάτων 

των εξετάσεων για τα χαρακτηριστικά της λοίμωξης και τη γενική κατάσταση υγείας (ΓΚΥ) στον φάκελο 
στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV και συζητά τις επιλογές θεραπείας. Σε 
περίπτωση που το άτομο έχει συννοσηρότητες που χρήζουν εξέτασης και διαχείρισης από ειδικό, ο ια-
τρός εκδίδει παραπεμπτικό για επίσκεψη σε ειδικό ιατρό ή ψυχολόγο ακολουθώντας τη διαδικασία του 
ΔΦ1/Β.1.8. Στη συνέχεια προχωράει στην έναρξη θεραπείας (ΔΦ1/Β.1.13).

Σε περίπτωση που το άτομο έχει ιδιαίτερα χαμηλό αριθμό κυττάρων CD4 (late presenter) ο ιατρός 
προχωρεί σε έκδοση παραπεμπτικού για ειδικές πρόσθετες εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζο-
νται εκ νέου τα βήματα ΔΦ1/Β.1.8 έως ΔΦ1/Β.1.11, ενώ στο τέλος τους προγραμματίζεται νέα συνεδρία 
(4η) για την αξιολόγηση του ατόμου και την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης.

Εφόσον η Μ.Λ. διαθέτει ψυχολόγο (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), προγραμματίζεται άμεσα η 
συνεδρία, είτε αυθημέρον (κατά προτίμηση, και εφόσον ο ψυχολόγος είναι πλήρους απασχόλησης και 
διαθέσιμος στη Μονάδα) είτε στην πλησιέστερη δυνατή ημέρα. Στο πλαίσιο μιας πρότυπης φροντίδας, 
η Μ.Λ. θα μπορούσε να διαθέτει υποδομή τηλεϊατρικής για την πραγματοποίηση συνεδρίας μέσω δια-
δικτύου με το νεοδιαγνωσμένο άτομο με HIV ή και συνολικά με μεγάλο μέρος των ατόμων που ήδη 
παρακολουθούνται στη Μ.Λ., οπότε να απελευθερώνεται κρίσιμος χρόνος του ψυχολόγου για την 
πραγματοποίηση δια ζώσης συνεδριών με νεοδιαγνωσμένα άτομα, την ίδια, κατά προτίμηση, ημέρα με 
την επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Επιπλέον, προτείνεται η διευκόλυνση του προγραμματισμού του ραντεβού με τον ειδικό ιατρό από τη 
Γραμματεία του Ε.Ι. HIV αμέσως με την έκδοση του παραπεμπτικού. Επιδιώκεται, εφόσον επιτρέπεται, ο 
προγραμματισμός της επίσκεψης να γίνεται για την ίδια ημέρα με την έκδοση του παραπεμπτικού, προ-
κειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη συμμόρφωση με το προγραμματισμένο ραντεβού. Εναλλακτικά, 
και εφόσον είναι διαθέσιμη υποδομή τηλεϊατρικής για την πραγματοποίηση συνεδρίας μέσω διαδικτύ-
ου με το νεοδιαγνωσμένο άτομο με HIV ή και συνολικά με μεγάλο μέρος των ατόμων που ήδη παρακο-
λουθούνται στη Μ.Λ., προτείνεται η σχετική επίσκεψη να προγραμματίζεται και ολοκληρώνεται το δυ-
νατόν αμεσότερα, και σε κάθε περίπτωση εντός 15 ημερών, από την ολοκλήρωση του ΔΦ1/B.1.17.

Προϋποθέτει:
Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 20 λεπτά 
Ψυχολόγος Χρόνος που απαιτείται ανά συνεδρία με νεοδιαγνωσμένο άτομο
Γραμματεία Ε.Ι. 10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για τον προγραμματισμό ραντεβού)
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Υποδομή
Όπως παραπάνω στο ΔΦ1/Β.1.1 (Γραμματεία) και ΔΦ1/Β.1.2 (Ιατρός), δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Εφαρμογές

 Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, 
Υποσύστημα Εξετάσεων ή Φάκελος Ασθενούς (ενημέρωση)/
Υποσύστημα Εξετάσεων με διασύνδεση με e-diagnosis ΗΔΙΚΑ (έκδοση 
παραπεμπτικού).

Ολοκληρώνεται σε: 20 λεπτά από την 3η επίσκεψη στη Μ.Λ.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % ατόμων, για τα οποία συμπληρώθηκαν αποτελέσματα εξετάσεων χαρακτηριστικών λοίμωξης και 
ΓΚΥ στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV με HIV εντός 3 ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων χαρακτηριστικών λοίμωξης και ΓΚΥ 
(ΔΦ1/Β.1.11)

 Αν τα αποτελέσματα στις εξετάσεις στο ΔΦ1/Β.1.11 καταγραφούν CD4<200, αξιολογείται
η ανάγκη για νοσηλεία στη Μονάδα Λοιμώξεων
 Αν δεν απαιτείται νοσηλεία, ακολουθείται η διαδικασία όπως στη συνέχεια:

ΔΦ1/Β.1.13 Έναρξη θεραπείας - συνταγογράφηση
Στη συνέχεια, και κατά τη διάρκεια της 3ης επίσκεψης, ο ιατρός προχωρά στην έναρξη της αντιρετρο-

ϊκής αγωγής. Ο ιατρός εισέρχεται στο Υποσύστημα Φαρμακευτικής Αγωγής της Ψηφιακής Πλατφόρμας 
Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV και συνταγογραφεί αντιρετροϊκή θεραπεία σε διασύνδεση με την 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ. Στη συνέχεια αποθηκεύει τη συνταγή. Μέχρι τη διασύνδεση 
των νοσοκομειακών φαρμακοποιών με την εφαρμογή της Πλατφόρμας, ο ιατρός μπορεί να εκτυπώνει 
τη συνταγή για εκτέλεση από το φαρμακείο του νοσοκομείου.

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 15 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για τη συνταγογράφηση)

Υποδομή
Όπως παραπάνω στο Β.1.2, δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Εφαρμογές  Ψηφιακή Πλατφόρμα Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, 
Υποσύστημα Φαρμακευτικής Αγωγής

Ολοκληρώνεται σε: ταυτόχρονα με το ΔΦ1/Β.1.12.

Δείκτες αποτελέσματος:
% ατόμων που ξεκίνησαν αγωγή εντός 15 ημερών από το πρώτο ραντεβού στο Ε.Ι HIV (ΔΦ1/Β.1.2)

ΔΦ1/Β.1.14 Εκτέλεση συνταγής
Η εκτέλεση συνταγής περιλαμβάνει τη χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής από το φαρμακείο του Νοσο-

κομείου σε εκτέλεση της συνταγής του ΔΦ1/Β.1.13. Ο φαρμακοποιός του νοσοκομείου συνδέεται με ειδικό 
όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο Υποσύστημα Φαρμακευτικής Αγωγής της Ψηφιακής Πλατφόρ-
μας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, και αναζητά τη συνταγή με βάση τον ΑΜΚΑ του ατόμου. Μετά 
την προσπέλαση της συνταγής, ο φαρμακοποιός την εκτελεί και αποθηκεύει την εκτέλεσή της.
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Προϋποθέτει:
Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Φαρμακοποιός 10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση συνταγής)
Υποδομή
Θέση εργασίας Υπολογιστής
Διαδίκτυο Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Εφαρμογές
 Ψηφιακή Πλατφόρμα Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, 
Υποσύστημα Φαρμακευτικής Αγωγής, Χρήστης Φαρμακοποιός  
ηλεκτρονική συνταγογράφηση ΗΔΙΚΑ

Αναλώσιμα/ Θεραπείες
Φάρμακα Αντιρετροϊκή αγωγή

Ολοκληρώνεται σε: την ίδια ημέρα με το ΔΦ1/Β.1.13.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των ατόμων των οποίων η συνταγή αντιρετροϊκής αγωγής εκτελέστηκε εντός 48 ωρών από 
την έκδοσή της.
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Συνοπτική Ταυτότητα Δέσμης Φροντίδας 1:  
Από τη διάγνωση στην έναρξη θεραπείας

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 – ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Έναρξη Δ.Φ.1/Β.1.1 Υποδοχή στη Γραμματεία Ε.Ι. HIV 

Ολοκλήρωση Δ.Φ.1/Β.1.14 Εκτέλεση συνταγής 

 Συνολική 
διάρκεια

15 ΗΜΕΡΕΣ

 Ανθρώπινοι 
Πόροι

•  Γραμματεία Ε.Ι. HIV: 40’ ανά άτομο που εξυπηρετείται μέχρι την ολοκλήρωση της δέσμης  
(15 ημέρες). 50’ ανά άτομο μέχρι την ολοκλήρωση της δέσμης, αν το άτομο είναι late presenter.

•  Ιατρός Μ.Λ.: 125' ανά άτομο που εξυπηρετείται μέχρι την ολοκλήρωση της δέσμης  
(15 ημέρες). 150’ ανά άτομο μέχρι την ολοκλήρωση της δέσμης, αν το άτομο είναι late 
presenter. 

•  Εργαστηριακός Ιατρός: 10’ ανά άτομο που εξυπηρετείται μέχρι την ολοκλήρωση της 
δέσμης (15 ημέρες). 

•  Νοσηλευτής: 35' ανά άτομο που εξυπηρετείται μέχρι την ολοκλήρωση της δέσμης  
(15 ημέρες), εφόσον οι αιμοληψίες για τις εξετάσεις της δέσμης γίνονται μέσα στο νοσοκομείο.  
Αν τα παραπεμπτικά εκτελούνται σε συμβεβλημένες δομές εκτός νοσοκομείου, 15' ανά 
άτομο που εξυπηρετείται μέχρι την ολοκλήρωση της δέσμης. Ο χρόνος της πρώτης 
περίπτωσης (εξετάσεις εντός νοσοκομείου) αυξάνεται σε 45', αν το άτομο είναι late presenter.

•  Φαρμακοποιός: 10' ανά άτομο που εξυπηρετείται μέχρι την ολοκλήρωση της δέσμης 
(15 ημέρες).

Αναλώσιμα • Αναλώσιμα εξέτασης αντισωμάτων
• Αναλώσιμα εξετάσεων ιϊκού φορτίου
• Αναλώσιμα εξετάσεων γονοτυπικής αντοχής
• Αναλώσιμα για εξετάσεις για CD4 λεμφοκύτταρα
• Αναλώσιμα για εξετάσεις γενικής κατάστασης υγείας
 Εφόσον οι εξετάσεις γίνονται εντός νοσοκομείου και όχι με παραπομπή 
σε συμβεβλημένη δομή

Υποδομές • Θέση εργασίας Γραμματείας Ε.Ι.
• Θέση εργασίας Ιατρού/ εξεταστήριο
• Καρέκλα αιμοληψίας

Εφαρμογές

•  Ψηφιακή Πλατφόρμα Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV. Η Πλατφόρμα συνιστά 
ένα ψηφιακό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει την πλήρη και σε πραγματικό χρόνο 
παρακολούθηση της φροντίδας του ατόμου που ζει με HIV και την αποτύπωση και 
αξιολόγηση της διαχείρισής της στο επίπεδο των Εξωτερικών Ιατρείων HIV και των Μ.Λ.  
Η Πλατφόρμα διασυνδέεται με τα υπόλοιπα υποσυστήματα / ψηφιακές εφαρμογές των 
φορέων που είναι υπεύθυνοι για α) την επιδημιολογική επιτήρηση της λοίμωξης (ΕΟΔΥ) 
και β) τη διαχείριση παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και έκδοσης και εκτέλεσης 
συνταγών φαρμάκων (ΗΔΙΚΑ).  
Στην Πλατφόρμα αποκτούν διαφοροποιημένη πρόσβαση διαφορετικοί κλινικοί ρόλοι (Ιατρός 
-ΜΛ/ΕΙ-, Εργαστηριακός Ιατρός, Φαρμακοποιός νοσοκομείου, Ιατρός ΚΕΠΑ, Γραφείο HIV ΕΟΔΥ) 
και ρόλοι διαχείρισης της πληροφορίας του συστήματος (Υπεύθυνος Μ.Λ., Στατιστικός και 
Υπεύθυνος Πολιτικής). Μέσω της διαφοροποιημένης πρόσβασης, ο κάθε ρόλος μπορεί να 
προσπελάσει διαφορετικές περιοχές της εφαρμογής, να αποκτήσει πρόσβαση και να 
επεξεργαστεί διαφορετικά στοιχεία και να επιτελέσει διαφορετικές εργασίες. Οι κλινικοί ρόλοι 
έχουν πρόσβαση σε ατομικά κλινικά δεδομένα στο πλαίσιο της άσκησης του κλινικού τους 
ρόλου ΜΟΝΟΝ. Οι ρόλοι διαχείρισης του συστήματος έχουν πρόσβαση σε ανωνυμοποιημένα 
δεδομένα ομάδων (στη βάση των κριτηρίων παραγωγής αναφορών) ΜΟΝΟΝ. 
• Εφαρμογή υπηρεσιών διερμηνείας: όπως στη σελίδα 7
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ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ / Ή ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ Ε.Ι. HIV

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 – RAPID START

Για τα βήματα ΔΦ1/Β.1.1 έως ΔΦ1/Β.1.7 ακολουθείται η ίδια διαδικασία με το Σενάριο 1. 

 Αν τα αποτελέσματα στις εξετάσεις στο ΔΦ1/Β.1.7 είναι ΑΡΝΗΤΙΚΑ, ακολουθείται η 
διαδικασία του ΔΦ1/Β.1.3 
 Αν τα αποτελέσματα στις εξετάσεις στο ΔΦ1/Β.1.7 είναι ΘΕΤΙΚΑ, συνεχίζει η διαδικασία 
όπως παρακάτω:

ΔΦ1/Β.1.8 Συμβουλευτική 2η επίσκεψη – επί θετικών τεστ αντισωμάτων 
Κατά τη 2η συμβουλευτική επίσκεψη ατόμου με θετικές επιβεβαιωτικές της διάγνωσης εξετάσεις, ο ια-

τρός δημιουργεί νέο φάκελο στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV (βλ. περισσό-
τερα στη σελίδα 18), στην οποία καταγράφει το ιστορικό του ατόμου και τα αποτελέσματα των εξετάσεων 
επιβεβαίωσης της λοίμωξης. Η Πλατφόρμα δημιουργεί τη φόρμα υποχρεωτικής δήλωσης και αποστέλλει 
ειδοποίηση στο Γραφείο HIV του ΕΟΔΥ, ώστε το τελευταίο να εισέλθει με το όνομα χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασης και να προσπελάσει τη φόρμα υποχρεωτικής δήλωσης. Στη συνέχεια, ο ιατρός συζητά το 
πλάνο διάγνωσης (εξετάσεις χαρακτηριστικών λοίμωξης, δηλαδή CD4 λεμφοκύτταρα, ιϊκό φορτίο και γο-
νοτυπική αντοχή) και θεραπείας και τον προγραμματισμό του ελέγχου του/της συντρόφου του ατόμου 
και προχωρά στην έκδοση παραπεμπτικού για τις εξετάσεις χαρακτηριστικών λοίμωξης και τις εξετάσεις 
γενικής κατάστασης υγείας, κατά τις κατευθυντήριες οδηγίες και με βάση τις ενδείξεις.

Η παραγγελία των εξετάσεων μπορεί να γίνεται με την προετοιμασία ηλεκτρονικού παραπεμπτικού 
στο Υποσύστημα Εξετάσεων της Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, μέσω της 
διασύνδεσης με το υποσύστημα e-diagnosis των παραπεμπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων της 
ΗΔΙΚΑ. Σημειώνεται ότι η επιλογή της δημιουργίας παραπεμπτικού σε ειδικό Υποσύστημα της Ψηφια-
κής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, θα επιτρέψει την πληρέστερη καταγραφή του 
συνόλου των πράξεων που άπτονται της διαχείρισης της λοίμωξης στην πλατφόρμα. Το παραπεμπτικό 
εκτελείται είτε στο εργαστήριο του νοσοκομείου (ΔΦ1/Β.1.9) είτε σε ιδιωτικό εργαστήριο επιλογής του 
ατόμου.

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 20 λεπτά 
Υποδομή
Όπως παραπάνω (ΔΦ1/Β.1.2), δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Εφαρμογές
 Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, 
Υποσύστημα Φάκελος Ασθενούς (δημιουργία) / Υποσύστημα Εξετάσεων με 
διασύνδεση με e-diagnosis ΗΔΙΚΑ (έκδοση παραπεμπτικού).

Ολοκληρώνεται σε: 20 λεπτά από την 2η επίσκεψη στη Μ.Λ.

Δείκτες αποτελέσματος:
% ατόμων με θετικές επιβεβαιωτικές της λοίμωξης HIV εξετάσεις, με 2ο ραντεβού, για τα οποία 
συμπληρώθηκαν αποτελέσματα εξετάσεων στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Φροντίδας Ατόμων που ζουν 
με HIV, εντός 3 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων των επιβεβαιωτικών 
εξετάσεων (ΔΦ1/Β.1.7)
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ΔΦ1/Β.1.9 Έναρξη θεραπείας - συνταγογράφηση
Στη συνέχεια, και εφόσον συντρέχουν οι λόγοι ταχείας ελάττωσης του ιϊκού φορτίου κατά τις ενδεί-

ξεις EACS και σχετικής επιθυμίας του ατόμου, ο ιατρός προχωρά στην άμεση έναρξη της αντιρετροϊκής 
αγωγής. Ο ιατρός εισέρχεται στο Υποσύστημα Φαρμακευτικής Αγωγής της Ψηφιακής Πλατφόρμας 
Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV και συνταγογραφεί αντιρετροϊκή θεραπεία σε διασύνδεση με την 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ. Στη συνέχεια αποθηκεύει τη συνταγή. Μέχρι τη διασύνδεση 
των νοσοκομειακών φαρμακοποιών με την εφαρμογή της Πλατφόρμας, ο ιατρός μπορεί να εκτυπώνει 
τη συνταγή προς εκτέλεση από το φαρμακείο του νοσοκομείου.

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 15 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για τη συνταγογράφηση)

Υποδομή
Όπως παραπάνω (ΔΦ1/Β.1.2), δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Εφαρμογές  Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, 
Υποσύστημα Φαρμακευτικής Αγωγής

Ολοκληρώνεται σε: ταυτόχρονα με το ΔΦ1/Β.1.8.

Δείκτες αποτελέσματος:
% ατόμων που ξεκίνησαν αγωγή εντός 5 ημερών από το πρώτο ραντεβού στο Ε.Ι HIV (ΔΦ1/Β.1.2)

ΔΦ1/Β.1.10 Εκτέλεση συνταγής
Η εκτέλεση συνταγής περιλαμβάνει τη χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής από το φαρμακείο του 

Νοσοκομείου σε εκτέλεση της συνταγής του ΔΦ1/Β.1.9. Ο φαρμακοποιός του νοσοκομείου συνδέεται 
με ειδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο Υποσύστημα Φαρμακευτικής Αγωγής της Ψηφι-
ακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, και αναζητά τη συνταγή με βάση τον ΑΜΚΑ 
του ατόμου. Μετά την προσπέλαση της συνταγής, ο φαρμακοποιός την εκτελεί και αποθηκεύει την 
εκτέλεσή της.

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση συνταγής)

Υπολογιστής

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

 Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, Υποσύστημα Φαρμακευτικής 
Αγωγής, Χρήστης Φαρμακοποιός/
ηλεκτρονική συνταγογράφηση ΗΔΙΚΑ

Αντιρετροϊκή αγωγή

Ολοκληρώνεται σε: την ίδια ημέρα με το ΔΦ1/Β.1.9.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των ατόμων των οποίων η συνταγή αντιρετροϊκής αγωγής εκτελέστηκε εντός 48 ωρών 
από την έκδοσή της
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ΔΦ1/Β.1.10 Αιμοληψία 
Για την αιμοληψία, εφαρμόζεται το ΔΦ1/Β.1.5. 

ΔΦ1/Β.1.11 Εκτέλεση εξετάσεων
Για την εκτέλεση των εξετάσεων, εφαρμόζεται το ΔΦ1/Β.1.6.

