Α΄εξάμηνο 2018
Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Η «Παιδιατρική Κατ’ οίκον Νοσηλεία» στελεχώνεται από:
- Δύο Παιδιάτρους (2)
- Μια Νοσηλεύτρια (1)
- Μια Φυσικοθεραπεύτρια (1)
- 1 Συντονίστρια / Γραμματέα (1)
Το πρόγραμμα στηρίζει πολύπλευρα και ολιστικά οικογένειες με παιδιά, που έχουν
σοβαρά ή καιμακροχρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία απαιτούν αυξημένη
καθημερινή φροντίδα και των οποίων οι μετακινήσεις είναι πρακτικά δύσκολες.
Οι ιατρικές ανάγκες των παιδιών, που εξυπηρετούνται από τη δράση «Παιδιατρική
Κατ’Οίκον Νοσηλεία» ποικίλουν.Το πρόγραμμα υλοποιείται από
τους
Πανεπιστημιακούς γιατρούς της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής και την Ομάδα ΠΚΟΝ. Η
Δράση απευθύνεται σε παιδιά που παρακολουθούνται στην Γ’ Παιδιατρική Κλινική
και το Παιδοογκολογικό Τμήμα του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης .
Ο θεράπων γιατρός, μέλος της Ομάδας, καθορίζει την συχνότητα με την οποία
χρειάζεται να πραγματοποιούνται επισκέψεις στα παιδιά που στηρίζονται, ανάλογα
με τις μεταβαλλόμενες ιατρικές τους ανάγκες Η διάρκεια κάθε επίσκεψης
υπολογίζεται τουλάχιστο 60 -70 λεπτά, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου
μετάβασης και αφορά είτε την ιατρική, είτε τη νοσηλευτική φροντίδα,είτε την
φυσικοθεραπεία
Η Ομάδα εργάζεται με την ευελιξία που απαιτείται, έτσι ώστε, τα μέλη της άμεσα να
μπορούν να επισκέπτονται περισσότερα παιδιά ανά βάρδια από εκείνα που είχαν
αρχικά προγραμματιστεί, σε περίπτωση κλινικής ανάγκης, ενώ κάποια μέλη της
Ομάδας ενδέχεται να παραμένουν στο Νοσοκομείο, ώστε να οργανώσουν και να
υλοποιήσουν τις παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενες δραστηριότητες για τα παιδιά
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο
νοσηλεύονται.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:
Α. Προγραμματισμένες επισκέψεις ιατρού, νοσηλευτή, φυσικοθεραπευτή στο σπίτι.
Β. Τηλεφωνική επικοινωνία (τακτική και έκτακτη) των γονέων του ασθενή με την
ομάδα ΠΚΟΝ και αντίστροφα.
Γ. Εκπαίδευση των φροντιστών του παιδιού (γονέων ή κηδεμόνων) από την ομάδα
ΠΚΟΝ για την ασφαλή παραμονή του μικρού ασθενή στο σπίτι.

Δ. Μεταφορά και νοσηλεία του ασθενή στο Νοσοκομείο από όπου προέρχεται,
ανεξαρτήτως εφημερίας , σε περίπτωση ανάγκης.
Ε. Συνταγογράφηση φαρμάκων και υλικών για τον μικρό ασθενή
ΣΤ. Συνολική αντιμετώπιση και συνεχή επανεκτίμηση των πολύπλευρων
προβλημάτων και της εξέλιξής τους, μέσω ψυχολογικής υποστήριξης της οικογένειας
από την ομάδα ΠΚΟΝ και καλού συντονισμού και συνεχούς επικοινωνίας όλων των
εμπλεκομένων στη φροντίδα του παιδιού, στοχεύοντας στη καλύτερη ποιότητα ζωής
της οικογένειας.
Η δραστηριότητα της ΠΚΟΝ την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2018 διαμορφώθηκε
ως εξής:
Συνολικός αριθμός Παιδιών

169

Αριθμός κοριτσιών

82

Αριθμός αγοριών

87

Α.ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ ΌΙΚΟΝ

754

Επισκέψεις Ιατρών

259

Επισκέψεις Φυσιοθεραπεύτριας 439
Επισκέψεις Νοσηλεύτριας

59

Ειδικότερα
1. Επισκέψεις κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου
13
2. Διενέργεια Ιατρικών Πράξεων κατά τις επισκέψεις (π.χ.: αλλαγή
ρινογαστρικού ,αλλαγή καθετήρα Foley,αιμοληψίες)
72
3. Εμβολιασμοί
21
4. Εκτίμηση Θρέψης/Δίαιτας
162
Β.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
B-1.ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
1. Τηλεφωνικές επικοινωνίες 3752
2. Γραπτά μηνύματα
175
3. Επικοινωνία με e-mail
80
B-2.ΜΕΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ -ΕΚΑΒ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
1.
2.
3.

Τηλεφωνικές επικοινωνίες
Γραπτά μηνύματα
450
Επικοινωνία με e-mail
90

270

Γ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ
1.

Εκπαίδευση γονέων

168

Δ.ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ
1.
2.
3.
4.

Με ασθενοφόρο
Διοργάνωση μετάβασης στο εξωτερικό
Διοργάνωση διακομιδής για νοσηλεία
Διοργάνωση εισαγωγής για αλλαγή τραχειοστομίας

8
0
4
216

Ε.ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
1.
2.

Αναγραφή συνταγής/παραπεμπτικού
Αναγραφή βεβαίωσης/πιστοποιητικού-διεκπεραίωση

1246
476

ΣΤ.ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
1.
2.
3.

Συμβουλευτικές συνεδρίες
1883
Τακτοποίηση φακέλων
168
Εκπαιδευτικές συνεδρίες φυσιοθεραπείας 288

Ζ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
1.
2.

Διαχείριση βεβαιώσεων/γνωματεύσεων
Διαχείριση αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων

476
250

