ΟΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ (ΠΠ) ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΩΝ
ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ (ΣΔΠ) ΚΑΙ ΣΑ ΑΠΟΡΡΔΟΝΣΑ ΟΦΔΛΗ
Παηπικάκος Άννα, Γιοικηηικόρ/Δπγ. ύμβοςλορ, Μισαηλίδος Αλεξάνδπα, Ιαηπόρ ΩΡΛ, Δλ Φελλάσ Νάνηια, Γεν.
Υειποςπγόρ Δπιμ. ΣΔΠ (1), Γεπμάηηρ Παναγιώηηρ, Καπδιολόγορ Δπιμ. ΣΔΠ (1), Νςθιάηη ηαςπούλα-Γανάη, Μαία,
Γπίηζα Ανθούλα, Γεν. Ιαηπόρ Δπιμ. ΣΔΠ (1)
(1) ΤΕΠ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Νίθαηαο-Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ»

Διζαγωγή: Η Πξνζσπνθεληξηθή Πξνζέγγηζε (ΠΠ) αλαθέξεηαη ζηελ επηθέληξσζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη ησλ
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζην πξόζσπν ηνπ αζζελή, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αηνκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο, ηηο αμίεο θαη ηηο
αλάγθεο ηνπ. Με ηελ εθαξκνγή ηεο δηαζθαιίδεηαη όηη νη αζζελείο αληηκεησπίδνληαη κε αμηνπξέπεηα, απνδνρή θαη ζεβαζκό.
Έλαο πξνβιεκαηηζκόο πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα είλαη εάλ ε ΠΠ κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζηελ
επείγνπζα ηαηξηθή θαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ελόο ΤΕΠ.
κοπόρ: Η αλάδεημε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πηνζέηεζε ησλ αξρώλ ηεο ΠΠ από
ην πξνζσπηθό ελόο ΤΕΠ.
Τλικό-Μέθοδορ: Η ελδειερήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο.
Αποηελέζμαηα: Κπξηόηεξα εκπόδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο ΠΠ ζην ΤΕΠ απνηεινύλ ν κεησκέλνο δηαζέζηκνο ρξόλνο αλά
αζζελή, νη πεξηνξηζκέλνη πόξνη αιιά θαη νη επηθνηλσληαθέο δπζθνιίεο. Παξάιιεια, ην πξνζσπηθό αληηκεησπίδεη έλα
ηδηαίηεξα αγρσηηθό πεξηβάιινλ, έληνλε εθδήισζε βίαο θαη επηζεηηθόηεηαο θαη πςειό βαζκό επζύλεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
αζζελή. Ωζηόζν, ε άπνςε πνπ δηαηππώλεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ
Υγείαο είλαη όηη νη πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ παξνρήο πγείαο ζα πξέπεη λα είλαη επηθεληξσκέλεο ζην
κνληέιν ηεο πξνζσπνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο.

Απνηηκώληαο ηα ζεκαληηθόηεξα νθέιε, ηα νπνία απνξξένπλ γηα θάζε εκπιεθόκελν κέξνο, ζπλνπηηθά, είλαη:

•
•
•

•
•

Αζζελείο:
Σπκκεηνρή ζηηο ζεξαπεπηηθέο
απνθάζεηο.
Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο
ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο.
Αύμεζε ηθαλνπνίεζεο από ηνπο
επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηηο
παξερόκελεο ππεξεζίεο
ζπλνιηθά.
Υςειό αίζζεκα αζθάιεηαο θαη
αλάπηπμε εκπηζηνζύλεο.
Τήξεζε ζεξαπεπηηθώλ νδεγηώλ
θαη αγσγήο.

•

•
•
•
•
•

Επαγγεικαηίεο πγείαο:
Απμεκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα
ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ θόξηνπ
εξγαζίαο.
Βειηησκέλεο ζρέζεηο
πξνζσπηθνύ.
Σπλεξγαηηθόηεηα.
Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ
δηαζέζηκσλ πόξσλ.
Απμεκέλε ηθαλνπνίεζε από ηελ
εξγαζία ηνπο.
Ελίζρπζε επαγγεικαηηθήο
αλζεθηηθόηεηαο.

•

•
•
•
•

Φνξείο παξνρώλ πγείαο:
Απνθπγή κε απαξαίηεησλ
εμεηάζεσλ θαη
επαλαιακβαλόκελσλ
πξνζειεύζεσλ θαη εηζαγσγώλ.
Μείσζε ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο.
Μείσζε αληζνηήησλ.
Βειηίσζε πνηόηεηαο θαη
επηπέδνπ αζθάιεηαο ησλ
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.
Οιηζηηθή πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε.

ςμπεπάζμαηα: Η πηνζέηεζε ηεο ΠΠ πξνάγεη κηα δπλακηθή αιιειεπίδξαζε, ε νπνία εμππεξεηεί ηνπο ζηόρνπο ηνπ
αζζελή ελώ παξάιιεια δελ εμνπζελώλεη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ΤΕΠ. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ επηθεληξώλνληαη ζηνπο
αζζελείο, αληηκεησπίδνληάο ηνπο πξσηίζησο σο πξόζσπα, κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ελόο ππεύζπλνπ θαη
απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο επείγνπζαο ηαηξηθήο. Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε ΠΠ ζε έλα ΤΕΠ, ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη
ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηελ ελζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο
δεμηόηεηεο, ζαθείο πεπνηζήζεηο θαη αμίεο, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, δέζκεπζε θαη απηνγλσζία.
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