Ολοκληρώνεται σε: 7 ημέρες από την ολοκλήρωση του ΔΦ1/Β.1.9 (τουλάχιστον για CD4 λεμφοκύττα-
ρα και ιϊκό φορτίο)

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των αποτελεσμάτων των εξετάσεων χαρακτηριστικών λοίμωξης και ΓΚΥ που ελήφθησαν εντός 7 
ημερών από την ημερομηνία εξέτασης (τουλάχιστον για CD4 λεμφοκύτταρα και ιϊκό φορτίο)

ΔΦ1/Β.1.11 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων
Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης, ο εργαστηριακός ιατρός του νοσοκομείου εισέρχεται με όνομα 

εισόδου και κωδικό πρόσβασης στο Υποσύστημα Εξετάσεων της Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας 
Ατόμων που ζουν με HIV και αποθηκεύει τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Η Πλατφόρμα αποστέλλει 
αυτόματη ειδοποίηση (SMS ή email) στον παραγγέλοντα ιατρό, προκειμένου να συνδεθεί και να λάβει 
τα αποτελέσματα. Εναλλακτικά, ή έως ότου ενεργοποιηθεί η πλήρης διασύνδεση των εργαστηρίων 
των νοσοκομείων των Μ.Λ. με το Υποσύστημα της Πλατφόρμας, ο εργαστηριακός ιατρός κοινοποιεί 
τα αποτελέσματα (hard copy) στη Γραμματεία Ε.Ι. HIV. Η Γραμματεία σε συνεννόηση με τον ιατρό καλεί 
το άτομο για την παραλαβή των αποτελεσμάτων και τον καθορισμό δεύτερου ραντεβού (συμβουλευ-
τικής συνεδρίας). Στην περίπτωση, κατά την οποία το άτομο αποφασίσει να υποβληθεί σε εξετάσεις 
στον ιδιωτικό τομέα, το ίδιο παραλαμβάνει εκτύπωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων προκειμέ-
νου να τα προσκομίσει στον ιατρό και καλεί τη Γραμματεία Ε.Ι. HIV για τον καθορισμό 3ου ραντεβού 
(ΔΦ2, μετά την έναρξη θεραπείας).

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Εργαστηριακός ιατρός  10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την εγγραφή των αποτελεσμάτων 

στο Υποσύστημα της Πλατφόρμας, εφόσον εφαρμόζεται)

Ιατρός Μ.Λ.  15 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την προσπέλαση και ανάγνωση 
αποτελεσμάτων)

Γραμματεία Ε.Ι. 10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για τον προσδιορισμό ραντεβού)

Εφαρμογές  Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, 
Υποσύστημα Φαρμακευτικής Αγωγής

Υποδομή
Όπως παραπάνω στο ΔΦ1/Β.1.1 (Γραμματεία) και ΔΦ1/Β.1.2 (Ιατρός), δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Εφαρμογές  Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, 
Υποσύστημα Εξετάσεων (εισαγωγή αποτελεσμάτων εξετάσεων, εφόσον 
εφαρμόζεται) 
Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, 
Υποσύστημα Εξετάσεων (προσπέλαση αποτελεσμάτων εξετάσεων, 
εφόσον εφαρμόζεται)

Ολοκληρώνεται σε: 24 ώρες από την ολοκλήρωση του βήματος ΔΦ1/Β.1.10.

Δείκτες αποτελέσματος:
%  των ατόμων, στα οποία ορίστηκε 3ο ραντεβού στο Ε.Ι. HIV εντός 3 ημερών από την κοινοποίηση 

αποτελεσμάτων εξετάσεων χαρακτηριστικών λοίμωξης και ΓΚΥ 
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Συνοπτική Ταυτότητα Δέσμης Φροντίδας 1: 
Από τη διάγνωση στην έναρξη θεραπείας

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 – RAPID START

Έναρξη Δ.Φ.1/Β.1.1 Υποδοχή στη Γραμματεία Ε.Ι. HIV 

Ολοκλήρωση Δ.Φ.1/Β.1.11 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων 

Συνολική διάρκεια  5 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 15 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Ανθρώπινοι Πόροι  Όπως στο σενάριο 1 – δεν διαφοροποιείται η συνολική απαίτηση 
σε πόρους της δέσμης.

Αναλώσιμα Όπως στο σενάριο 1

Υποδομές Όπως στο σενάριο 1

Εφαρμογές Όπως στο σενάριο 1
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Δέσμη Φροντίδας (ΔΦ) 2: Από την έναρξη θεραπείας στην ιολογική καταστολή

Η Δέσμη Φροντίδας (ΔΦ)2 εκκινεί μετά την έναρξη θεραπείας (1η συνταγογράφηση, βήμα ΔΦ1/Β.1.14 
Εκτέλεση συνταγής) με την πρώτη επίσκεψη του ατόμου με HIV σε θεραπεία για τη λοίμωξή του στη 
Μονάδα Λοιμώξεων για την αξιολόγηση του 1ου μήνα και ολοκληρώνεται με την επίτευξη (τεκμηριω-
μένης) ιολογικής καταστολής. Στο Διάγραμμα 6 περιγράφονται οι διαδικασίες της ΔΦ2.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ΟΥ ΜΗΝΑ (Μ1)

ΔΦ2/Β.1.1 Παραπομπή για εξέταση ιϊκού φορτίου (VL) και Γενικής Κατάστασης Υγείας
2-4 εβδομάδες μετά την έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας στο βήμα ΔΦ1/Β.1.14, ο ιατρός λαμβάνει 

μια υπενθύμιση από την Πλατφόρμα για την έκδοση παραπεμπτικού για τις εξετάσεις που αξιολογού-
νται στον 1ο μήνα από την έναρξη της αγωγής. Ο ιατρός εισέρχεται στην εφαρμογή της Ψηφιακής 
Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV και εκδίδει το σχετικό παραπεμπτικό σε διασύνδεση 
με το υποσύστημα e-diagnosis των παραπεμπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων της ΗΔΙΚΑ. Στη συνέ-
χεια, ο ιατρός ενημερώνει τη Γραμματεία Ε.Ι. HIV ώστε να ειδοποιηθεί το άτομο για την παραλαβή του 
παραπεμπτικού. Το παραπεμπτικό μπορεί να παραληφθεί από τη Γραμματεία Ε.Ι. HIV από το άτομο ή 
εναλλακτικά να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο άτομο, κατ'εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην 
αποστολή άυλων παραπεμπτικών και συνταγών στους ασθενείς χρονίων νοσημάτων.
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1

2

ΔΦ2/Β.1 Αξιολόγηση (Μ1)

ΔΦ2/Β.1.1 Παραπομπή για 
εξέταση ιϊκού φορτίου (VL) 

και εξετάσεις ΓΚΥ

ΔΦ2/Β.1.2 Αιμοληψία για 
εξέταση VL και ΓΚΥ

ΔΦ2/Β.1.3 Πραγματοποίηση 
εξέτασης VL και ΓΚΥ

ΔΦ2/Β.1.8 Συνταγογράφιση 
θεραπείας*

ΔΦ2/Β.1.10 Παραπομπή για 
εξέταση γονοτύπου

ΔΦ2/Β.1.4 Κοινοποίηση 
αποτελεσμάτων εξέτασης 

VL/ΓΚΥ

ΔΦ2/Β.1.5 Αξιολόγηση 
αποτελεσμάτων εξετάσεων - 

Συμβουλευτική (ΑΕς)

ΔΦ2/Β.1.6 Παραπομπή σε 
ειδικό ιατρό (εφαρμόζεται 

ΔΦ1/Β.1.12)

ΔΦ2/Β.1.7 Έκδοση 
δικαιολογητικών ΚΕΠΑ

ΔΦ2/Β.1.12 
Πραγματοποίηση εξέτασης 

γονοτύπου

ΔΦ2/Β.1.13 Κοινοποίηση 
αποτελεσμάτων εξέτασης 

γονοτύπου

ΔΦ2/Β.1.14 Αξιολόγηση 
αποτελεσμάτων εξέτασης - 

Συμβουλευτική

ΔΦ2/Β.1.15 Αλλαγή αγωγής 
/Συνταγογράφηση 

θεραπείας

Αλλαγή 
θεραπείας;

ΔΦ2/Β.1.9 Εκτέλεση 
συνταγής

ΔΦ2/Β.2
(Μ2)

ΔΦ2/Β.1.4 Αιμοληψία για 
εξέταση γονοτύπου

*Η συνταγογράφηση θεραπείας κατά την επίσκεψη του Μήνα 1 προτείνεται να είναι 2μηνη συνταγή. Κατά το 2ο μήνα, προγραμματίζεται μια συμβουλευτική 
επίσκεψη με τηλεϊατρική (ΔΦ2/Β2). Ομοίως τον μήνα 4  (ΔΦ2/Β4) και 5 ( ΔΦ2/Β5) από την έναρξη της θεραπείας (η συνταγή του Μήνα 3 είναι τρίμηνη).

 2
ΔΦ2/Β.1.16 Εκτέλεση

συνταγής ΔΦ2/Β.1.1 (Μ1) 

•          Το βήμα ΔΦ2/Β1 επαναλαμβάνεται ως ΔΦ2/Β3 τον Μήνα 3 από την έναρξη της θεραπείας,
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ CD4 λεμφοκύτταρα στο βήμα ΔΦ2/Β1.1.

• Το βήμα ΔΦ2/Β2 περιλαμβάνει προγραμματισμό για μια συμβουλευτική επίσκεψη με τηλεϊατρική
(ραντεβού στο Ε.Ι και τηλεϊατρική συμβουλευτική επίσκεψη).

• Το βήμα ΔΦ2/Β2 επαναλαμβάνεται ως ΔΦ2/Β4 και ΔΦ2/Β5 τους Μήνες 4 και 5 απο την έναρξη της θεραπείας 

• Το βήμα ΔΦ2/Β3 επαναλαμβάνεται ως ΔΦ2/Β6 τον Μήνα 6 από την έναρξη της θεραπείας



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2022; 30(Suppl 2) 

Προτυποποίηση της φροντίδας της HIV λοίμωξης και των υπηρεσιών των λοιμωξιολόγων στα Νοσοκομεία

37

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 15 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την έκδοση παραπεμπτικού)

Γραμματεία Ε.Ι. HIV  10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την ενημέρωση του ατόμου με 
HIV για την παραλαβή του παραπεμπτικού)

Υποδομή
 Θέση εργασίας Ιατρού Μ.Λ. Όπως παραπάνω στο ΔΦ1/Β.1.2

 Θέση εργασίας
Γραμματείας Ε.Ι. HIV

Όπως παραπάνω στο ΔΦ1/Β.1.1

 Διαδίκτυο / εσωτερικό 
δίκτυο Νοσοκομείου

Όπως παραπάνω στο ΔΦ1/Β.1.1

Εφαρμογές Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με 
HIV, Υποσύστημα Εξετάσεων με διασύνδεση με e-diagnosis ΗΔΙΚΑ 
(έκδοση παραπεμπτικού)

Ολοκληρώνεται σε: 24 ώρες από την εμφάνιση της 1ης υπενθύμισης του Μητρώου στον Ιατρό Μ.Λ.

Δείκτες αποτελέσματος:
 Ποσοστό (%) των ατόμων, στα οποία εκδόθηκαν παραπεμπτικά για εξετάσεις αξιολόγησης 1ου μήνα 
εντός 24 ωρών από την εμφάνιση της 1ης υπενθύμισης της Πλατφόρμας για την έκδοσή τους

ΔΦ2/Β.1.2 Αιμοληψία
Για την αιμοληψία, εφαρμόζεται το ΔΦ1/Β.1.5.

Ολοκληρώνεται σε:  συνεχεία του ΔΦ2/Β.1.1., την ημέρα της παραλαβής του παραπεμπτικού από τη 
Γραμματεία E.I. HIV.

ΔΦ2/Β.1.3 Εκτέλεση εξετάσεων
Εφόσον η εξέταση πραγματοποιείται εντός του νοσοκομείου, το δείγμα μεταφέρεται στο εργαστήριο 

για ανάλυση, συνοδεία του παραπεμπτικού. Στη συνέχεια, το εργαστήριο αναλύει το δείγμα. Τα αποτε-
λέσματα λαμβάνονται εντός 7 ημερών το αργότερο.

Ολοκληρώνεται σε: 7 ημέρες από την ολοκλήρωση του ΔΦ2/Β.1.2.

Δείκτες αποτελέσματος:
% των αποτελεσμάτων των εξετάσεων αξιολόγησης του Μ1 που ελήφθησαν εντός 7 ημερών από την 
ημερομηνία εξέτασης

ΔΦ2/Β.1.4 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων εξετάσεων
Εάν οι εξετάσεις έχουν πραγματοποιηθεί εντός του νοσοκομείου, με την ολοκλήρωση της ανάλυσης, 

ο εργαστηριακός ιατρός του νοσοκομείου εισέρχεται με όνομα εισόδου και κωδικό πρόσβασης στο 
Υποσύστημα Εξετάσεων της Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV και αποθηκεύ-
ει τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Η Πλατφόρμα αποστέλλει αυτόματη ειδοποίηση (SMS ή email) 
στον παραγγέλοντα ιατρό, προκειμένου να συνδεθεί και να λάβει τα αποτελέσματα. Εναλλακτικά, ή έως 
ότου ενεργοποιηθεί η πλήρης διασύνδεση των εργαστηρίων των νοσοκομείων των Μ.Λ. με το Υποσύ-
στημα της Πλατφόρμας, ο εργαστηριακός ιατρός κοινοποιεί τα αποτελέσματα (hard copy) στη Γραμμα-
τεία Ε.Ι. HIV. Η Γραμματεία σε συνεννόηση με τον ιατρό καλεί το άτομο για την παραλαβή των αποτελε-
σμάτων και τον καθορισμό πρώτου ραντεβού (συμβουλευτική συνεδρία). Στην περίπτωση, κατά την 
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οποία το άτομο αποφασίσει να υποβληθεί σε εξετάσεις στον ιδιωτικό τομέα, το ίδιο παραλαμβάνει 
εκτύπωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων προκειμένου να τα προσκομίσει στον ιατρό και καλεί τη 
Γραμματεία Ε.Ι. HIV για τον καθορισμό 1ου ραντεβού.

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
 Εργαστηριακός 
ιατρός

 10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την εγγραφή των αποτελεσμάτων στο 
Υποσύστημα της Πλατφόρμας, εφόσον εφαρμόζεται)

Ιατρός Μ.Λ.  15 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την προσπέλαση και ανάγνωση αποτελεσμάτων)

Γραμματεία Ε.Ι. 10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για τον προσδιορισμό ραντεβού)

Υποδομή
Όπως παραπάνω στο ΔΦ1/Β.1.1 (Γραμματεία) και ΔΦ1/Β.1.2 (Ιατρός), δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Εφαρμογές  Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, 
Υποσύστημα Εξετάσεων (εισαγωγή αποτελεσμάτων εξετάσεων, εφόσον 
εφαρμόζεται)
 Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, 
Υποσύστημα Εξετάσεων (προσπέλαση αποτελεσμάτων εξετάσεων, εφόσον 
εφαρμόζεται)

Ολοκληρώνεται σε: 24 ώρες από την ολοκλήρωση του βήματος ΔΦ2/Β.1.3.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των αποτελεσμάτων εξετάσεων επιβεβαίωσης της λοίμωξης που κοινοποιήθηκαν στη Γραμματεία 
Ε.Ι. HIV εντός 24 ωρών από την έκδοσή τους

ΔΦ2/Β.1.5 έως Β.1.7 Συμβουλευτική 1η επίσκεψη – αξιολόγηση θεραπείας Μ1 
Κατά την 1η συμβουλευτική επίσκεψη αξιολόγησης θεραπείας, ο ιατρός ενημερώνει τον φάκελο του 

ατόμου στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV με τα αποτελέσματα των εξετά-
σεων (ΔΦ2/Β.1.5) και, κατόπιν συζήτησης με το άτομο, αποφασίζει για τυχόν παραπομπή σε ειδικό ιατρό 
ή ψυχολόγο (ΔΦ2/Β.1.6). Στην περίπτωση που αποφασίζεται παραπομπή ακολουθείται η διαδικασία του 
βήματος ΔΦ1/Β.1.12. Επίσης, κατά την πρώτη συνάντηση μετά την έναρξη θεραπείας, ο ιατρός συμπλη-
ρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση για λήψη επιδόματος αναπηρίας 
(ΔΦ2/Β.1.7). Στο πλαίσιο της πρότυπης φροντίδας, τα έντυπα αυτά είναι διαθέσιμα διαδικτυακά, προς 
συμπλήρωση online. Με τη συμπλήρωσή τους, τα έντυπα αποθηκεύονται στην Πλατφόρμα. Τέλος, αξι-
ολογείται τυχόν ανάγκη για αλλαγή θεραπείας. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται αλλαγή θεραπείας, 
ο ιατρός προχωρά στο βήμα ΔΦ2/Β.1.8 κατωτέρω. Εάν συντρέχουν λόγοι για την αξιολόγηση της ανά-
γκης για αλλαγή θεραπείας, ο ιατρός προχωρά στο βήμα ΔΦ2/Β.1.10 κατωτέρω.

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 30 λεπτά 

Γραμματεία Ε.Ι. HIV 10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για τον προγραμματισμό ραντεβού)

Ψυχολόγος  Χρόνος που απαιτείται για συνεδρία με τηλεδιάσκεψη ατόμου υπό θεραπεία

Υποδομή
Όπως παραπάνω (ΔΦ1/Β.1.2), δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή
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Εφαρμογές  Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, 
Υποσύστημα Εξετάσεων ή Φάκελος Ασθενούς (ενημέρωση)/ Υποσύστημα 
Εξετάσεων με διασύνδεση με e-diagnosis ΗΔΙΚΑ (έκδοση παραπεμπτικού).

Εφαρμογές  Εφαρμογή τηλεϊατρικής διασύνδεσης/διαδικτυακής συνεδρίας 
με το άτομο με HIV 

Ολοκληρώνεται σε: 30 λεπτά από την επίσκεψη στη Μ.Λ. για την αξιολόγηση του Μ1.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % ατόμων υπό θεραπεία, τα οποία αξιολογήθηκαν για την πορεία της θεραπείας και τυχόν ΑΕ εντός 10 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού για την αξιολόγηση της πορείας της 
θεραπείας Μ1 (ΔΦ2/Β.1.1)

 Αν δεν απαιτείται αλλαγή θεραπείας στο ΔΦ2/Β.1.5, ο ιατρός προχωρά στο ΔΦ2/Β.1.8 
 Αν πρέπει να αξιολογηθεί αλλαγή θεραπείας στο ΔΦ2/Β.1.5, ο ιατρός προχωρά στο 
ΔΦ2/Β.1.10

ΔΦ2/Β.1.8 Συνταγογράφηση θεραπείας
Ο ιατρός εισέρχεται στο Υποσύστημα Φαρμακευτικής Αγωγής της Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας 

Ατόμων που ζουν με HIV και συνταγογραφεί αντιρετροϊκή θεραπεία σε διασύνδεση με την ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ. Στη συνέχεια αποθηκεύει τη συνταγή. Μέχρι τη διασύνδεση των νοσοκο-
μειακών φαρμακοποιών με την εφαρμογή της Πλατφόρμας, ο ιατρός μπορεί να εκτυπώνει τη συνταγή 
για εκτέλεση από το φαρμακείο του νοσοκομείου. Η συνταγή της αξιολόγησης του Μ1 είναι δίμηνης 
διάρκειας.

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 10 λεπτά (έκδοση συνταγής)

Υποδομή
Όπως παραπάνω στο Β.1.2, δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Εφαρμογές  Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, 
Υποσύστημα Φαρμακευτικής Αγωγής

Ολοκληρώνεται σε: ταυτόχρονα με το ΔΦ2/Β.1.5.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των ατόμων των οποίων ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση Μ1 και στους οποίους εκδόθηκε 2μηνη 
συνταγή αντιρετροϊκής θεραπείας 

ΔΦ2/Β.1.9 Εκτέλεση συνταγής
Εφαρμόζεται η διαδικασία του ΔΦ1/Β.1.14. 

Ολοκληρώνεται σε: την ίδια ημέρα με το ΔΦ1/Β.1.13.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των ατόμων των οποίων η συνταγή αντιρετροϊκής αγωγής εκτελέστηκε εντός 48 ωρών από την 
έκδοσή της
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ΔΦ2/Β.1.10 Παραπομπή για εξέταση γονοτυπικής αντοχής (γονοτύπου)
Σε περίπτωση ανάγκης για αλλαγή θεραπείας, ο ιατρός εισέρχεται στην εφαρμογή της Ψηφιακής 

Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV και εκδίδει παραπεμπτικό για εξέταση γονοτυπικής 
αντοχής σε διασύνδεση με το υποσύστημα e-diagnosis των παραπεμπτικών και διαγνωστικών εξετά-
σεων της ΗΔΙΚΑ.

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 15 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την έκδοση παραπεμπτικού)

Υποδομή
 Θέση εργασίας 
Ιατρού Μ.Λ.

Όπως παραπάνω στο ΔΦ1/Β.1.2

Εφαρμογές  Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, Υποσύστημα 
Εξετάσεων με διασύνδεση με e-diagnosis ΗΔΙΚΑ (έκδοση παραπεμπτικού)

Ολοκληρώνεται σε: κατά τη διάρκεια του ΔΦ2/Β.1.5.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των ατόμων, στα οποία εκδόθηκαν παραπεμπτικά για εξέταση γονοτυπικής αντοχής κατά την 
αξιολόγηση του Μ1

ΔΦ2/Β.1.11 Αιμοληψία
Για την αιμοληψία, εφαρμόζεται το ΔΦ1/Β.1.5.

Ολοκληρώνεται σε:  συνεχεία του ΔΦ2/Β.1.10., την ημέρα της 1ης επίσκεψης για την αξιολόγηση της 
πορείας της θεραπείας του Μ1 (ΔΦ2/Β.1.5).

ΔΦ2/Β.1.12 Εκτέλεση εξέτασης γονοτυπικής αντοχής
Εφόσον η εξέταση πραγματοποιείται εντός του νοσοκομείου, το δείγμα μεταφέρεται στο εργαστήριο 

για ανάλυση, συνοδεία του παραπεμπτικού. Στη συνέχεια, το εργαστήριο αναλύει το δείγμα. Τα αποτε-
λέσματα λαμβάνονται εντός 7 ημερών το αργότερο.

Ολοκληρώνεται σε: 7 ημέρες από την ολοκλήρωση του ΔΦ2/Β.1.11.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των αποτελεσμάτων των εξετάσεων γονοτυπικής αντοχής στο πλαίσιο αξιολόγησης του Μ1 που ελή-
φθησαν εντός 7 ημερών από την ημερομηνία εξέτασης

ΔΦ2/Β.1.13 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων
Εάν οι εξετάσεις έχουν πραγματοποιηθεί εντός του νοσοκομείου, με την ολοκλήρωση της ανάλυσης, 

ο εργαστηριακός ιατρός του νοσοκομείου εισέρχεται με όνομα εισόδου και κωδικό πρόσβασης στο 
Υποσύστημα Εξετάσεων της Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV και αποθηκεύει 
τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Η Πλατφόρμα αποστέλλει αυτόματη ειδοποίηση (SMS ή email) στον 
παραγγέλοντα ιατρό, προκειμένου να συνδεθεί και να λάβει τα αποτελέσματα. Εναλλακτικά, ή έως ότου 
ενεργοποιηθεί η πλήρης διασύνδεση των εργαστηρίων των νοσοκομείων των Μ.Λ. με το Υποσύστημα 
της Πλατφόρμας, ο εργαστηριακός ιατρός κοινοποιεί τα αποτελέσματα (hard copy) στη Γραμματεία Ε.Ι. 
HIV. Η Γραμματεία σε συνεννόηση με τον ιατρό καλεί το άτομο για την παραλαβή των αποτελεσμάτων 
και τον καθορισμό πρώτου ραντεβού (συμβουλευτική συνεδρία). Στην περίπτωση, κατά την οποία το 
άτομο αποφασίσει να υποβληθεί σε εξετάσεις στον ιδιωτικό τομέα, το ίδιο παραλαμβάνει εκτύπωση 
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των αποτελεσμάτων των εξετάσεων προκειμένου να τα προσκομίσει στον ιατρό και καλεί τη Γραμματεία 
Ε.Ι. HIV για τον καθορισμό 2ου ραντεβού.

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Εργαστηριακός ιατρός  10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την εγγραφή των αποτελεσμάτων 

στο Υποσύστημα της Πλατφόρμας, εφόσον εφαρμόζεται)

Ιατρός Μ.Λ. 1 5 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την προσπέλαση και ανάγνωση 
αποτελεσμάτων)

Γραμματεία Ε.Ι. 10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για τον προσδιορισμό ραντεβού)

Υποδομή
Όπως παραπάνω στο ΔΦ1/Β.1.1 (Γραμματεία) και ΔΦ1/Β.1.2 (Ιατρός), δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Εφαρμογές  Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, 
Υποσύστημα Εξετάσεων (εισαγωγή αποτελεσμάτων εξετάσεων, εφόσον 
εφαρμόζεται)
 Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, 
Υποσύστημα Εξετάσεων (προσπέλαση αποτελεσμάτων εξετάσεων, 
εφόσον εφαρμόζεται)

Ολοκληρώνεται σε: 24 ώρες από την ολοκλήρωση του βήματος ΔΦ2/Β.1.12.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των αποτελεσμάτων εξετάσεων γονοτυπικής αντοχής αξιολόγησης Μ1 που κοινοποιήθηκαν στη 
Γραμματεία Ε.Ι. HIV εντός 24 ωρών από την έκδοσή τους

 ΔΦ2/Β.1.14  Συμβουλευτική 2η επίσκεψη – επί αλλαγής θεραπείας κατά  
την αξιολόγηση του Μ1

Κατά τη 2η συμβουλευτική επίσκεψη, ο ιατρός ενημερώνει τον φάκελο στην Ψηφιακή Πλατφόρμα 
Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV με τα αποτελέσματα της εξέτασης γονοτυπικής αντοχής και συζητά 
τις επιλογές θεραπείας.

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 20 λεπτά 

Υποδομή
Όπως παραπάνω στο ΔΦ1/Β.1.2, δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Εφαρμογές  Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν 
με HIV, Υποσύστημα Εξετάσεων ή Φάκελος Ασθενούς (ενημέρωση) 

Ολοκληρώνεται σε: 20 λεπτά από τη 2η επίσκεψη αξιολόγησης πορείας θεραπείας Μ1.

Δείκτες αποτελέσματος:
% των ατόμων σε θεραπεία με καταγεγραμμένη αξιολόγηση για αλλαγή θεραπείας τον Μ1

ΔΦ2/Β.1.15 Αλλαγή θεραπείας / Συνταγογράφηση νέας θεραπείας
Ο ιατρός εισέρχεται στο Υποσύστημα Φαρμακευτικής Αγωγής της Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντί-

δας Ατόμων που ζουν με HIV και συνταγογραφεί νέα αντιρετροϊκή θεραπεία σε διασύνδεση με την 
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ηλεκτρονική συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ. Στη συνέχεια αποθηκεύει τη συνταγή. Κατά τα λοιπά, ακο-
λουθείται η διαδικασία του ΔΦ2/Β.1.8. Η συνταγή μετά από αλλαγή θεραπείας τον Μ1 έχει διάρκεια 
ενός μηνός ενώ η πορεία της θεραπείας αξιολογείται μετά την παρέλευση ενός μηνός (επιστροφή 
στο ΔΦ2/Β.1.1.).

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 10 λεπτά (έκδοση συνταγής αλλαγής θεραπείας )

Υποδομή
Όπως παραπάνω στο Β.1.2, δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Εφαρμογές  Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, 
Υποσύστημα Φαρμακευτικής Αγωγής

Ολοκληρώνεται σε: ταυτόχρονα με το ΔΦ2/Β.1.14.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των ατόμων που άλλαξαν θεραπεία εντός 21 ημερών από την έκδοση του παραπεμπτικού 
για την αξιολόγηση της πορείας της θεραπείας Μ1 (ΔΦ2/Β.1.1)

ΔΦ2/Β.1.16 Εκτέλεση συνταγής
Εφαρμόζεται η διαδικασία του ΔΦ1/Β.1.9.

Ολοκληρώνεται σε: την ίδια ημέρα με το ΔΦ1/Β.1.15.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των ατόμων των οποίων η συνταγή αντιρετροϊκής αγωγής εκτελέστηκε εντός 48 ωρών 
από την έκδοσή της

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2ΟΥ ΜΗΝΑ (Μ2)

ΔΦ2/Β.2.1:  Ραντεβού για διαδικτυακή συνεδρία παρακολούθησης πορείας 
θεραπείας (συμβουλευτική)

Έναν μήνα μετά τη συνεδρία αξιολόγησης της πορείας της θεραπείας του Μ1 (άρα, τον Μ2 από την 
έναρξη της θεραπείας), η Γραμματεία Ε.Ι. HIV, κατόπιν σχετικής υπενθύμισης της Πλατφόρμας, καλεί το 
άτομο με HIV για να ζητήσει τον προγραμματισμό μιας διαδικτυακής συνεδρίας αξιολόγησης της πορείας 
της θεραπείας με τον θεράποντα ιατρό. Η Γραμματεία Ε.Ι. HIV ελέγχει τη διαθεσιμότητα του θεράποντα 
ιατρού, καταχωρεί τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου με HIV και επιβεβαιώνει τη διαδικτυακή συνεδρία, 
το αργότερο εντός 7 ημερών από την παρέλευση του μήνα από τη συνεδρία αξιολόγησης του Μ1.

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Γραμματεία Ε.Ι. HIV 10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για τον ορισμό ραντεβού)

Υποδομή
Θέση εργασίας Όπως στο ΔΦ1/Β.1.1

 Διαδίκτυο / εσωτερικό 
δίκτυο Νοσοκομείου

Όπως στο ΔΦ1/Β.1.1
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Ολοκληρώνεται σε: 10 λεπτά από την κλήση στο Τηλεφωνικό Κέντρο της Γραμματείας Ε.Ι. HIV.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των ατόμων, στα οποία ορίστηκε διαδικτυακή συνεδρία παρακολούθησης Μ2 εντός 7 ημερών 
από την παρέλευση του μήνα από τη συνεδρία αξιολόγησης του Μ1

ΔΦ2/Β.2.2:  Διαδικτυακή συνεδρία παρακολούθησης πορείας θεραπείας 
(συμβουλευτική)

Την ημέρα και ώρα της προγραμματισμένης διαδικτυακής συνεδρίας, ο ιατρός συνδέεται στην πλατ-
φόρμα διαδικτυακών συναντήσεων και καλεί το άτομο με HIV με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί 
κατά το ΔΦ2/Β.2.1. Κατά την κλήση, ο ιατρός έχει πρόσβαση στην πορεία της φροντίδας του ατόμου 
στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, στην οποία καταγράφει νέα στοιχεία 
για την πορεία της θεραπείας, τη συμμόρφωση, την εμπειρία του ατόμου με τη θεραπεία και άλλα ανα-
φερόμενα από τους ασθενείς αποτελέσματα της θεραπείας.

Προϋποθέτει:

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ 20 λεπτά 

Υποδομή
Θέση εργασίας Όπως στο ΔΦ1/Β.1.2

Εφαρμογές  Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, 
Υποσύστημα Φάκελος Ασθενούς (ενημέρωση) / Υποσύστημα Επισκέψεις 
(καταγραφή περιεχομένου και αποτελεσμάτων συνεδρίας).
 Εφαρμογή τηλεϊατρικής διασύνδεσης / διαδικτυακής συνεδρίας με  
το άτομο με HIV

Ολοκληρώνεται σε: 20 λεπτά από την έναρξη της διαδικτυακής συνεδρίας.

Δείκτες αποτελέσματος:
 Ποσοστό (%) των ατόμων σε θεραπεία με καταγεγραμμένη συζήτηση για τη συμμόρφωση 
στην αγωγή τον Μ2
 Ποσοστό (%) των ατόμων σε θεραπεία με καταγεγραμμένη έκφραση εμπειρίας 
με τη θεραπεία τον Μ2

Σημείωση ΔΦ2/1: Ειδικά για τα άτομα με χαμηλά CD4 κατά τη διάγνωση (late presenters), η συνεδρία 
του 2ου μήνα μπορεί να πραγματοποιείται δια ζώσης στις Μονάδες, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. 
Σε περίπτωση που κρίνονται απαραίτητες πρόσθετες διαγνωστικές εξετάσεις, ακολουθείται η διαδικα-
σία του Μ1. 

Σημείωση ΔΦ2/2: Ειδικά για τα ευάλωτα άτομα (Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών, άτομα με αστα-
θείς συνθήκες διαβίωσης κ.λπ.), για τα οποία η διατήρηση στη φροντίδα είναι ιδιαίτερα κρίσιμος παρά-
γοντας προόδου της θεραπείας και ελέγχου της λοίμωξης, προτείνεται η αυτοπρόσωπη επίσκεψη στη 
Μονάδα κατά τον Μ2, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 3ΟΥ ΜΗΝΑ (Μ3)

ΔΦ2/Β.3.1 – Β.3.16: Αξιολόγηση Μ3
Έναν μήνα μετά τη διαδικτυακή συνεδρία αξιολόγησης της πορείας της θεραπείας του Μ2 (άρα, τον 

Μ3 από την έναρξη της θεραπείας), ο ιατρός λαμβάνει μια υπενθύμιση από την Πλατφόρμα για την έκ-
δοση παραπεμπτικού για τις εξετάσεις που αξιολογούνται στον 3ο μήνα από την έναρξη της αγωγής 
(Μ3). Στη ΔΦ2/Β.3, επαναλαμβάνονται όλα τα βήματα της ΔΦ2/Β.1, με την προσθήκη και της εξέτασης 
των CD4 λεμφοκυττάρων στις εξετάσεις που παραγγέλλονται στο ΔΦ2/Β.3.1. Επίσης, η συνταγή που 
εκδίδεται κατά το βήμα ΔΦ2/Β.3.8 έχει διάρκεια τριών μηνών. Κατά τα λοιπά ισχύει η διαδικασία, τα ει-
σερχόμενα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της ΔΦ2/Β.1. Στους δείκτες αποτελέσματος του ΔΦ2/Β.3 
παρακολουθούνται και οι κάτωθι:

 • % των ατόμων που άλλαξαν θεραπεία μετά την καταγεγραμμένη (τεκμηριωμένη) μη επίτευξη/απώ-
λεια ιολογικής καταστολής τον Μ3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 4ΟΥ ΜΗΝΑ (Μ4)

ΔΦ2/Β.4.1 – Β.4.2: Αξιολόγηση Μ4
Έναν μήνα μετά την αξιολόγηση της πορείας της θεραπείας του Μ3 (άρα, τον Μ4 από την έναρξη της 

θεραπείας), η Γραμματεία Ε.Ι. HIV καλεί το άτομο για να ζητήσει μια διαδικτυακή συνεδρία για την αξιο-
λόγηση της πορείας της θεραπείας του. Στη ΔΦ2/Β.4, επαναλαμβάνονται όλα τα βήματα της ΔΦ2/Β.2, 
και ισχύει η διαδικασία, τα εισερχόμενα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της ΔΦ2/Β.2. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 5ΟΥ ΜΗΝΑ (Μ5)

ΔΦ2/Β.5.1 – Β.5.2: Αξιολόγηση Μ5
Έναν μήνα μετά την αξιολόγηση της πορείας της θεραπείας του Μ4 (άρα, τον Μ5 από την έναρξη της θε-

ραπείας), η Γραμματεία Ε.Ι. HIV καλεί στο άτομο για να ζητήσει μια διαδικτυακή συνεδρία για την αξιολόγηση 
της πορείας της θεραπείας του. Στη ΔΦ2/Β.5, επαναλαμβάνονται όλα τα βήματα της ΔΦ2/Β.2 και ΔΦ2/Β.4, και 
ισχύει η διαδικασία, τα εισερχόμενα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της ΔΦ2/Β.2 και ΔΦ2/Β.4.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 6ΟΥ ΜΗΝΑ (Μ6)

ΔΦ2/Β.6.1 – Β.6.16: Αξιολόγηση Μ6
Έναν μήνα μετά τη διαδικτυακή συνεδρία αξιολόγησης της πορείας της θεραπείας του Μ5 (άρα, τον 

Μ6 από την έναρξη της θεραπείας), ο ιατρός λαμβάνει μια υπενθύμιση από την Πλατφόρμα για την 
έκδοση παραπεμπτικού για τις εξετάσεις που αξιολογούνται στον 6ο μήνα από την έναρξη της αγωγής 
(Μ6). Στη ΔΦ2/Β.6, επαναλαμβάνονται όλα τα βήματα της ΔΦ2/Β.3 και ισχύει η διαδικασία, τα 
εισερχόμενα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της ΔΦ2/Β.3. Στους δείκτες αποτελέσματος του 
ΔΦ2/Β.6. παρακολουθούνται και οι κάτωθι:

 • % των ατόμων σε θεραπεία με καταγεγραμμένη ιολογική καταστολή τον Μ6
 • %  των ατόμων που άλλαξαν θεραπεία μετά την καταγεγραμμένη (τεκμηριωμένη) μη επίτευξη 

/απώλεια ιολογικής καταστολής τον Μ6
 • % των ατόμων σε θεραπεία με καταγεγραμμένη έκφραση άποψης/ εμπειρίας με τη θεραπεία τον Μ6.
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Συνοπτική Ταυτότητα Δέσμης Φροντίδας 2: Από την έναρξη θεραπείας 
στην ιολογική καταστολή

Έναρξη Δ.Φ.2/Β.1.1 Παραπομπή για εξέταση ιϊκού φορτίου και ΓΚΥ 

Ολοκλήρωση Δ.Φ.2/Β.6.16 Εκτέλεση συνταγής 

Συνολική διάρκεια 6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ανθρώπινοι Πόροι •	   Γραμματεία Ε.Ι. HIV: Για κάθε ένα από τους Μ1, Μ3 και Μ6, 30' ανά 
άτομο που εξυπηρετείται ή 40’, αν απαιτηθεί αλλαγή θεραπείας σε 
κάποια από τις αξιολογήσεις. Για κάθε έναν από τους Μ2, Μ4 και Μ5, 10’ 
ανά άτομο που εξυπηρετείται. (Σύνολο = 120’ ή 150' για το σύνολο της 
δέσμης (6 μήνες) αντίστοιχα)

•	   Ιατρός Μ.Λ.: Για κάθε ένα από τους Μ1, Μ3 και Μ6, 70' ανά άτομο που 
εξυπηρετείται ή 120’, αν απαιτηθεί αλλαγή θεραπείας σε κάποια από τις 
αξιολογήσεις. Για κάθε έναν από τους Μ2, Μ4 και Μ5, 20’ ανά άτομο που 
εξυπηρετείται. (Σύνολο = 270’ ή 420' για το σύνολο της δέσμης (6 μήνες) 
αντίστοιχα)

•	   Νοσηλευτής: Για κάθε έναν από τους μήνες Μ1, Μ3 και Μ6, 10’ ή 20’ αν 
απαιτηθεί αλλαγή θεραπείας, εφόσον οι διαγνωστικές εξετάσεις 
πραγματοποιούνται μέσα στο νοσοκομείο (Σύνολο = 30' ή 60' για το 
σύνολο της δέσμης (6 μήνες) αντίστοιχα)

•	   Φαρμακοποιός: Για τους μήνες Μ1 10', Μ3 10' και Μ6 10' (Σύνολο = 30' 
για το σύνολο της δέσμης)

•	   Εργαστηριακός ιατρός: Για κάθε ένα από τους Μ1, Μ3 και Μ6, 10' ανά 
άτομο που εξυπηρετείται ή 20’, αν απαιτηθεί αλλαγή θεραπείας σε 
κάποια από τις αξιολογήσεις, εφόσον οι διαγνωστικές εξετάσεις 
πραγματοποιούνται μέσα στο νοσοκομείο (Σύνολο = 30’ ή 60' για το 
σύνολο της δέσμης (6 μήνες) αντίστοιχα)

Αναλώσιμα •	  Αναλώσιμα εξετάσεων ιϊκού φορτίου
•	Αναλώσιμα εξετάσεων γονοτυπικής αντοχής
•	  Αναλώσιμα για εξετάσεις για CD4 λεμφοκύτταρα
•	  Αναλώσιμα για εξετάσεις γενικής κατάστασης υγείας
 Εφόσον οι εξετάσεις γίνονται εντός νοσοκομείου και όχι με παραπομπή 
σε συμβεβλημένη δομή

Υποδομές •	  Θέση εργασίας Γραμματείας Ε.Ι. HIV
•	  Θέση εργασίας Ιατρού/ εξεταστήριο.
•	  Καρέκλα αιμοληψίας

Εφαρμογές •	   Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με 
HIV. Βλ. και σελίδα 18.

•	   Εφαρμογή τηλεϊατρικής διασύνδεσης / διαδικτυακής συνεδρίας με 
το άτομο με HIV

Προτυποποίηση της φροντίδας της HIV λοίμωξης και των υπηρεσιών των λοιμωξιολόγων στα Νοσοκομεία
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Δέσμη Φροντίδας (ΔΦ) 3: Από την ιολογική καταστολή στη μακροχρόνια καλή υγεία
Η Δέσμη Φροντίδας (ΔΦ) 3 εκκινεί μετά την επίτευξη ιολογικής καταστολής (Μ6, ΔΦ2/Β.6.16), όταν το 

άτομο με HIV έχει ιϊκό φορτίο (VL) <50 αντίγραφα ανά ml. 
Στο ΔΦ3/Β.1 (Μ9) επαναλαμβάνονται όλα τα βήματα της ΔΦ2/Β.6 και ισχύει η διαδικασία, τα εισερχό-

μενα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της ΔΦ2/Β.6, ενώ το ΔΦ3/Β.1 επαναλαμβάνεται κατά τα οριζό-
μενα στις κατευθυντήριες οδηγίες τους μήνες Μ12, Μ18 και, στη συνέχεια κάθε 6 μήνες (Μ24, Μ30, και 
ούτω καθεξής) με εξετάσεις μόνο ιϊκού φορτίου στο ΔΦ3/Β.1.1. Η διάρκεια της συνταγής αντιρετροϊκής 
θεραπείας τον Μ9 είναι τρίμηνη, και από τον Μ12 και μετά εξάμηνη. Για τη συνταγογράφηση και εκτέλε-
ση των συνταγών εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο ΔΦ2/Β.6.8 και ΔΦ2/Β.6.9 (τα οποία παραπέμπουν 
ανωτέρω στα ΔΦ2/Β.1.8 και ΔΦ2/Β.1.9). Σε κάθε επίσκεψη αξιολόγησης από τον Μ12 και μετά καταγρά-
φονται κατά τη συζήτηση αναφερόμενα από τους ασθενείς αποτελέσματα (Patient Reported Outcomes 
- PROs), προκειμένου να αξιολογούνται τυχόν συμπτώματα, ανησυχίες, προτεραιότητες και αποτελέσμα-
τα της φροντίδας. Η καταγραφή πραγματοποιείται στο ειδικό Υποσύστημα της Ψηφιακής Πλατφόρμας 
Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV, προκειμένου να διευκολύνεται αφ' ενός η παρακολούθηση της εξέλι-
ξής τους σε βάθος χρόνου και αφ' ετέρου η ανώνυμη στατιστική ανάλυση στο σύνολο της βάσης του 
Μητρώου για την περαιτέρω βελτιστοποίηση των πρωτοκόλλων παρακολούθησης της θεραπείας.

Στο μεσοδιάστημα των 6 μηνών, το άτομο μπορεί να ζητήσει μια διαδικτυακή συνεδρία με τον θερά-
ποντα ιατρό του για συζήτηση/ αξιολόγηση προβλημάτων, προβληματισμών ή προκλήσεων. Για την 
οργάνωση και τη διεξαγωγή της διαδικτυακής συνεδρίας εφαρμόζεται η διαδικασία του ΔΦ2/Β.2., βά-
σει την οποίας το άτομο με HIV καλεί τη Γραμματεία Ε.Ι. HIV για τον προγραμματισμό της συνεδρίας.

Σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών ζωής (π.χ. εγκυμοσύνη) ή άλλων έκτακτων συνθηκών, λόγω 
των οποίων απαιτείται αξιολόγηση για αλλαγή θεραπείας, τίθεται σε εφαρμογή εκτάκτως και ανεξαρτή-
τως χρόνου η διαδικασία του ΔΦ3/Β.1 (παραπομπή για εξετάσεις, αιμοληψία, εκτέλεση εξετάσεων, κοι-
νοποίηση αποτελεσμάτων, συμβουλευτική συνεδρία, αλλαγή θεραπείας). 

Η διαδικασία έκδοσης δικαιολογητικών ΚΕΠΑ (ΔΦ2/Β.1.7) εφαρμόζεται κάθε 24 μήνες κατά τη διάρ-
κεια της προγραμματισμένης επίσκεψης αξιολόγησης της πορείας της λοίμωξης και της θεραπείας.

Περαιτέρω, και ήδη από τον Μ12, εκκινεί σε συνεννόηση με το άτομο με HIV η διασύνδεση του ιατρού 
της Μ.Λ. με τον ιατρό άλλης ειδικότητας για την παρακολούθηση και των χρόνιων συνοδών καταστά-
σεων υγείας. Για τη διασύνδεση αυτή, απαιτείται η οργάνωση μιας συνεδρίας τηλεδιάσκεψης (διαδικτυ-
ακής συνάντησης των δύο ιατρών και του ατόμου με HIV), κατά τη διάρκεια της 1ης επίσκεψης του Μ12, 
κατά την οποία συμφωνείται ένα μονοπάτι φροντίδας (συχνότητα επισκέψεων, είδος εξετάσεων κ.λπ.) 
για την παρακολούθηση του ατόμου από τον ιατρό άλλης ειδικότητας. Η Γραμματεία Ε.Ι. HIV προγραμ-
ματίζει τη σχετική διαδικτυακή συνάντηση 15 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της 1ης επίσκε-
ψης του Μ12, κατόπιν συνεννόησης με το άτομο με HIV.

Μετά την πρώτη επικοινωνία, προγραμματίζεται μια συνάντηση ενημέρωσης για την πορεία της υγεί-
ας του ατόμου κάθε 6 μήνες, μια τουλάχιστον εβδομάδα πριν τη συνάντηση αξιολόγησης της πορείας 
της λοίμωξης στη Μ.Λ. και εκτάκτως όποτε το επιβάλλουν οι συνθήκες κατά την κρίση του ιατρού άλ-
λης ειδικότητας. Οι διαδικτυακές συναντήσεις προγραμματίζονται από τη Γραμματεία Ε.Ι. HIV βάσει του 
προγράμματος του θεράποντα ιατρού της Μ.Λ.

Στη ΔΦ3 αξιολογούνται επιπρόσθετα οι παρακάτω δείκτες αποτελέσματος:
 • % των ατόμων με HIV που παραμένουν διασυνδεδεμένοι με τη φροντίδα στις Μ.Λ. τον Μ12.
 • % των ατόμων με HIV που δεν παραμένουν διασυνδεδεμένοι με τη φροντίδα στις Μ.Λ. τον Μ12 για 
τους οποίους έχουν καταγραφεί προσπάθειες επανασύνδεσης με τη φροντίδα στις Μ.Λ..

 • % των ατόμων με HIV που έχουν επιτύχει ιολογική καταστολή που παρακολουθούνται στη Μ.Λ. με 
διασύνδεση με οικογενειακό ιατρό στην ΠΦΥ.

 • % των ατόμων με HIV που έχουν επιτύχει ιολογική καταστολή που παρακολουθούνται στη Μ.Λ. για 
τους οποίους έχει συμφωνηθεί ολιστικό πρόγραμμα παρακολούθησης στην ΠΦΥ.

 • % των ατόμων που έχουν επιτύχει ιολογική καταστολή που παρακολουθούνται στη Μ.Λ. για τους 
οποίους οι αλλαγές στην πορεία της λοίμωξης ή στην κατάσταση υγείας συζητιούνται με τον γενικό 
ιατρό.

Προτυποποίηση της φροντίδας της HIV λοίμωξης και των υπηρεσιών των λοιμωξιολόγων στα Νοσοκομεία
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 • % των ατόμων έχουν επιτύχει ιολογική καταστολή που παρακολουθούνται στη Μ.Λ. για τους οποί-
ους σε κάθε εξαμηνιαία επίσκεψη καταγράφονται και παρακολουθούνται αναφερόμενα από τους 
ασθενείς αποτελέσματα (Patient Reported Outcomes - PROs), προκειμένου να αξιολογούνται τυχόν 
συμπτώματα, ανησυχίες, προτεραιότητες και αποτελέσματα της φροντίδας.

Σημείωση ΔΦ3/1: Ειδικά για τα ευάλωτα άτομα (Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών, άτομα με αστα-
θείς συνθήκες διαβίωσης κ.λπ.), για τα οποία η διατήρηση στη φροντίδα είναι ιδιαίτερα κρίσιμος παρά-
γοντας προόδου της θεραπείας και ελέγχου της λοίμωξης, προτείνεται η αυτοπρόσωπη επίσκεψη στη 
Μονάδα και μετά την επίτευξη ιολογικής καταστολής, κάθε 2 μήνες, για μια συνεδρία 15' με νοσηλευτή. 
Κατά την κρίση του νοσηλευτή και αναλόγως των συνθηκών, μπορεί στη συνεδρία να καλείται να συμ-
μετέχει με τηλεδιάσκεψη ή αυτοπροσώπως αν υπάρχει δυνατότητα ο Ιατρός Μ.Λ. ή ψυχολόγος. Η συνε-
δρία και τα αποτελέσματά της καταγράφονται από τον νοσηλευτή στο σχετικό Υποσύστημα της Ψηφι-
ακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με HIV.

Συνοπτική Ταυτότητα Δέσμης Φροντίδας 3: Από την ιολογική καταστολή 
στη μακροχρόνια καλή υγεία

Έναρξη Δ.Φ.3/Β.1.1 Παραπομπή για εξέταση ιϊκού φορτίου (Μ9)
Ολοκλήρωση Συνεχίζεται μέχρι το τέλος της ζωής
Συνολική διάρκεια Ορίζοντας ζωής ατόμου με HIV
Ανθρώπινοι Πόροι  Οι ανθρώπινοι πόροι που απαιτούνται αναφέρονται ανά ασθενή σε ετήσια 

βάση (2 επισκέψεις το έτος).
•	  Γραμματεία Ε.Ι. HIV: Σε ετήσια βάση, 60' ανά άτομο που εξυπηρετείται ή 

80’, αν απαιτηθεί αλλαγή θεραπείας σε κάποια από τις αξιολογήσεις
•	  Ιατρός Μ.Λ.: Σε ετήσια βάση, 140' ανά άτομο που εξυπηρετείται ή 240’, 

αν απαιτηθεί αλλαγή θεραπείας σε κάποια από τις αξιολογήσεις 
•	  Νοσηλευτής: Σε ετήσια βάση, 20’ ή 40’ αν απαιτηθεί αλλαγή θεραπείας, 

εφόσον οι διαγνωστικές εξετάσεις πραγματοποιούνται μέσα στο 
νοσοκομείο. Ειδικά για τα ευάλωτα άτομα, σύμφωνα με την πρόβλεψη 
της Σημείωσης ΔΦ3/1, επιπλέον έως 4 συνεδρίες των 15' η κάθε μια, 
σύνολο επιπλέον 60' το έτος ανά ευάλωτο άτομο με HIV

•	  Φαρμακοποιός: Σε ετήσια βάση, 20' 
•	  Εργαστηριακός ιατρός: Σε ετήσια βάση, 20' ανά άτομο που εξυπηρετείται 

ή 40’, αν απαιτηθεί αλλαγή θεραπείας σε κάποια από τις αξιολογήσεις, 
εφόσον οι διαγνωστικές εξετάσεις πραγματοποιούνται μέσα στο νοσοκομείο 

Αναλώσιμα •	Αναλώσιμα εξετάσεων ιϊκού φορτίου
•	Αναλώσιμα εξετάσεων γονοτυπικής αντοχής
•	Αναλώσιμα για εξετάσεις για CD4 λεμφοκύτταρα
•	Αναλώσιμα για εξετάσεις γενικής κατάστασης υγείας

 Εφόσον οι εξετάσεις γίνονται εντός νοσοκομείου και όχι με παραπομπή 
σε συμβεβλημένη δομή

Υποδομές •	Θέση εργασίας Γραμματείας Ε.Ι. HIV
•	Θέση εργασίας Ιατρού/ εξεταστήριο.
•	Καρέκλα αιμοληψίας

Εφαρμογές •	Εφαρμογή Ψηφιακής Πλατφόρμας Φροντίδας Ατόμων που ζουν με 
HIV / Υποσύστημα Φακέλου Ατόμου, Υποσύστημα Εξετάσεων / 
Υποσύστημα συνταγογράφησης / Υποσύστημα Αναφερόμενων από τον 
Ασθενή Αποτελεσμάτων (PROs).

•	  Εφαρμογή τηλεϊατρικής διασύνδεσης / διαδικτυακής συνεδρίας με 
το άτομο με HIV και τον προσωπικό ιατρό

Προτυποποίηση της φροντίδας της HIV λοίμωξης και των υπηρεσιών των λοιμωξιολόγων στα Νοσοκομεία
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Δέσμες Ύπηρεσιών λοιμωξιολόγων στη διαχείριση 
λοιμώξεων στα νοσοκομεία

Καββαθά Δ.,1 Χρυσανθίδης Θ.,2 Μίχος Α.3 

Πρόλογος
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η προτυποποίηση βασικών Δεσμών Υπηρεσιών που οι λοιμωξιολόγοι 

παρέχουν εντός των Μ.Λ. των νοσοκομείων. Για κάθε Δέσμη Υπηρεσιών περιγράφονται: α) οι υπηρεσίες 
που παρέχονται και β) οι απαιτήσεις σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους και τεχνολογική ή άλλη υποδο-
μή για την υλοποίησή τους, με επάρκεια και συνέπεια, στον βαθμό που οι πόροι αυτοί άπτονται των ερ-
γασιών και λειτουργιών της ομάδας λοιμώξεων. 

Σκοπός είναι η περιγραφή των βημάτων της διαδικασίας αλλά και ο προσδιορισμός των ελάχιστων 
απαιτήσεων σε πόρους και υποδομές για την πρότυπη παροχή των υπηρεσιών των λοιμωξιολόγων για τη 
διαχείριση των λοιμώξεων εντός των νοσοκομείων της χώρας, ενιαία, με την υποστήριξη της κατάλληλης 
ψηφιακής υποδομής.

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός αυτός, οι Δέσμες Υπηρεσιών περιγράφουν τί πρέπει να γίνεται, 
ήτοι τις υπηρεσίες που συμφωνούνται ότι μπορούν να παρέχονται ως πρότυπες ανά δέσμη. Αυτή η φρο-
ντίδα, είναι σχεδόν βέβαιο, ότι θα απέχει από τη σημερινή πρακτική λόγω των πολλών και επιμενουσών 
ελλείψεων και προκλήσεων που οι Μ.Λ. και τα νοσοκομεία διαχρονικά αντιμετωπίζουν. Περιγράφεται, δε, 
με το βλέμμα στο μέλλον της διαχείρισης των λοιμώξεων εντός των νοσοκομείων, προτείνοντας αναγκαί-
ες διασυνδέσεις και “αναβαθμίσεις”, οι οποίες θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση των υπηρεσιών των λοι-
μωξιολόγων, υποστηριζόμενες από ψηφιακές λύσεις.

Η παρούσα περιγραφή συνιστά την πρώτη προσπάθεια στην Ελλάδα να καταγραφούν και χαρτογρα-
φηθούν στη λεπτομέρειά τους, να ποσοτικοποιηθούν και να προτυποποιηθούν οι υπηρεσίες που οι λοι-
μωξιολόγοι παρέχουν στις Μ.Λ. στα νοσοκομεία, και ίσως μια από τις πρώτες στην αντίστοιχη διεθνή βι-
βλιογραφία. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στις σημαντικές διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των 
συστημάτων υγείας στην οργάνωση των υπηρεσιών διαχείρισης λοιμώξεων, όπως και στο διαφορετικό 
εύρος του ορισμού των σχετικών υπηρεσιών αναλόγως του συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, η σχετική 
άσκηση είναι κρίσιμη για το ελληνικό σύστημα υγείας, το οποίο μέχρι σήμερα δεν αναγνωρίζει τη λοιμω-
ξιολογία ως ξεχωριστή ειδικότητα και χρησιμοποιεί τους λοιμωξιολόγους ως “πολυεργαλεία” στα νοσο-
κομεία, καλύπτοντας μέσω αυτών ανάγκες και άλλων κλινικών, χωρίς, όμως να καταγράφει, ποσοτικοποι-
εί και αναγνωρίζει την πολυδιάστατη αυτή συμβολή.

Το Διάγραμμα 7 αποτυπώνει συνοπτικά τις 5 Δέσμες Υπηρεσιών των λοιμωξιολόγων που αναλύονται 
στη συνέχεια του άρθρου.

1 Διευθύντρια ΕΣΥ, Παθολόγος-
Λοιμωξιολόγος, Δ’ Παθολογική 
Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Π.Γ.Ν. "Αττικόν"

2 Επιμ. Α’ ΕΣΥ, Παθολόγος-
Λοιμωξιολόγος, Α’ Παθολογική 
Κλινική ΑΠΘ, ΑΧΕΠΑ

3 Αναπληρωτής Καθηγητής 
Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, 
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

 

 

...ΔΥ1/Β.1.1 
Υποδοχή/Ιστορικό

ΔΥ2/Β.1.1 Εισαγωγή 
για νοσηλεία

ΔΥ4.1 Οργάνωση και 
διαχείριση έρευνας

ΔΥ4.2 Οργάνωση και 
διαχείριση εκπαίδευσης

ΔΥ3.1 Συμβουλευτική
σε άλλες κλινικές

ΔΥ5.1 Συμμετοχή
σε κλινικό πρόγραμμα

και εφημερίες

ΔΥ5.2 Συμμετοχή σε Ε.Ι 
παθολογικής
/παιδιατρικής

ΔΥ3.2 Συμμετοχή στην 
Επιτροπή Λοιμώξεων

ΔΥ3.3 Συμμετοχή στην 
ΟΕΚΟΧΑ

ΔΥ2/Β.1.2
Παρακολούθηση
κατα τη νοσηλεία

ΔΥ2 Εξιτήριο

ΔΥ1/Β.1.2 Εξέταση / 
Συμβουλευτική

ΔΥ1: Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Λοιμώξεων

ΔΥ3: Συμμετοχή στη διαχείριση των λοιμώξεων σε επίπεδο νοσοκομείου

ΔΥ2: Νοσηλεία ασθενών με λοιμώξεις στις Μ.Λ

ΔΥ4: Ερευνητικό - εκπαιδευτικό έργο

ΔΥ5: Κάλυψη αναγκών παθολογικών/παιδιατρικών κλινικών

ΔΥ1/Β.1.3
Διαγνωστικές εξετάσεις ΔΥ1/Β.1.8 Θεραπεία

Διάγραμμα 7. Δέσμες Υπηρεσιών λοιμωξιολόγων στις λοιμώξεις στα νοσοκομεία



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2022; 30(Suppl 2) 

Προτυποποίηση της φροντίδας της HIV λοίμωξης και των υπηρεσιών των λοιμωξιολόγων στα Νοσοκομεία

49

Στο σημείο αυτό νιώθουμε την ανάγκη να σημειώσουμε ότι αναγνωρίζουμε ότι η παροχή υπηρεσιών 
από τους λοιμωξιολόγους εντός του νοσοκομείου υπερβαίνει, ενδεχομένως, το εύρος των υπηρεσιών 
που περιγράφονται στο παρόν. 

Σημειώνουμε ότι σκοπός δεν είναι η εξαντλητική αποτύπωση κάθε διαδικασίας στην οποία ένας λοι-
μωξιολόγος δύναται να συμμετέχει. Το παρόν περιγράφει βασικές, πρότυπες εργασίες, που ο λοιμωξιο-
λόγος θα πρέπει να μπορεί να παρέχει υποστηριζόμενος από ψηφιακά εργαλεία, όπως και τους χρόνους 
ολοκλήρωσής τους, προκειμένου να καταστεί εφικτή μια πρώτη ποσοτικοποίηση και προτυποποίηση 
της συμβολής των λοιμωξιολόγων στις εργασίες αυτές. 

Υπογραμμίζουμε ότι οι Δέσμες Υπηρεσιών που καταγράφονται στο παρόν δίνουν έμφαση στην προτυ-
ποποίηση της συμβολής των ιατρών λοιμωξιολόγων στις υπηρεσίες διαχείρισης λοιμώξεων μέσα στα νο-
σοκομεία. Στον βαθμό αυτό αναφέρουν μεν, δεν εξαντλούν δε, τη συμβολή άλλων, κρισιμότατων ρόλων, 
όπως του νοσηλευτικού ή και του διοικητικού προσωπικού. Η σχετική περιγραφή θα μπορούσε να αποτε-
λέσει αντικείμενο περαιτέρω διεύρυνσης των περιγραφόμενων στο παρόν Δεσμών Υπηρεσιών.Ελπίζου-
με, ακριβώς, ότι το παρόν άρθρο θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα, μια μεθοδολογική πρόταση και ένα 
αναγκαίο έναυσμα για τη διεύρυνση της καταγραφής των διαδικασιών, ρόλων και χρονοδιαγραμμάτων 
για την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τη διαχείριση των λοιμώξεων στα νοσοκομεία, ώστε αυτές να 
ολοκληρωθούν υπέρ των ασθενών και των λειτουργών του συστήματος υγείας αλλά και της ίδιας της 
αποτελεσματικότητας και της οικονομίας του.

Δέσμη Υπηρεσιών (ΔΥ) 1: Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Λοιμώξεων
Η Δέσμη Υπηρεσιών (ΔΥ)1 αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο λειτουργίας του Τακτι-

κού Εξωτερικού Ιατρείου Λοιμώξεων (Τ.Ε.Ι.Λ), εξαιρουμένου του Εξωτερικού Ιατρείου HIV. Η ΔΥ εκκινεί 
με την προσέλευση του ασθενούς / κλήση για ραντεβού και ολοκληρώνεται είτε με την παροχή απλής 
συμβουλευτικής είτε με τη συνταγογράφηση θεραπείας, κατόπιν διαγνωστικών εξετάσεων. Στο Διά-
γραμμα 8 περιγράφονται οι διαδικασίες που εντάσσονται στη ΔΥ 1.

Διάγραμμα 8. Επισκόπηση διαδικασίας ΔΥ1

ΔΥ1/Β.1.1 Υποδοχή στη Γραμματεία 

Κατά την προσέλευση στο νοσοκομείο (εφόσον walk-in), ο ασθενής απευθύνεται στη Γραμματεία Μ.Λ. 
/ ή στο Σταθμό Νοσηλευτή, ο οποίος ελέγχει τη διαθεσιμότητα για ραντεβού. Συνηθέστερα, ραντεβού 
στο Τ.Ε.Ι.Λ κλείνεται εκ των προτέρων, με κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο (1535). Στην περίπτωση αυτή, 
το ραντεβού δεν θα πρέπει να καθυστερεί πέραν των 5 ημερών.

Προϋποθέτει:.

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Γραμματεία Μ.Λ. 
Νοσηλευτής Μ.Λ.

 5 λεπτά (Χρόνος που απαιτείται για τον ορισμό ενός ραντεβού 
/ υποδοχή ασθενούς)

ΔΥ1/Β.1.1 Υποδοχή 
στη Γραµµατεία/Σταθµό 

Νοσηλευτή

ΔΥ1/Β.1.2 Συµβουλευτική 
επίσκεψη µε ιατρό - λήψη 

ιστορικού
ΔΥ1/Β.1.4 Ολοκλήρωση 

επίσκεψης / οδηγίες

ΔΥ1/Β.1.3 Παραποµπή για 
διαγνωστικές εξετάσεις

ΔΥ1/Β.1.5 Αιµοληψία
ΔΥ1/Β.1.6 Εκτέλεση 

εξετάσεων

 

1

ΔΥ1/Β.1.7 Κοινοποίηση 
αποτελεσµάτων

ΔΥ1/Β.1.8 Συµβουλευτική 2η 
επίσκεψη/Έναρξη θεραπείας

2

Απαραίτητη 
η διενέργεια

διαγνωστικών
εξετάσεων;
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Υποδομή
Θέση εργασίας Γραφείο, καρέκλα, Υπολογιστής, 1 εκτυπωτής ανά 4 θέσεις εργασίας

 Διαδίκτυο ή εσωτερικό 
δίκτυο Νοσοκομείου

 Σύνδεση στο δίκτυο του Νοσοκομείου ή σε εξωτερικό δίκτυο, π.χ. όνομα 
χρήστη και κωδικός πρόσβασης με δικαίωμα πρόσβασης στο 
υποσύστημα ραντεβού / βαρδιών νοσηλευτών και ιατρών της Μ.Λ.

Ολοκληρώνεται σε: 15 λεπτά από την επίσκεψη/κλήση στο Τηλεφωνικό Κέντρο.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των ατόμων, στα οποία ορίστηκε ραντεβού στο Τ.Ε.Ι.Λ. εντός 5 ημερών από την κλήση/ 
την αυτοπρόσωπη αίτηση για ραντεβού

ΔΥ1/Β.1.2 Συμβουλευτική 1η επίσκεψη – λήψη ιστορικού
Κατά το πρώτο ραντεβού, και μετά την παραλαβή του ατόμου από τη Γραμματεία/τον Νοσηλευτή, ειδο-

ποιείται ο ιατρός για την παραλαβή του ασθενούς και τη μετάβαση στο εξεταστήριο. Στο εξεταστήριο, ο 
ιατρός δημιουργεί μια νέα επίσκεψη σε Ε.Ι. στο ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών με λοιμώξεις (βλ. παρακάτω 
Εφαρμογές), ολοκληρώνει τη διαδικασία λήψης ιστορικού, εξετάζει τα σημεία και συμπτώματα και επαλη-
θεύει την ανάγκη ή μη για διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων. Εφόσον απαιτούνται διαγνωστικές εξετά-
σεις, ο ιατρός προχωρά στο βήμα Β.1.3. Εάν δεν απαιτούνται διαγνωστικές εξετάσεις, ο ιατρός προχωρά 
αμέσως στο βήμα Β.1.4, παρέχοντας οδηγίες/ συμβουλές στον ασθενή και ολοκληρώνοντας την επίσκε-
ψη. Εάν απαιτείται συνταγογράφηση θεραπείας, ο ιατρός προχωρά στο βήμα ΔΥ1/Β.1.8.

Προϋποθέτει (πρότυπη φροντίδα σύμφωνα με τις απόψεις των λοιμωξιολόγων):

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 20 λεπτά 

Υποδομή
Θέση εργασίας  Γραφείο (μέσα σε εξεταστήριο ή με δυνατότητα απομόνωσης),

2 καρέκλες, Υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο

Εκτυπωτής 1 (για την εκτύπωση των παραπεμπτικών)

Εφαρμογές  Για την προτυποποίηση του βήματος αυτού απαιτείται η ανάπτυξη 
ηλεκτρονικού μητρώου ασθενών με λοιμώξεις, στους οποίους 
παρέχονται υπηρεσίες από τις Μονάδες Λοιμώξεων. Στο μητρώο αυτό θα 
πρέπει να μπορούν να καταγράφονται ηλεκτρονικά επισκέψεις σε Ε.Ι.Λ 
και νοσηλείες στη Μονάδα Λοιμώξεων (Δ.Υ.2, στη συνέχεια). Το μητρώο 
αυτό θα πρέπει προοπτικά να μπορεί να διασυνδεθεί με τον ηλεκτρονικό 
φάκελο του ασθενούς ή άλλες κατάλληλες εφαρμογές, προκειμένου να 
ενημερώνει τις σχετικές καρτέλες. 

Ολοκληρώνεται σε: 30 λεπτά από την επίσκεψη στο Τ.Ε.Ι.Λ.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % ατόμων των οποίων η 1η επίσκεψη ολοκληρώθηκε εντός 30 λεπτών από τον προγραμματισμένο 
χρόνο ραντεβού

ΔΥ1/Β.1.3 Παραπομπή για διαγνωστικές εξετάσεις
Στην περίπτωση που o ιατρός κρίνει σκόπιμη τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, προχωρεί στην 

έκδοση σχετικού παραπεμπτικού. Η παραγγελία των εξετάσεων γίνεται με την προετοιμασία παραπε-
μπτικού στο υποσύστημα e-diagnosis των παραπεμπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων της ΗΔΙΚΑ. Το 
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παραπεμπτικό εκτελείται είτε στο εργαστήριο του νοσοκομείου (ΔΦ1/Β.1.6), εφόσον υπάρχει διαθεσι-
μότητα, είτε σε ιδιωτικό εργαστήριο επιλογής του ασθενούς.

Προϋποθέτει (πρότυπη φροντίδα σύμφωνα με τις απόψεις των λοιμωξιολόγων):

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 15 λεπτά 

Υποδομή
Όπως παραπάνω στο ΔΥ1/Β.1.2 (Ιατρός Μ.Λ.)

Εφαρμογές e-diagnosis ΗΔΙΚΑ 

Ολοκληρώνεται σε: 15 λεπτά από το ΔΥ1/Β.1.2.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των ατόμων που μετά την ιατρική επίσκεψη στο Τ.Ε.Ι.Λ παραπέμφθηκαν για διαγνωστικές εξετάσεις 
κατά την κρίση του ιατρού

ΔΥ1/Β.1.5 Αιμοληψία 
Στην περίπτωση που το άτομο επιλέξει να υποβληθεί στις εξετάσεις του ΔΥ1/Β.1.3 εντός του νοσοκο-

μείου και υπάρχει διαθεσιμότητα και δυνατότητα ανταπόκρισης εντός των χρονικών ορίων που ορίζο-
νται με την παρούσα πρότυπη διαδικασία, o ιατρός ειδοποιεί τον νοσηλευτή για την πραγματοποίηση 
της αιμοληψίας.

Προϋποθέτει (πρότυπη φροντίδα σύμφωνα με τις απόψεις των λοιμωξιολόγων):

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Νοσηλευτής Μ.Λ. 10 λεπτά 

Υποδομή
Θέση Καρέκλα αιμοληψίας

Αναλώσιμα Κιτ αιμοληψίας

Ολοκληρώνεται σε: σε συνεχεία του ΔΥ1/Β.1.3.

ΔΥ1/Β.1.6 Εκτέλεση εξέτασης
Εφόσον η εξέταση πραγματοποιείται εντός του νοσοκομείου, το δείγμα μεταφέρεται στο εργαστήριο 

για ανάλυση, συνοδεία του παραπεμπτικού. Στη συνέχεια, το εργαστήριο αναλύει το δείγμα. Τα αποτε-
λέσματα λαμβάνονται εντός 24 ωρών το αργότερο.

Ολοκληρώνεται σε: 24-72 ώρες από την ολοκλήρωση του ΔΥ1/Β.1.5.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που παραγγέλθηκαν από το Τ.Ε.Ι.Λ. και ελήφθησαν εντός 24 -72 
ωρών από την ημερομηνία εξέτασης (αναλόγως της φύσης της εξέτασης)

ΔΥ1/Β.1.7 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων
Εάν οι εξετάσεις έχουν πραγματοποιηθεί εντός του νοσοκομείου, με την ολοκλήρωση της ανάλυσης, 

ο εργαστηριακός ιατρός του νοσοκομείου ενημερώνει τον φάκελο του ασθενούς και κοινοποιεί τα 
αποτελέσματα στη Γραμματεία Μ.Λ. / ενημερώνει το σύστημα του νοσοκομείου, στο οποίο ο ιατρός 
έχει πρόσβαση. Η Γραμματεία σε συνεννόηση με τον ιατρό καλεί το άτομο για την παραλαβή των 
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αποτελεσμάτων και τον καθορισμό δεύτερου ραντεβού (συμβουλευτικής συνεδρίας). Στην περίπτωση, 
κατά την οποία το άτομο αποφασίσει να υποβληθεί σε εξετάσεις στον ιδιωτικό τομέα, το ίδιο 
παραλαμβάνει εκτύπωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων προκειμένου να τα προσκομίσει στον 
ιατρό και καλεί το Τηλεφωνικό Κέντρο για τον καθορισμό δεύτερου ραντεβού.

Προϋποθέτει (πρότυπη φροντίδα σύμφωνα με τις απόψεις των λοιμωξιολόγων):

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ.  15 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την προσπέλαση και ανάγνωση 

αποτελεσμάτων)

Γραμματεία Μ.Λ.  10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την επικοινωνία με τον ασθενή, 
εφόσον οι εξετάσεις έχουν πραγματοποιηθεί εντός του νοσοκομείου)

Υποδομή
Όπως παραπάνω στο ΔΥ1/Β.1.1 (Γραμματεία) και ΔΥ1/Β.1.2 (Ιατρός Μ.Λ.)

Ολοκληρώνεται σε: 24 ώρες από την ολοκλήρωση του βήματος ΔΥ1/Β.1.7.

Δείκτες αποτελέσματος:
%  των αποτελεσμάτων εξετάσεων που παραγγέλθηκαν από το Τ.Ε.Ι.Λ. και κοινοποιήθηκαν στη 

Γραμματεία εντός 24 ωρών από την έκδοσή τους

ΔΥ1/Β.1.8 Συμβουλευτική 2η επίσκεψη – έναρξη θεραπείας
Κατά τη 2η συμβουλευτική επίσκεψη, ο ιατρός αξιολογεί τις διαγνωστικές εξετάσεις και αποφασίζει 

τυχόν θεραπεία για τον ασθενή. Σε περίπτωση που οι εξετάσεις έχουν ευρήματα που χρήζουν εξέτασης 
και διαχείρισης από ειδικό, ο ιατρός εισέρχεται στην Εφαρμογή Συμβουλευτικής Ειδικού (βλ. παρακάτω 
Εφαρμογές) και εκδίδει παραπεμπτικό για επίσκεψη σε ειδικό ιατρό ακολουθώντας τη διαδικασία του 
ΔΥ1/Β.1.3. Ο προγραμματισμός του ραντεβού με τον ειδικό ιατρό διευκολύνεται από τη Γραμματεία της 
Μ.Λ. αμέσως με την έκδοση του παραπεμπτικού. Επιδιώκεται, εφόσον επιτρέπεται, ο προγραμματισμός 
της επίσκεψης να γίνεται για την ίδια ημέρα με την έκδοση του παραπεμπτικού, προκειμένου να δια-
σφαλίζεται η βέλτιστη εξυπηρέτηση του ασθενούς. Σε περίπτωση που ο ιατρός κρίνει σκόπιμη την 
έναρξη θεραπευτικής αγωγής, εισέρχεται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ και 
εκδίδει τη σχετική συνταγή για φαρμακευτική θεραπεία.

Προϋποθέτει (πρότυπη φροντίδα σύμφωνα με τις απόψεις των λοιμωξιολόγων):

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 20 λεπτά 

Γραμματεία Μ.Λ. 10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για τον προγραμματισμό ραντεβού με ειδικό)
Υποδομή
Όπως παραπάνω στο ΔΥ1/Β.1.1 (Γραμματεία) και ΔΥ1/Β.1.2 (Ιατρός Μ.Λ.)
Εφαρμογές  Εφαρμογή μητρώου ασθενών με λοιμώξεις (ενημέρωση) / διασύνδεση με 

e-diagnosis ΗΔΙΚΑ (έκδοση παραπεμπτικού) / e-prescription (ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση) ΗΔΙΚΑ (έκδοση συνταγής)

Ολοκληρώνεται σε: 20 λεπτά από την επίσκεψη στο Τ.Ε.Ι.Λ.

Δείκτες αποτελέσματος:
% των ατόμων για τα οποία συμπληρώθηκε το ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών με λοιμώξεις 
μετά την ιατρική επίσκεψη στο Τ.Ε.Ι.Λ 
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Συνοπτική Ταυτότητα Δέσμης Υπηρεσιών 1: 
Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Λοιμώξεων

Έναρξη Δ.Υ.1/Β.1.1 Υποδοχή στη Γραμματεία

Ολοκλήρωση Δ.Υ.1/Β.1.8 Συμβουλευτική 2η επίσκεψη – Έναρξη θεραπείας

Ανθρώπινοι Πόροι •	  Ιατρός Μ.Λ.: 70´ ανά περιστατικό (με διαγνωστικές εξετάσεις), 20 άνά 
περιστατικό (χωρίς διαγνωστικές εξετάσεις)

•	  Νοσηλευτής Μ.Λ.: 5´ ανά περιστατικό. 15 ,́ εφόσον πραγματοποιείται 
αιμοληψία για εξετάσεις εντός του νοσοκομείου

•	  Γραμματεία Μ.Λ.: 5´ ανά περιστατικό. 25 ,́ εφόσον πραγματοποιούνται 
εξετάσεις εντός του νοσοκομείου και απαιτείται παραπομπή σε 
συμβουλευτική ειδικού ιατρού

Αναλώσιμα •	Αναλώσιμα εξετάσεων
 Εφόσον οι εξετάσεις γίνονται εντός νοσοκομείου και όχι με παραπομπή 
σε συμβεβλημένη δομή

Υποδομές •	Θέση εργασίας Γραμματείας Μ.Λ.
•	Θέση εργασίας Ιατρού Μ.Λ./ εξεταστήριο
•	Καρέκλα αιμοληψίας

Εφαρμογές •	  Εφαρμογή μητρώου ασθενών με λοιμώξεις (βλ. σελίδα 3)
•	  Διασύνδεση με e-diagnosis, e-prescription, ηλεκτρονικό φάκελο 

υγείας ασθενούς

Δέσμη Υπηρεσιών (ΔΥ) 2: Νοσηλεία Ασθενών με Λοιμώξεις

Η Δέσμη Υπηρεσιών (ΔΥ) 2 εκκινεί με την εισαγωγή για νοσηλεία σε κλίνες της Μονάδας Λοιμώξεων 
κατόπιν αξιολόγησης και ολοκληρώνεται με την έκδοση του εξιτηρίου στον ασθενή. Στο Διάγραμμα 9 
περιγράφονται οι διαδικασίες της ΔΥ2. 

Διάγραμμα 9. Επισκόπηση διαδικασίας ΔΥ2

ΔΥ2/Β.1.1 Εισαγωγή για νοσηλεία
Εάν διαπιστώνεται ανάγκη νοσηλείας, ο ιατρός συμπληρώνει τα απαιτούμενα έγγραφα (εισιτήριο, γνω-

μάτευση εισαγωγής) και τα παραδίδει στον ασθενή προκειμένου να ολοκληρώσει την εισαγωγή στις Διοι-
κητικές Υπηρεσίες του νοσοκομείου. Στο μεταξύ η Γραμματεία Μ.Λ. προετοιμάζει (στοιχεία ασθενούς) τον 
ηλεκτρονικό ιατρικό και νοσηλευτικό φάκελο στο υποσύστημα νοσηλειών του μητρώου ασθενών με λοι-
μώξεις (βλ. σελίδα 3). Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή, ο ασθενής συνοδεύεται στο δωμάτιο νοσηλείας. 

ΔΥ2/Β.1.1 Εισαγωγή για 
νοσηλεία

ΔΥ1/Β.1.2 Δηµιουργία νοσηλείας 
στον ιατρικό φάκελο / Άνοιγµα 

ιατρικού φακέλου

ΔΥ2/Β.1.4 Ιατρική 
επίσκεψη

ΔΥ2/Β.1.5 Παραγγελία 
εξετάσεων

ΔΥ1/Β.1.3 Δηµιουργία νοσηλείας 
στον νοσηλευτικό φάκελο/ 

‘Ανοιγµα νοσηλευτικού φακέλου

ΔΥ2/Β.1.5 Αιμοληψία ΔΥ2/Β.1.7 Εκτέλεση
εξετάσεων 

ΔΥ2/Β.1.8 Κοινοποίηση 
αποτελεσµάτων

ΔΥ2/Β.1.9 
Συνταγογράφηση 

θεραπείας
ΔΥ2/Β.1.10 Ενηµέρωση 

ιατρικού φακέλου

ΔΥ2/Β.1.11 Ενηµέρωση 
νοσηλευτικού φακέλου

ΔΥ1/Β.1.13 Εκτίµηση 
ειδικού ιατρούΑπαραίτητη 

η εξέταση από ειδικό 
εκτός  Μ.Λ.;

ΔΥ2/Β.1.12 Εξιτήριο
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Προϋποθέτει (πρότυπη φροντίδα σύμφωνα με τις απόψεις των λοιμωξιολόγων):

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός  25 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία των 

δικαιολογητικών)

Γραμματεία Μ.Λ.  10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για τη δημιουργία ιατρικού και 
νοσηλευτικού φακέλου στο υποσύστημα του Μητρώου)

Υποδομή
Όπως παραπάνω στο ΔΥ1/Β.1.1 (Γραμματεία) και ΔΥ1/Β.1.2 (Ιατρός Μ.Λ.)

Εφαρμογές • Εφαρμογή μητρώου ασθενών με λοιμώξεις / υποσύστημα νοσηλειών

Ολοκληρώνεται σε:  30 λεπτά από την προσέλευση στη Μονάδα για νοσηλεία μετά την ολοκλήρωση 
των διοικητικών διαδικασιών.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των ασθενών που χρήζουν νοσηλείας που ολοκλήρωσαν την εισαγωγή εντός 30 λεπτών από την 
έλευση στη Μονάδα για νοσηλεία

ΔΥ2/Β.1.2 Δημιουργία ιατρικού φακέλου
Αφού παραδώσει τα έγγραφα για την εισαγωγή, ο ιατρός εισέρχεται στην εφαρμογή του μητρώου 

ασθενών με λοιμώξεις και ενεργοποιεί / ενημερώνει τον ιατρικό φάκελο με τα διαδικαστικά για τη νο-
σηλεία. Ο ιατρικός φάκελος ενημερώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας.

Προϋποθέτει (πρότυπη φροντίδα σύμφωνα με τις απόψεις των λοιμωξιολόγων):

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ.  25 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την ενημέρωση του ηλεκτρονικού ιατρικού 

φακέλου)

Υποδομή
Όπως παραπάνω στο ΔΥ1/Β.1.2 (Ιατρός Μ.Λ.), δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Ολοκληρώνεται σε:  20 λεπτά από την εισαγωγή για νοσηλεία.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των νοσηλευόμενων ασθενών των οποίων ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος νοσηλείας 
ενεργοποιήθηκε /ενημερώθηκε εντός 30 λεπτών από την εισαγωγή για νοσηλεία

ΔΥ2/Β.1.3 Δημιουργία νοσηλευτικού φακέλου
Στη συνέχεια σε συνεργασία με τον νοσηλευτή, ο ιατρός ενημερώνει τον ηλεκτρονικό νοσηλευτικό 

φάκελο. Ο νοσηλευτικός φάκελος περιέχει τις νοσηλευτικές οδηγίες και ενημερώνεται με την εκτέλεση 
των παραγγελιών και των οδηγιών, όπως και της νοσηλευτικής παρακολούθησης καθ' όλη τη διάρκεια 
της νοσηλείας. 

Προϋποθέτει (πρότυπη φροντίδα σύμφωνα με τις απόψεις των λοιμωξιολόγων):

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ.  15 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για τις ιατρικές οδηγίες στον νοσηλευτικό φάκελο)

Νοσηλευτής Μ.Λ. 10 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για τη δημιουργία νοσηλευτικού φακέλου)

Προτυποποίηση της φροντίδας της HIV λοίμωξης και των υπηρεσιών των λοιμωξιολόγων στα Νοσοκομεία



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2022; 30(Suppl 2) 

Προτυποποίηση της φροντίδας της HIV λοίμωξης και των υπηρεσιών των λοιμωξιολόγων στα Νοσοκομεία

55

Υποδομή
Όπως παραπάνω στο ΔΥ1/Β.1.2 (Ιατρός), δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Ολοκληρώνεται σε:  15 λεπτά από το ΔΥ2/Β.1.2.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των νοσηλευόμενων ασθενών των οποίων ο νοσηλευτικός φάκελος νοσηλείας ανοίχθηκε εντός 10 
λεπτών από την ενημέρωση του ιατρικού φακέλου

ΔΥ2/Β.1.4 Ιατρική επίσκεψη
Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, ο ιατρός επισκέπτεται τον νοσηλευόμενο πρωί και απόγευμα, παρα-

κολουθεί την πορεία της νοσηλείας και εφόσον απαιτείται παραγγέλνει διαγνωστικές εξετάσεις 
(ΔΥ2/Β.1.5) ή συνταγογραφεί φαρμακευτική αγωγή (ΔΥ2/Β.1.9). Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, 
ενημερώνει τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο με τις παραγγελίες, τη συνταγογράφηση ή τις ιατρικές 
οδηγίες. Αντίστοιχα, και σε συνέχεια των οδηγιών της ιατρικής παρακολούθησης, ο νοσηλευτής επισκέ-
πτεται τον νοσηλευόμενο και εφαρμόζει τις ιατρικές και νοσηλευτικές οδηγίες, ενημερώνοντας στη 
συνέχεια τον νοσηλευτικό φάκελο. 

Προϋποθέτει (πρότυπη φροντίδα σύμφωνα με τις απόψεις των λοιμωξιολόγων):

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 20 λεπτά (χρόνος επισκέψεων για παρακολούθηση της νοσηλείας την ημέρα)

Νοσηλευτής Μ.Λ. 30 λεπτά (χρόνος επισκέψεων για παρακολούθηση της νοσηλείας την ημέρα)

Υποδομή
Όπως παραπάνω στο ΔΥ1/Β.1.2 (Ιατρός), δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Ολοκληρώνεται σε:  καθημερινή βάση αναλόγως του περιστατικού.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των νοσηλευόμενων ασθενών των οποίων οι φάκελοι νοσηλείας ενημερώνονται μετά από κάθε 
ιατρική και νοσηλευτική επίσκεψη

ΔΥ2/Β.1.5 Παραγγελία εξετάσεων
Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τον ιατρό, ο ασθενής υποβάλλεται 

σε διαγνωστικές ή απεικονιστικές εξετάσεις, για τις οποίες εκδίδει παραπεμπτικό ο ιατρός, εφαρμόζο-
ντας τη διαδικασία του ΔΥ1/Β.1.3. 

 Για την υλοποίηση του βήματος αυτού απαιτείται η καθολική επέκταση της εφαρμογής 
e-diagnosis και εντός των νοσοκομείων.

Στη συνέχεια ο ιατρός ενημερώνει τον ιατρικό φάκελο με τις παραγγελθείσες εξετάσεις.

Προϋποθέτει (πρότυπη φροντίδα σύμφωνα με τις απόψεις των λοιμωξιολόγων):

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 15 λεπτά 

Υποδομή
Όπως παραπάνω στο ΔΥ1/Β.1.2, δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή
Εφαρμογές e-diagnosis ΗΔΙΚΑ 
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ΔΥ2/Β.1.6 Αιμοληψία 
Η αιμοληψία, όπου απαιτείται, πραγματοποιείται από τον νοσηλευτή σε συνέχεια του βήματος ΔΥ2/Β.1.5.

Προϋποθέτει (πρότυπη φροντίδα σύμφωνα με τις απόψεις των λοιμωξιολόγων):

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Νοσηλευτής Μ.Λ. 10 λεπτά 

Υποδομή
Αναλώσιμα Κιτ αιμοληψίας

Ολοκληρώνεται σε: σε συνεχεία του ΔΥ1/Β.1.5.

ΔΥ2/Β.1.7 Εκτέλεση εξέτασης
Το δείγμα μεταφέρεται στο εργαστήριο για ανάλυση, συνοδεία του παραπεμπτικού. Στην περίπτωση 

των απεικονιστικών εξετάσεων, ο ασθενής μεταφέρεται στα αντίστοιχα τμήματα συνοδεία νοσηλευτή/
τραυματιοφορέα. Στη συνέχεια, το εργαστήριο /τμήμα απεικόνισης αναλύει το δείγμα / εκτελεί την 
απεικονιστική εξέταση. Τα αποτελέσματα λαμβάνονται εντός 24 ωρών το αργότερο.

Ολοκληρώνεται σε:  24 ώρες από την ολοκλήρωση του ΔΥ1/Β.1.5.

ΔΥ2/Β.1.8 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων
Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης, ο εργαστηριακός ιατρός / ιατρός του απεικονιστικού τμήματος 

κοινοποιεί τα αποτελέσματα στη Γραμματεία Μ.Λ. Η Γραμματεία ενημερώνει τον ιατρό, ο οποίος κατα-
γράφει τα αποτελέσματα στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο.

Προϋποθέτει (πρότυπη φροντίδα σύμφωνα με τις απόψεις των λοιμωξιολόγων):

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ.  15 λεπτά (χρόνος που απαιτείται για την προσπέλαση και ανάγνωση 

αποτελεσμάτων / ενημέρωση φακέλου)

Υποδομή
Όπως παραπάνω στο ΔΥ1/Β.1.2 (Ιατρός Μ.Λ.), δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Ολοκληρώνεται σε:  1 ώρα από την ολοκλήρωση του βήματος ΔΥ2/Β.1.7.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των αποτελεσμάτων εξετάσεων που παραγγέλθηκαν από τη Μ.Λ. και κοινοποιήθηκαν 
στη Γραμματεία Μ.Λ. / Ιατρό Μ.Λ. εντός 1 ώρας από την έκδοσή τους

ΔΥ2/Β.1.9 Συνταγογράφηση θεραπείας
Ο ιατρός εισέρχεται στην εφαρμογή e-prescription της ΗΔΙΚΑ και συνταγογραφεί φαρμακευτική θε-

ραπεία κατά τις ανάγκες του νοσηλευόμενου ασθενούς. Στη συνέχεια αποθηκεύει τη συνταγή. Μέχρι τη 
διασύνδεση των νοσοκομειακών φαρμακοποιών με την εφαρμογή e-prescription, ο ιατρός μπορεί να 
εκτυπώνει τη συνταγή για εκτέλεση από το φαρμακείο του νοσοκομείου. 

Για την υλοποίηση του βήματος αυτού απαιτείται η καθολική επέκταση της εφαρμογής 
e-prescription και εντός των νοσοκομείων. 

Στη συνέχεια ο ιατρός ενημερώνει τον ιατρικό φάκελο με τη συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή.
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Προϋποθέτει (πρότυπη φροντίδα σύμφωνα με τις απόψεις των λοιμωξιολόγων):

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 15 λεπτά (έκδοση συνταγής) /ενημέρωση ιατρικού φακέλου νοσηλείας

Υποδομή.
Όπως παραπάνω στο Β.1.2, δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Εφαρμογές e-prescription ΗΔΙΚΑ / Εφαρμογή μητρώου ασθενών με λοιμώξεις /νοσηλείες

Ολοκληρώνεται σε: ταυτόχρονα με το ΔΥ2/Β.1.4 ή το ΔΥ2/Β.1.8.

ΔΥ2/Β.1.10 Εκτίμηση από ειδικό
Εφόσον κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σε Μ.Λ. κριθεί απαραίτητο οι ασθενείς να εξετασθούν από ειδι-

κό ιατρό άλλης ειδικότητας, εκτός Μ.Λ., ή απαιτείται συνεννόηση με ειδικούς ιατρούς για τη βελτιστοποί-
ηση της παρεχόμενης φροντίδας, ο ιατρός δημιουργεί μια πρόσκληση για συμβουλευτική στην Εφαρμο-
γή Συμβουλευτικής Ειδικών (βλ. παρακάτω Εφαρμογές), συμπληρώνοντας ημερομηνία και ώρα και παρέ-
χοντας μια συνοπτική περιγραφή του αιτήματος. Η κλινική /ιατρός στον οποίο απευθύνεται η πρόσκληση 
λαμβάνει μια γνωστοποίηση για την πρόσκληση και κινητοποιείται για την παροχή συμβουλευτικής. Με 
την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής, ο ειδικός “κλείνει” την πρόσκληση και σημειώνει τα αποτελέσματα 
της εξέτασης/ συμβουλευτικής όπως και οδηγίες, κατά την κρίση του. Στη συνέχεια, ο θεράπων ιατρός 
ενημερώνει τον ιατρικό φάκελο με τα αποτελέσματα της εξέτασης/ τις οδηγίες του ειδικού.

Προϋποθέτει (πρότυπη φροντίδα σύμφωνα με τις απόψεις των λοιμωξιολόγων):

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ.  20 λεπτά (δημιουργία πρόσκλησης, ανάγνωση αποτελεσμάτων/οδηγιών, 

ενημέρωση φακέλου ασθενούς)

Ειδικός ιατρός 15 λεπτά (ανάγνωση πρόσκλησης, συνεδρία, κλείσιμο πρόσκλησης/οδηγίες)

Υποδομή.
Όπως παραπάνω στο Β.1.2, δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Εφαρμογές  Εφαρμογή Συμβουλευτικής Ειδικών. Η Εφαρμογή, η οποία λειτουργεί ως 
ticketing (αίτημα για συνδρομή, αξιολόγηση αιτήματος, παροχή συνδρομής, 
κλείσιμο αιτήματος), περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες του νοσοκομείου και 
συνιστά έναν τρόπο άμεσης ανταπόκρισης στο αίτημα συνδρομής αλλά και 
καταγραφής και παρακολούθησης της πραγματικής ενασχόλησης του ιατρικού 
δυναμικού του νοσοκομείου με την υποστήριξη/συμβουλευτική σε άλλα 
Τμήματα και Κλινικές. 

Ολοκληρώνεται σε:  ταυτόχρονα με το ΔΥ2/Β.1.4 ή το ΔΥ2/Β.1.8.

ΔΥ2/Β.1.11 Εξιτήριο
Με την ολοκλήρωση της νοσηλείας, ο ιατρός συμπληρώνει το εξιτήριο και συντάσσει οδηγίες παρα-

κολούθησης για τον ασθενή. Στη συνέχεια κλείνει τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο και συνεργάζεται με 
τον νοσηλευτή για το κλείσιμο του νοσηλευτικού φακέλου. 
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Προϋποθέτει (πρότυπη φροντίδα σύμφωνα με τις απόψεις των λοιμωξιολόγων):

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 35 λεπτά (εξιτήριο, κλείσιμο ηλεκτρονικού φακέλου)

Γραμματεία Μ.Λ. 10 λεπτά (χρόνος για την παροχή εγγράφων / εκτυπώσεων στον ασθενή)

Νοσηλευτής Μ.Λ. 15 λεπτά (κλείσιμο νοσηλευτικού φακέλου)

Υποδομή.
Όπως παραπάνω στο Β.1.2, δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Εφαρμογές Εφαρμογή μητρώου ασθενών με λοιμώξεις/υποσύστημα νοσηλειών

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των νοσηλειών στη Μ.Λ. για τις οποίες έκλεισε ο ηλεκτρονικός ιατρικός και νοσηλευτικός φάκελος 
μαζί με το εξιτήριο

Συνοπτική Ταυτότητα Δέσμης Υπηρεσιών 2: 
Νοσηλεία στη Μ.Λ. 

Έναρξη Δ.Υ.2/Β.1.1 Εισαγωγή για νοσηλεία 

Ολοκλήρωση Δ.Υ.2/Β.1.11 Εξιτήριο 

Ανθρώπινοι Πόροι    Ιατρός Μ.Λ.: Εισαγωγή 65´ ανά περιστατικό, παρακολούθηση 65´ την 
ημέρα ανά ημέρα νοσηλείας (20 ,́ αν χωρίς διαγνωστικές εξετάσεις και 
συνταγογράφηση), συνδρομή ειδικού 20 ,́ εξιτήριο 35´ 
•	   Νοσηλευτής Μ.Λ.: Εισαγωγή 10´ ανά περιστατικό, παρακολούθηση 40´ 

την ημέρα ανά ημέρα νοσηλείας (30 ,́ αν χωρίς αιμοληψία), εξιτήριο 15´ .
•	   Γραμματεία Μ.Λ.: Εισαγωγή 10 άνά περιστατικό, εξιτήριο 10´

Υποδομές •	  Θέση εργασίας Γραμματείας Μ.Λ.
•	  Θέση εργασίας Ιατρού Μ.Λ.

Εφαρμογές •	  Εφαρμογή μητρώου ασθενών με λοιμώξεις/υποσύστημα νοσηλειών
•	   Εφαρμογή συμβουλευτικής ειδικών (βλ. και σελίδα 68)

Δέσμη Υπηρεσιών (ΔΥ) 3: Συμμετοχή στη διαχείριση των λοιμώξεων 
σε επίπεδο νοσοκομείου

Η Δέσμη Υπηρεσιών (ΔΥ) 3 περιλαμβάνει 3 επιμέρους υπο-δέσμες: τη Δέσμη Υπηρεσιών (ΔΥ) 3.1. που 
αφορά στην παροχή συμβουλευτικής σε άλλες κλινικές, τη Δέσμη Υπηρεσιών (ΔΥ) 3.2 που αφορά στη 
συμμετοχή των ιατρών της Μ.Λ. στην Επιτροπή Λοιμώξεων του Νοσοκομείου, και τη Δέσμη Υπηρεσιών 
(ΔΥ) 3.3 που αφορά στη συμμετοχή των ιατρών της Μ.Λ. στην ΟΕΚΟΧΑ.

ΔΥ3.1: Συμβουλευτική σε άλλες κλινικές
Η Δέσμη Υπηρεσιών (ΔΥ) 3.1: Συμβουλευτική σε άλλες κλινικές, εκκινεί με την πρόσκληση του ιατρού 

της Μ.Λ. για συμβουλευτική σε άλλη κλινική και ολοκληρώνεται με την ενημέρωση του φακέλου ασθε-
νούς με τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής. Στο Διάγραμμα 10 περιγράφονται οι διαδικασίες της 
ΔΥ3.1, σε ό,τι αφορά στον ιατρό της Μ.Λ.
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Διάγραμμα 10. Επισκόπηση διαδικασίας ΔΥ3.1

ΔΥ3.1/Β.1.1 Πρόσκληση για συμβουλευτική 
Εάν κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή της νοσηλείας ενός ασθενούς σε άλλη κλινική του νοσοκομείου 

διαπιστωθεί η ανάγκη είτε για εξέταση από ιατρό λοιμωξιολόγο της Μ.Λ. είτε για συνεννόηση με ιατρό 
λοιμωξιολόγο της Μ.Λ. προκειμένου να δοθούν ειδικές οδηγίες, ο ιατρός της άλλης κλινικής ή τμήματος 
εισέρχεται στην Εφαρμογή Συμβουλευτικής Ειδικών (βλ. και σελίδα 12) και δημιουργεί μια πρόσκληση για 
τη Μονάδα Λοιμώξεων. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία του ΔΥ2/Β.1.10. Σημειώνεται ότι η ίδια 
διαδικασία εφαρμόζεται τόσο αν το αίτημα συνδρομής αφορά στην 1η επίσκεψη του ασθενούς όσο και 
αν αφορά στην παρακολούθηση περιστατικού (μετά την πρώτη επίσκεψη). Αν για την παρακολούθηση 
του περιστατικού λοιμωξιολογικά απαιτείται τακτική επικοινωνία με το Τ.Ε.Ι.Λ., εφαρμόζεται η διαδικασία 
του ΔΥ3.1/Β.1.4.

Προϋποθέτει (πρότυπη φροντίδα σύμφωνα με τις απόψεις των λοιμωξιολόγων):

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Γραμματεία Μ.Λ. / 
Νοσηλευτής Μ.Λ.

5 λεπτά (παραλαβή γνωστοποίησης / προσπέλαση πρόσκλησης)

Υποδομή/ Εφαρμογές
Όπως παραπάνω στο ΔΥ2/Β.1.10

Ολοκληρώνεται σε:  εντός 15 λεπτών από τη γνωστοποίηση της πρόσκλησης για συμβουλευτική 
συνδρομή.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των αιτημάτων παροχής συμβουλευτικής σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου που διεκπεραιώθηκαν 
εντός 15 λεπτών από την υποβολή τους

ΔΥ3.1/Β.1.2 Συνεδρία με ασθενή/ σύσκεψη με θεράποντες ιατρούς
Σε συνέχεια του ΔΥ3.1/Β1.1, ο ιατρός της Μ.Λ. εξετάζει τον ασθενή ή συνεργάζεται με την ομάδα των 

θεραπόντων ιατρών για την αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς και την παροχή οδηγιών για τη 
διαχείρισης της λοίμωξης. Οι σχετικές οδηγίες καταγράφονται ως απάντηση στην πρόσκληση συμβου-
λευτικής συνεδρίας στην Εφαρμογή Συμβουλευτικής Ειδικών (ΔΥ3.1/Β.1.3).

Προϋποθέτει (πρότυπη φροντίδα σύμφωνα με τις απόψεις των λοιμωξιολόγων):

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. 20 λεπτά (ανάγνωση πρόσκλησης, συνεδρία, κλείσιμο πρόσκλησης/οδηγίες)

Υποδομή/ Εφαρμογές
Όπως παραπάνω στο ΔΥ2/Β.1.10

Ολοκληρώνεται σε:  εντός 8-12 ωρών από το αίτημα για συμβουλευτική συνδρομή.

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των αιτημάτων παροχής συμβουλευτικής σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου που καλύφθηκαν 
εντός 8-12 ωρών από την υποβολή τους

ΔΥ3.1/Β.1.1 Κλήση για
συµβουλευτική

(1η επίσκεψηή follow up)

ΔΥ3.1/Β.1.2 Συνεδρία µε 
ασθενή / σύσκεψη µε 
θεράποντες ιατρούς

ΔΥ3.1/Β.1.4 Διασύνδεση µε 
Τ.Ε.Ι.Λ, εφόσον απαιτείται 

ΔΥ3.1/Β.1.3 Ενηµέρωση 
φακέλου µε οδηγίες
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ΔΥ3.1/Β.1.4 Διασύνδεση με Τ.Ε.Ι.Λ.
Σε συνέχεια του ΔΥ3.1/Β1.2, ο ιατρός της Μ.Λ. μαζί με τους θεράποντες ιατρούς αποφασίζουν αν το πε-

ριστατικό θα πρέπει να παρακολουθηθεί σε εξωτερική βάση στο Τ.Ε.Ι.Λ. και για ποιο διάστημα και με ποια 
συχνότητα. Στη συνέχεια, ο ιατρός Μ.Λ. παρέχει οδηγίες στους ασθενείς, προκειμένου να οριστούν τα 
σχετικά ραντεβού παρακολούθησης. Για τις επισκέψεις στο Τ.Ε.Ι.Λ. εφαρμόζεται η διαδικασία της ΔΥ1. 

Προϋποθέτει (πρότυπη φροντίδα σύμφωνα με τις απόψεις των λοιμωξιολόγων):

Ανθρώπινοι πόροι (FTEs)
Ιατρός Μ.Λ. Χρόνος που απαιτείται για την παροχή οδηγιών στον ασθενή

Υποδομή
Όπως παραπάνω δεν απαιτείται πρόσθετη υποδομή

Ολοκληρώνεται σε:  μαζί με το ΔΥ3.1/Β.1.2. 

Δείκτες αποτελέσματος:
 % των ασθενών που πρέπει να παρακολουθούνται στο Τ.Ε.Ι.Λ. μετά από νοσηλεία/ συνεδρία 
σε άλλη κλινική 

Συνοπτική Ταυτότητα Δέσμης Υπηρεσιών 3.1: 
Συμβουλευτική σε άλλη κλινική 

Έναρξη Δ.Υ.3.1/Β.1.1 Κλήση για συμβουλευτική 

Ολοκλήρωση Δ.Υ.3.1/Β.1.4 Διασύνδεση με Τ.Ε.Ι.Λ. 

Συνολική διάρκεια Ορίζοντας ζωής ατόμου με HIV

Ανθρώπινοι Πόροι •	  Ιατρός Μ.Λ: 20´ ανά συμβουλευτική 
•	  Γραμματεία Μ.Λ.: 5´ ανά συμβουλευτική

Υποδομές •	  Θέση εργασίας Γραμματείας Μ.Λ.
•	  Θέση εργασίας Ιατρού Μ.Λ.

Εφαρμογές •	  Εφαρμογή Συμβουλευτικής Ειδικών (βλ. και σελίδα 12)

ΔΥ3.2: Συμμετοχή στην Επιτροπή Λοιμώξεων
Η Δέσμη Υπηρεσιών (ΔΥ) 3.2 Συμμετοχή στην Επιτροπή Λοιμώξεων, εκκινεί με την πρόσκληση του 

ιατρού της Μ.Λ. για συμμετοχή στην Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) μια φορά ανά τρίμηνο 
και ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή του στην ολοκλήρωση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής 
και την παράδοσή της στη Διοίκηση του Νοσοκομείου μία φορά το έτος. Συνολικά, η συμμετοχή του 
ιατρού της Μ.Λ. στην ΕΝΛ περιλαμβάνει τη συμμετοχή του σε 6 συνεδριάσεις ετησίως, διάρκειας 2 
ωρών έκαστη, όπως και την προετοιμασία των αξιολογήσεων των μέτρων πρόληψης εντός του νοσο-
κομείου, την επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και τον συντονισμό της συνεχιζόμενης εκπαί-
δευσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις νοσοκομειακές λοιμώξεις για την προετοιμασία 
της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων. Εάν ο ιατρός της Μ.Λ. είναι και Πρόεδρος της ΕΝΛ, έχει περαιτέρω την 
ευθύνη για την οργάνωση των συνεδριάσεων (αποστολή προσκλήσεων, δέσμευση χρόνου, δέσμευση 
χώρου συνάντησης), σε συνεργασία με τη Γραμματεία της ΕΝΛ (συνήθως Νοσηλευτής Λοιμώξεων).
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Συνοπτική Ταυτότητα Δέσμης Υπηρεσιών 3.2: 
Συμμετοχή στην Επιτροπή Λοιμώξεων 

 Ενασχόληση 
Ιατρού Μ.Λ.

Συναντήσεις ΕΝΛ: 12 ώρες ετησίως (6 δίωρες συναντήσεις το έτος)
Προετοιμασία συναντήσεων ΕΝΛ: 2 ώρες ετησίως
Προετοιμασία έκθεσης πεπραγμένων: 16 ώρες ετησίως

ΔΥ3.3: Συμμετοχή στην ΟΕΚΟΧΑ
Η Δέσμη Υπηρεσιών (ΔΥ) 3.3 Συμμετοχή στην ΟΕΚΟΧΑ, εκκινεί με την πρόσκληση του ιατρού της 

Μ.Λ. για συμμετοχή στην ΟΕΚΟΧΑ μία φορά το δίμηνο και ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή του σε κάθε 
μηνιαία συνάντηση, αφού προηγουμένως του έχουν παρασχεθεί οι σχετικοί πίνακες παρακολούθησης 
χρήσης αντιβιοτικών εντός του νοσοκομείου και έχει καταστεί εφικτή η αξιολόγηση προσδιορισμένων 
προς παρακολούθηση δεικτών, όπως π.χ. DDDs per 100 patient days ή Therapy Days per 100 patient 
days κ.λπ. Συνολικά, η συμμετοχή του ιατρού της Μ.Λ. στην ΟΕΚΟΧΑ περιλαμβάνει τη συμμετοχή του 
σε 6 συνεδριάσεις ετησίως, διάρκειας 2 ωρών, όπως και την προετοιμασία των αξιολογήσεων της χρή-
σης αντιβιοτικών και της μικροβιακής αντοχής εντός του νοσοκομείου.

Επιπλέον, και βάσει της Εγκυκλίου με Αριθ. Πρωτ.Δ1α/Γ.Π.οικ.24815 της 30/05/2019, προβλέπεται 
απαλλαγή για δύο εβδομάδες κάθε δύο μήνες από οποιαδήποτε άλλη απασχόληση του υπεύθυνου 
λοιμωξιολόγου ή κλινικού ιατρού με αποδεδειγμένη ενασχόληση με το αντικείμενο των λοιμώξεων, 
που έχει οριστεί από την ΟΕΚΟΧΑ, με στόχο την εντεταλμένη ενασχόλησή του με το πρόγραμμα διαχεί-
ρισης των αντιβιοτικών και την επιτήρηση της συνταγογράφησης και του δείκτη κατανάλωσης των 
αντιβιοτικών στα νοσοκομεία. Σύμφωνα με το ΦΕΚ τ. 388 Β’/2014 απαιτείται η διευκόλυνσή του, ώστε να 
είναι σε θέση να επιτελεί το έργο του στην ΟΕΚΟΧΑ αποτελεσματικά.

Συνοπτική Ταυτότητα Δέσμης Υπηρεσιών 3.3: 
Συμμετοχή στην ΟΕΚΟΧΑ 

 Ενασχόληση 
Ιατρού Μ.Λ. 

Συναντήσεις Συναντήσεις ΟΕΚΟΧΑ: 12 ώρες ετησίως
Προετοιμασία συναντήσεων ΟΕΚΟΧΑ: 12 ώρες ετησίως 
Απαλλαγή για σε βάθος ενασχόληση με ΟΕΚΟΧΑ: 12 εβδομάδες τον χρόνο

Δέσμη Υπηρεσιών (ΔΥ) 4: Ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο

Η Δέσμη Υπηρεσιών (ΔΥ) 4 περιλαμβάνει 2 επιμέρους υπο-δέσμες: τη Δέσμη Υπηρεσιών (ΔΥ) 4.1. που 
αφορά στο ερευνητικό έργο και τη Δέσμη Υπηρεσιών (ΔΥ) 4.2 που αφορά στο εκπαιδευτικό έργο των Μ.Λ.

ΔΥ4.1: Οργάνωση και διαχείριση έρευνας
Η Δέσμη Υπηρεσιών (ΔΥ) 4.1 Οργάνωση και Διαχείριση Έρευνας περιλαμβάνει για κάποιες Μονάδες 

Λοιμώξεων το ερευνητικό εργαστήριο, την ενασχόληση με κλινική έρευνα και πρωτόκολλα.

Συνοπτική Ταυτότητα Δέσμης Υπηρεσιών 4.1: 
Οργάνωση και Διαχείριση έρευνας 

 Ενασχόληση 
Ιατρού Μ.Λ. 1 ώρα την ημέρα (στις Μονάδες Λοιμώξεων όπου αναπτύσσεται ερευνητικό έργο)

Εφαρμογές Πλήρης πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
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ΔΥ4.2: Οργάνωση και διαχείριση εκπαίδευσης
Η Δέσμη Υπηρεσιών (ΔΥ) 4.2 Οργάνωση και Διαχείριση Εκπαίδευσης περιλαμβάνει την προετοιμασία 

του εκπαιδευτικού υλικού και την οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδεύσεων στο αμφιθέατρο για τους εξει-
δικευόμενους ιατρούς και την εκπαίδευση των τελευταίων κατά τη διάρκεια των επισκέψεων ή των συμ-
βουλευτικών συνεδριών με ασθενείς. Η ενασχόληση του ιατρού Μ.Λ. με το εκπαιδευτικό έργο προσδιορί-
ζεται σε 10 ώρες την εβδομάδα στην εκπαίδευση on the job (κλινική εκπαίδευση εξειδικευόμενων/ειδι-
κευόμενων/φοιτητών), 2 ώρες την εβδομάδα στο αμφιθέατρο, 2 ώρες την εβδομάδα στην προετοιμασία 
υλικού εκπαίδευσης/ journal club, ήτοι σε 14 ώρες συνολικά την εβδομάδα.

Συνοπτική Ταυτότητα Δέσμης Υπηρεσιών 4.2: 
Οργάνωση και Διαχείριση εκπαίδευσης 

 Ενασχόληση 
Ιατρού Μ.Λ. 14 ώρες την εβδομάδα 

Δέσμη Υπηρεσιών (ΔΥ) 5: Κάλυψη αναγκών παθολογικών/παιδιατρικών κλινικών
Η Δέσμη Υπηρεσιών (ΔΥ) 5 αναφέρεται στις υπηρεσίες, τις οποίες ένας εξειδικευμένος λοιμωξιολόγος 

της Μ.Λ. παρέχει λόγω της βασικής του ειδικότητας στις παθολογικές ή παιδιατρικές κλινικές του νοσο-
κομείου του. Οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται κυρίως σε: 

 • 1)  κάλυψη κλινικών υποχρεώσεων στον “θάλαμο”, δηλαδή επίσκεψη και παρακολούθηση νοσηλευόμε-
νων ασθενών στην κλινική. Για τις υπηρεσίες αυτές εφαρμόζεται η διαδικασία της ΔΥ2/ Β.1.1 – Β.1.11.

 • 2)  κάλυψη υποχρεώσεων στο πλαίσιο εφημερίας. Η κάλυψη αυτή αφορά κυρίως στην: α) εσωτερική 
εφημερία, η οποία περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης on call καθώς και την παρουσία στην 
κλινική για τη φροντίδα των νοσηλευόμενων 16 -24 ώρες εκτός ωραρίου, και β) την εξωτερική εφη-
μερία, η οποία φορά στην κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό των ΤΕΠ για 4 – 8 ώρες.

 • 3)  κάλυψη υποχρεώσεων Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου κλινικής, π.χ. για τις ώρες 9.00 π.μ.-12.00 μ.μ. 
ή 9.00 π.μ.- 14.00 μ.μ. 1 φορά την εβδομάδα για 4-6 ώρες (στο ερωτηματολόγιο η πλειοψηφία 
-60%- απάντησε ότι καλύπτει <25% των σχετικών αναγκών).

Συνοπτική Ταυτότητα Δέσμης Υπηρεσιών 5: Κάλυψη αναγκών
παθολογικών/παιδιατρικών κλινικών 

 Ενασχόληση 
Ιατρού Μ.Λ. 

Θάλαμος: 20 ώρες την εβδομάδα 
Εφημερίες: 40 ώρες την εβδομάδα (1 μεγάλη και 1 μικρή)
Τακτικό Ε.Ι.: 4-6 ώρες την εβδομάδα 
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Η σημασία της προτυποποίησης για τη διασφάλιση 
της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας

Καϊτελίδου Δ.,1,2 Μπαλάνης Β.,2 Κωνσταντακοπούλου Ο.,1,2 Σίσκου Ο.,1 Γαλάνης Π.,3 Φανού Α.2

Ο βασικός στόχος κάθε συστήματος υγείας είναι να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του πληθυ-
σμού. Προς αυτήν την κατεύθυνση, πρέπει να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες ενέργειες για την πρόλη-
ψη των ασθενειών, καθώς και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής παροχής υψηλής ποιότητας πρω-
τοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας καθώς και υπηρεσιών αποκατάστασης1.H ποιό-
τητα της παρεχόμενης φροντίδας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανταποκρισιμότητα των 
υπηρεσιών υγείας στις ανάγκες των ασθενών και κατ’ επέκταση την επιλογή ενός παρόχου/μιας μονάδας 
υγείας/ενός νοσοκομείου από τον ασθενή. Αυτή η οπτική, της διασφάλισης της ποιότητας και της συνε-
χούς βελτίωσής της, τοποθετεί στο προσκήνιο την ανάγκη για συστηματική διαχείριση της ποιότητας, 
δηλαδή τη βελτίωση των κλινικών διαδρομών (clinical pathways) μέσω της ανάπτυξης προτύπων/προτυ-
ποποίησης της παρεχόμενης φροντίδας (standards of care / standardization of care).2

Τα πρότυπα ποιότητας περιγράφουν τομείς υψηλής προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας σε 
μια καθορισμένη περιοχή φροντίδας, βασίζονται σε υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες και πρωτόκολ-
λα, παρέχουν ένα βασικό και ολοκληρωμένο σύνολο συστάσεων για την υποστήριξη και καθοδήγηση της 
κλινικής πράξης και μπορούν να προσαρμόζονται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια 
των ασθενών και τη σύγχρονη και επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση. Κάθε πρότυπο αποτελείται από 
συγκεκριμένους, συνοπτικούς στόχους, διαδικασίες και μέτρα αξιολόγησης, που προέρχονται από τεκμη-
ριωμένες οδηγίες και παράγονται σε συνεργασία με τους φορείς που απαρτίζουν το σύστημα υγείας μιας 
χώρας, τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, τα άτομα που τις χρησιμοποιούν και τους φροντιστές τους.

Κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης των προτύπων, στοιχεία που σχετίζονται με την εμπειρία των 
ασθενών από τη φροντίδα ή τις υπηρεσίες, τα θέματα ασφάλειας ασθενών και υγειονομικού προσωπι-
κού, την ισότητα στην πρόσβαση και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών πα-
ρεμβάσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ενώ τα υπάρχοντα πρότυπα και οι κατευθυντήριες γραμμές 
θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικές εμπειρικές αναθεωρήσεις και να προσαρμόζονται στα τρέχο-
ντα ευρήματα, καθώς θέματα που αφορούν τον τρόπο παροχής της φροντίδας μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Επίσης, για την επιτυχή εφαρμογή των προτύπων 
ποιότητας, οι διοικήσεις των παρόχων υπηρεσιών υγείας πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις ανησυχίες 
του κλινικού προσωπικού και των ασθενών, να εμπλέκουν ενεργά όλα τα μέρη και να τους παρακινούν 
να συμμετάσχουν σε μία τέτοια διαδικασία. 

Η ανάπτυξη και υλοποίηση προτύπων φροντίδας μπορεί να επηρεάσει θετικά και να βελτιώσει την 
ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας κατά μήκος των κλινικών διαδρομών, αναφορικά, για παράδειγ-
μα, με τη μείωση των ανεπιθύμητων συμβάντων, τη μείωση της μέσης διάρκειας νοσηλείας3 και τη 
βελτίωση των εμπειριών των ασθενών που χρησιμοποιούν τις εκάστοτε υπηρεσίες υγείας. Για παράδειγ-
μα, σε μελέτη του 2014 σε ογκολογικούς ασθενείς σε Γενικό Νοσοκομείο της Κίνας4, εφαρμόστηκαν 
κλινικά πρότυπα φροντίδας για τη θεραπεία ασθενών με καρκίνωμα ηπατικών κυττάρων οι οποίοι υπε-
βλήθησαν σε μερική ηπατεκτομή, οι μετεγχειρητικοί δείκτες (π.χ. επιπλοκές, θνησιμότητα, επανεισαγω-
γές, κ.ά.) ήταν σημαντικά καλύτεροι για τους ασθενείς στους οποίους εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες που 
προβλέπονταν στο αντίστοιχο πρότυπο ποιότητας. Επίσης, παράλληλο στόχο των προτύπων φροντί-
δας αποτελούν η προαγωγή της αυτονομίας και της ποιότητας της ζωής των ασθενών / χρηστών των 
υπηρεσιών υγείας αλλά και η δυνατότητά τους για πληροφορημένη και συνειδητή επιλογή των υπηρε-
σιών υγείας που θα χρησιμοποιήσουν3, κ.ά.

Αυτό καθιστά την ενίσχυση των κλινικών διαδρομών με πρότυπα ποιότητας μια ευκαιρία για εστίαση 
από την πλευρά των συστημάτων υγείας, στη βελτίωση της καθημερινής κλινικής πράξης, υιοθετώντας 
τις πλέον αξιόπιστες, αποδοτικές και τεκμηριωμένες αποφάσεις θεραπείας, γεγονός ιδιαίτερα σημαντι-
κό τόσο για τους παρόχους των υπηρεσιών υγείας όσο και τους ασθενείς αλλά και για τους φορείς που 
αποζημιώνουν τις υπηρεσίες υγείας. Η προτυποποίηση της φροντίδας μπορεί να παρέχει υποστήριξη 

1Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα 
Νοσηλευτικής, Εργαστήριο 
Οργάνωσης και Αξιολόγησης 
Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, Ελλάδα
2 Οργανισμός Διασφάλισης της 
Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.), 
Αθήνα, Ελλάδα

3 Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα 
Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Κλινικής 
Επιδημιολογίας, Αθήνα, Ελλάδα
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στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αναφορικά με την τεκμηριωμένη λήψη περίπλοκων αποφάσεων, την 
αποφυγή των σφαλμάτων και παραλείψεων και τη διασφάλιση ότι όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν σταθε-
ρά υψηλή ποιότητα φροντίδας χωρίς αποκλίσεις από τα κλινικά πρότυπα φροντίδας. Επίσης, αν και η 
τυποποίηση της φροντίδας δεν στοχεύει αποκλειστικά στη μείωση του κόστους, αλλά πρωτίστως στη 
διασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσμάτων υγείας υψηλής ποιότητας, η υιοθέτηση αξιόπιστων πρότυπων 
ποιότητας γίνεται ολοένα και περισσότερο θέμα βιωσιμότητας των μονάδων/παρόχων υπηρεσιών υγεί-
ας σε πολλές χώρες, καθιστώντας την βασικό ζήτημα για την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας.

Ο νεοσύστατος Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.), στο πλαίσιο των δρα-
στηριοτήτων του, στοχεύει να ενεργοποιήσει το απαραίτητο επιστημονικό και επαγγελματικό δυναμι-
κό ώστε να σχεδιάσει και να αναπτύξει αποτελεσματικά, εντός της επόμενης τριετίας-πενταετίας, το 
πεδίο εφαρμογής (τομείς προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας) και το εννοιολογικό πλαίσιο 
για την υιοθέτηση προτύπων ποιότητας, τη δομή και τους ορισμούς των σχετικών διαδικασιών και με-
τρήσεων (π.χ. δείκτες απόδοσης ποιότητας) για τα νοσοκομεία και όλους τους φορείς που εμπλέκονται 
στην παροχή της φροντίδας / υπηρεσιών υγείας, με τον παράλληλο σχεδιασμό των αντίστοιχων βελτι-
ώσεων. Απώτερο σκοπό αποτελεί η παροχή της κατάλληλης τεχνικής υποστήριξης στους παρόχους 
των υπηρεσιών υγείας να βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας, υποστηρίζοντας τη 
σύγκριση της τρέχουσας απόδοσής τους σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα, χρησιμοποιώντας μέτρα βέλ-
τιστης πρακτικής για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για βελτίωση και παρέχοντας πληροφό-
ρηση σε φορείς λήψης αποφάσεων, παρόχους και άλλους ενδιαφερόμενους σχετικά με την αποτελε-
σματικότητα, την ασφάλεια και την ανταποκρισιμότητα των υπηρεσιών υγείας στις ανάγκες υγείας των 
πολιτών της χώρας.
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Η σημασία της προτυποποίησης και της ποιότητας 
στη φροντίδα για τους ασθενείς

Δέδες Ν., Κουτσογιάννη Κ., εκ μέρους της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος

Η προτυποποίηση της φροντίδας υγείας συνιστά βασική προϋπόθεση της ποιότητας στην παροχή 
υπηρεσιών υγείας και, στον βαθμό αυτό, αναδεικνύεται ως μια κρίσιμη προτεραιότητα για τους ασθενείς. Τι 
σημαίνει όμως ποιότητα στη φροντίδα για τους ασθενείς και πως μπορεί η προτυποποίηση να τη διασφαλίσει;

Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι ποιότητα στη φροντίδα υγείας σημαίνει, σε απλά λόγια, να κάνεις το 
σωστό με τον σωστό τρόπο από την αρχή, “από την πρώτη φορά ”(quality health care means doing the 
right things right the first time)3. Ένα οργανωμένο σύστημα ποιότητας στη φροντίδα υγείας ανατρέχει 
στα πρότυπα που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει στην παροχή φροντίδας υγείας, ώστε να καθοδηγήσει 
και να ρυθμίσει το σύνολο των δραστηριοτήτων του, προκειμένου να παράξουν μια “ποιοτική” υπηρε-
σία. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να διακρίνουμε την ποιότητα στην υγεία, η οποία ενσωματώνει 
την αξιολόγηση της κατάστασης υγείας ενός ατόμου, από την ποιότητα στη φροντίδα υγείας, στην 
οποία αναφερόμαστε στο παρόν άρθρο και η οποία αφορά στις δομές, τις διαδικασίες και τα αποτελέ-
σματα της φροντίδας υγείας.

Η προτυποποίηση μπορεί να διασφαλίσει ότι κανείς ασθενής δεν θα παραμεληθεί, δεν θα εγκλωβι-
στεί στις χαραμάδες και τα κενά του συστήματος υγείας, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε διαφοροποι-
ήσεις που έλκουν την προέλευση τους από γεωγραφικά (περιφερειακές διαφορές) ή κοινωνικοοικονο-
μικά χαρακτηριστικά (για παράδειγμα το στίγμα). Η προτυποποίηση αποτυπώνει τα ελάχιστα κοινώς 
αποδεκτά επίπεδα παροχής φροντίδας υγείας και επιτάσσει τη συνέπεια ή την ομοιομορφία στην παρο-
χή τους μεταξύ περισσοτέρων παρόχων ή οργανισμών. Εν ολίγοις, η προτυποποίηση επιβάλλει να 
εφαρμόζονται τα ίδια βήματα μιας ίδιας διαδικασίας σε όλους, ενώ το αποτέλεσμά τους θα είναι μετρή-
σιμο και επαληθεύσιμο έναντι του “προτύπου” ανεξαρτήτως του σημείου παροχής των υπηρεσιών, του 
επαγγελματία ή του φορέα που τις παρέχει. 

Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται και η συνέχεια στη φροντίδα, ιδίως όταν ο ασθενής μετα-
κινείται μεταξύ περισσότερων φορέων ή γεωγραφικών περιοχών, με αποτέλεσμα να καθίσταται εφικτή 
η παρακολούθηση του από πολλά και διαφορετικά σημεία. Στον βαθμό, όμως, που υπάρχουν και εφαρ-
μόζονται πρότυπα φροντίδας, ο ασθενής μπορεί να νιώθει σίγουρος ότι θα λάβει το ίδιο είδος και την 
ίδια ένταση υπηρεσιών στο ίδιο πλαίσιο όπου και αν τις αναζητήσει εντός του συστήματος. Ενισχύεται, 
έτσι, η εμπιστοσύνη του στο σύστημα παροχής φροντίδας και η τήρηση της ενδεδειγμένης θεραπευτι-
κής του στρατηγικής, προς όφελος των εκβάσεων υγείας.

Πολύ περισσότερο, η προτυποποίηση εκπαιδεύει όλους τους παράγοντες του συστήματος υγείας 
στις προσδοκίες: το σύστημα ορίζει και κοινοποιεί τις προσδοκίες του από τους φορείς και τους επαγ-
γελματίες παροχής υπηρεσιών υγείας. Έτσι, ενημερώνονται και οι ασθενείς ως λήπτες των υπηρεσιών 
φροντίδας υγείας, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό ανακτούν μέρος της “δύναμης” που χάνουν λόγω της 
ασυμμετρίας της πληροφόρησης μεταξύ αυτών και των παρόχων υπηρεσιών υγείας.* Αντίστοιχα, όμως, 
και οι οργανισμοί και οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών υγείας γνωρίζουν 
ακριβώς τι περιμένουν οι υπόλοιποι παράγοντες της αγοράς υπηρεσιών υγείας από αυτούς. Και πρέπει 
να υποστηρίζονται με υποδομές, εργαλεία και πόρους ώστε να μπορούν να ικανοποιήσουν τις προσδο-
κίες αυτές στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προτυποποίησης

 Εξάλλου, η εφαρμογή προτύπων στη φροντίδα υγείας μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά όχι μόνο τις 
εκβάσεις της φροντίδας υγείας στους ασθενείς αλλά και την οικονομική αποδοτικότητα του συστήμα-
τος παροχής υπηρεσιών υγείας. Η διαχείριση και η διασφάλιση της ποιότητας έχει καταστεί βασικό ζη-
τούμενο των συστημάτων υγείας. Τα τελευταία οφείλουν να “κάνουν το σωστό” σε συνθήκες αυξανόμε-
νου κόστους και ασφυκτικών δημοσιονομικών πιέσεων, αλλά και σε ένα περιβάλλον ευρύτατης διαθε-
σιμότητας πληθώρας διαφορετικών υπηρεσιών υγείας, η πρόσβαση στις οποίες θα πρέπει να μπορεί να 

4Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health Care in America; Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, editors. To Err is Human: Building a Safer Health System. 
Washington (DC): National Academies Press (US); 2000. 7, Setting Performance Standards and Expectations for Patient Safety. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
books/NBK225181/
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βελτιστοποιηθεί για όλους όσους τη χρειάζονται με τους ίδιους όρους. Η προτυποποίηση εξυπηρετεί 
αυτή ακριβώς την ανάγκη, ιδίως όταν κατά τον σχεδιασμό των πρότυπων διαδικασιών λαμβάνονται 
υπόψη και ενσωματώνονται επιλογές που ολοκληρώνουν τη φροντίδα, αφαιρούν πρόσθετα ή περιττά ή 
υποβέλτιστα βήματα και διαδικασίες εκεί που πλέον δεν απαιτούνται, αλλά και ψηφιοποιούν και καθι-
στούν οικονομικά αποδοτικότερη την παροχή της.

Ειδικά για τη φροντίδα για την HIV λοίμωξη και τις υπόλοιπες υπηρεσίες τις οποίες οι λοιμωξιολόγοι 
παρέχουν εντός των νοσοκομείων, η προτυποποίηση είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση και της 
δημόσιας υγείας. Επιπλέον, για τους ίδιους τους ασθενείς με λοιμώξεις και δη με τον HIV, η αναζήτηση 
φροντίδας υγείας επιβαρύνεται από εξωγενείς, κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, όπως το στίγμα, 
που επιδρούν αρνητικά στην έγκαιρη διάγνωση και ακολούθως στην πρόσβαση στη φροντίδα και στη 
διασφάλιση της συνέχειάς της. Περαιτέρω, η ανάγκη μιας ολιστικής μακροχρόνιας φροντίδας των ατό-
μων με HIV, με διασύνδεση με άλλες ιατρικές και κλινικές ειδικότητες που μπορούν να φροντίσουν τις 
συννοσηρότητες της λοίμωξης σε βάθος χρόνου συνιστά μια ακόμη επιμένουσα πρόκληση για ένα 
σύστημα υγείας, που ούτως ή άλλως ταλαιπωρείται από τον κατακερματισμό της φροντίδας, την έλλει-
ψη οργανωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αλλά και την υποχρηματοδότηση υποδομών και 
υπηρεσιών. Στο ίδιο πλαίσιο η ανάπτυξη ενός πυρήνα αυτοαναφερόμενων δεικτών αποτελεσμάτων 
υγείας (Patient Reported Outcomes - PROs) μπορεί να καταγράψει συμπεριφορές για θέματα υγείας, 
ικανότητες των ασθενών για διαχείριση των προβλημάτων υγείας, εμπειρίες από τη λήψη υπηρεσιών 
υγείας, και αποτελέσματα από την υγειονομική φροντίδα και είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί στην 
πρότυπη κλινική πρακτική.

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, η πρωτοβουλία των δύο επιστημονικών εταιριών να προτυ-
ποποιήσουν τη φροντίδα που τα ίδια τα μέλη τους θα παρέχουν εντός των Μονάδων Λοιμώξεων συνι-
στά μια καθοριστικής σημασίας καινοτομία, που βρίσκει σύμμαχο κάθε φορέα που επιδιώκει τη βελτί-
ωση των υπηρεσιών υγείας υπέρ των δικαιούχων τους. Όταν η προτυποποίηση προτείνεται από και 
συν-διαμορφώνεται από τους ίδιους τους επαγγελματίες υγείας, τις επιστημονικές τους ενώσεις και σε 
συνεργασία και με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Οροθετικών, τότε διαθέτει τη δυναμική να λειτουργήσει ως 
καταλύτης για τον μετασχηματισμό της ίδιας της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας “εκ των έσω”, 
ως εκδήλωση μιας τάσης αυτορρύθμισης και ως αναγνώριση της ανάγκης οι ίδιοι οι επαγγελματίες 
υγείας να συμβάλλουν στον μετασχηματισμό της εμπειρίας φροντίδας των ασθενών. Στις συνθήκες 
αυτές, η υλοποίηση της πρότυπης φροντίδας και η διαχείριση της εξ αυτής προερχόμενης αλλαγής, 
καθίσταται σαφώς ευκολότερη και προτιμότερη για τους ασθενείς, υπέρ των οποίων υλοποιείται η αλ-
λαγή αυτή. 

Ως Ένωση Ασθενών Ελλάδας, θα σταθούμε δίπλα στην πρωτοβουλία αυτή και θα στηρίξουμε την 
προσπάθεια να χρηματοδοτηθεί άμεσα η υλοποίησή της από το σύστημα υγείας. Εξάλλου, στον βαθμό 
που θα επιτύχει, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα επιτυχημένο υπόδειγμα για την προτυποποίηση και 
άλλων περιοχών του συστήματος υγείας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, τη λογοδοσία και την 
οικονομική αποδοτικότητα. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η Ένωση Ασθενών μπορεί να συμβάλλει περαιτέρω 
με τον εντοπισμό περιοχών του συστήματος που οφείλουν να προτεραιοποιηθούν για προτυποποίηση 
των υπηρεσιών τους αλλά και να λειτουργήσει ως τεχνικός σύμβουλος σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, 
προσφέροντας κρίσιμες εμπειρίες και σχηματοποιώντας τις προσδοκίες των ίδιων των ασθενών από τη 
φροντίδα τους. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η ανταποκρισιμότητα των σχεδιαζόμενων αλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένης της προτυποποίησης, στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ασθενών. 

Στην κατεύθυνση αυτή χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία και στεκόμαστε συνοδοιπόροι, σύμβουλοι και 
αρωγοί στην προτυποποίηση της φροντίδας στην HIV λοίμωξη σε όλες τις Μονάδες Λοιμώξεων στην 
Ελλάδα.
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Αντί επιλόγου: Επόμενα βήματα για την εφαρμογή 
της πρότυπης φροντίδας στις Μονάδες Λοιμώξεων

Γαργαλιάνος-Κακολύρης Π.,1 Γώγος Χ.,2 Λαζανάς Μ.K.3

Η ολοκλήρωση της περιγραφής της πρότυπης φροντίδας στον HIV και των πρότυπων υπηρεσιών των 
λοιμωξιολόγων στις λοιμώξεις στα νοσοκομεία συνιστά ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την υλοποίησή 
τους. Αν δεν έχουμε καταγράψει και περιγράψει επαρκώς ποιο είναι το αύριο της φροντίδας που θέλου-
με να παρέχουμε στους ασθενείς μας, αλλά και ποιο είναι το περιβάλλον εργασίας και τα εργαλεία τα 
οποία χρειαζόμαστε, ώστε να είμαστε αποδοτικοί, δεν μπορούμε συστηματικά να επιδιώξουμε την 
υλοποίησή του.

Με το παρόν τεύχος, ως λοιμωξιολόγοι, θέσαμε τη βάση για ένα πιο συστηματικό, οργανωμένο, με-
τρήσιμο σύστημα παροχής φροντίδας στις λοιμώξεις στις Μ.Λ.. Τη βάση αυτή θέτουμε στη διάθεση της 
Πολιτείας, προκειμένου αυτή να συζητηθεί και οριστικοποιηθεί αλλά και να προσδιοριστεί μια συγκε-
κριμένη διαδικασία και ένα ορισμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή της.

Από την πλευρά μας, έχουμε ήδη διαμορφώσει και καταθέσει στο Υπουργείο Υγείας ένα Επιχειρησια-
κό Σχέδιο για τη λειτουργική ολοκλήρωση και την επιχειρησιακή αναβάθμιση των Μονάδων Λοιμώξε-
ων στα νοσοκομεία της χώρας, το οποίο στην πράξη οργανώνει σε άξονες και δράσεις την κάλυψη των 
αναγκών και ελλείψεων της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την πρότυπη φροντίδα, όπως αυτή 
περιγράφεται στο παρόν τεύχος. Το Σχέδιο συνοδεύεται από εκτίμηση προϋπολογισμού και χρόνου 
υλοποίησης, με μέγιστο ορίζοντα ολοκλήρωσης τα 3 έτη.

Το Σχέδιο αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που υπηρετεί τις προτεραιότητες του Υπουργείου 
Υγείας, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί για την επόμενη 3ετία και πιο συγκε-
κριμένα:

1.  Προτυποποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους λοιμωξιολόγους μέσα στο νοσοκομείο. 
Ειδικότερα:
•	Για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία, περιγράφει συγκεκριμένες διαδικασίες, υποστηριζόμενες από ψηφι-

ακές λύσεις, και μετρήσιμους δείκτες αποτελέσματος. 
•	Η προτυποποίηση αυτή περιλαμβάνει ειδικές μέριμνες για τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς, συμπε-

ριλαμβανομένων των ατόμων που δεν μπορούν να συνεννοηθούν στην Ελληνική γλώσσα αλλά και 
των ατόμων που χαρακτηρίζονται από ευαλωτότητα στις συνθήκες ζωής / φροντίδας τους.

•	Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται το πλαίσιο για ενιαία εφαρμογή των διαδικασιών φροντίδας για 
όλους τους ασθενείς, στο σύνολο των Μονάδων Λοιμώξεων, στην επικράτεια.

•	Διασφαλίζεται, έτσι, η κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών στην φροντίδα των ασθενών.
2.  Τεκμηριώνει τις ανάγκες και τις ελλείψεις των Μονάδων Λοιμώξεων στη βάση της προτυπο-

ποίησης, ανά διαδικασία και βήμα. Συνεπώς, καθιστά απολύτως συγκεκριμένη την αιτούμενη ενί-
σχυση των Μονάδων, η οποία συνδέεται ευθέως με προσδιορισμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

3.  Συνδέει την πρότυπη φροντίδα με συγκεκριμένους δείκτες αποτελέσματος σε κάθε βήμα. 
Έτσι, η υλοποίησή του καθίσταται πλήρως μετρήσιμη, διευκολύνοντας τον έλεγχο από τις Αρχές 
Ποιότητας και τη δημόσια λογοδοσία.

4.  Βασίζεται στην απλούστευση και ψηφιοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών, με εκσυγχρο-
νισμό βημάτων που συνιστούν κατάλοιπα εποχών χωρίς δυνατότητα ψηφιακής υποδομής και υπο-
στήριξης. Πρωτοπορεί, έτσι, στην απλοποίηση, επιτάχυνση και ολοκλήρωση της φροντίδας υπέρ 
των ασθενών.

5. Είναι χαμηλής επένδυσης.
6.  Μπορεί να έχει άμεση και μεγάλη απόδοση σε όρους αποδοτικής διαχείρισης των λοιμώξεων 

στις Μονάδες και τα νοσοκομεία. Μπορεί, έτσι, να υποστηρίξει την επίτευξη των σχετικών στόχων 
των διοικήσεων των νοσοκομείων. 

1 Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, 
Διευθυντής Λοιμωξιολογικής 
Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

2  Καθηγητής Παθολογίας, 
Πανεπιστήμιο Πατρών, Διευθυντής 
Παθολογικής - Λοιμωξιολογικής 
Κλινικής Μetropolitan General

3 Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Μελέτης και Αντιμετώπισης του 
AIDS, Διευθυντής Παθολογικής 
Λοιμωξιολογικής Κλινικής, ΙΑΣΩ 
Γενική Κλινική Αθήνα
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7.  Είναι ιδιαίτερα απλό στον συντονισμό της υλοποίησής του – δομείται σε 2 άξονες, 4 πυλώνες και 
19 δράσεις, για κάθε μια από τις οποίες προσδιορίζονται και κωδικοποιούνται οι φορείς και τα εργα-
λεία υλοποίησης.

8.  Η εφαρμογή του δεν διαταράσσει τη λειτουργία των Μονάδων Λοιμώξεων ούτε των υπόλοιπων 
δομών και υπηρεσιών του νοσοκομείου, τις οποίες ενισχύει μέσω της ψηφιακής ολοκλήρωσης.

9.  Μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάστημα 12-18 μηνών, συνιστώντας μια δράση άμεσου αποτελέ-
σματος για τους επισπεύδοντες φορείς.

10.  Η υλοποίησή του μπορεί να προσφέρει κρίσιμη εμπειρία στους φορείς για εφαρμογή αντίστοιχων 
πρωτοβουλιών και σε άλλες περιοχές του συστήματος υγείας.

Σε συνεργασία μάλιστα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Ποιότητας Υγείας (Ο.ΔΙ.Π.Υ) έχουμε διαμορφώ-
σει και μια τεχνική πρόταση έργου για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του πρώτου μέρους του 
Σχεδίου, δηλαδή της πρότυπης φροντίδας για τον HIV στις Μ.Λ., από πόρους του ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα 
ΕΣΤΙΑ). Την πρόταση αυτή αλλά και την υλοποίησή της θα στηρίξουμε με όλες τις επιστημονικές μας 
γνώσεις και δυνάμεις, προκειμένου να ενισχύσουμε την απρόσκοπτη, επιστημονικά άρτια και λειτουρ-
γικά εφικτή εφαρμογή της.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η υλοποίηση μιας τέτοιας παρέμβασης προτυποποίησης της 
φροντίδας δεν είναι μόνον θέμα διαθεσιμότητας πόρων. Είναι θέμα απόφασης και δέσμευσης όλων 
όσων έχουμε επιφορτιστεί με τη φροντίδα των ασθενών με λοιμώξεις να συμβάλλουμε, ένα βήμα τη 
φορά, στη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας. Διότι, ακόμη και αν οι πόροι καθυστερήσουν, όλοι οι 
συνάδελφοι λειτουργοί μπορούν να ξεκινήσουν να υλοποιούν την πρότυπη φροντίδα. Θα δώσουν, έτσι, 
ένα ηχηρό μήνυμα και στην Πολιτεία ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή διαχείρισης των 
λοιμώξεων έχουμε ξεκινήσει να εξελίσσουμε τη φροντίδα ώστε να καταστούμε πρωτοπόροι στην προ-
σπάθεια προτυποποίησης των υπηρεσιών υγείας στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και αναμένουμε και 
τους πόρους, ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε με ταχύτερους ρυθμούς, ομοιόμορφα, σε όλη τη 
χώρα.

Μαζί μας θέλουμε συνοδοιπόρους όλες τις ιατρικές ειδικότητες, με τις οποίες συνεργαζόμαστε κατά 
την παροχή της φροντίδας, μέσα στο νοσοκομείο και έξω από αυτό. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε ήδη 
συμπεριλάβει στην τεχνική πρόταση έργου την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ειδικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος, το οποίο προβλέπει την επ’ αμοιβή συμμετοχή συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων στα 
διαδικτυακά σεμινάρια για ειδικά θέματα διαχείρισης ατόμων που ζουν με HIV, ώστε να καταστεί εφικτή 
η εφαρμογή της πρότυπης φροντίδας.

Το στοίχημα για όλους εμάς είναι η προσπάθεια αυτή να πετύχει και να επιβεβαιώσει, μέσω του απο-
τελέσματός της, όχι μόνο τη σημασία της πρωτοβουλίας μας αλλά και την ανάγκη αντίστοιχες συνεργα-
σίες να ξεκινήσουν άμεσα και σε άλλες περιοχές του συστήματος υγείας. 

Προτυποποίηση της φροντίδας της HIV λοίμωξης και των υπηρεσιών των λοιμωξιολόγων στα Νοσoκομεία




