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IASIOS Αυτοαξιολόγηση 

για τις Bασικές Aπαιτήσεις Διασφάλισης 

Ποιότητας στην Επεμβατική Ογκολογία  



 

 

Το Διεθνές Σύστημα Διαπίστευσης για Υπηρεσίες Επεμβατικής Ογκολογίας (IASIOS) είναι ένα 

σύστημα πιστοποίησης που βασίζεται σε μέλη και απονέμει σφραγίδες ποιότητας σε 

εγκαταστάσεις που εγγράφονται και αποδεικνύουν ότι η γραμμή ογκολογικών υπηρεσιών 

τους πληροί τα κατάλληλα πρότυπα.  

Το σύστημα IASIOS δημιούργησε έναν κατάλογο ελέγχου αυτοαξιολόγησης για να βοηθήσει 

τις εγκαταστάσεις που προσφέρουν υπηρεσίες Επεμβατικής Ογκολογίας να αξιολογήσουν 

τις διαδικασίες τους με σκοπό τη διασφάλιση ποιότητας για ολόκληρη την πορεία του 

ασθενούς. Τα κριτήρια αντιστοιχούν στις βασικές απαιτήσεις της πιστοποίησης IASIOS.  

Η παρακάτω αυτοαξιολόγηση προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ένας απλός και γρήγορος 

τρόπος για να αξιολογήσετε αν τα πρότυπα είναι εφικτά για το νοσοκομείο σας αυτή τη 

στιγμή και για να δείτε ποιοι τομείς μπορεί να χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ή βελτίωση. 

Σημειώστε ότι αυτό έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν ισοδυναμεί με διαπίστευση.  

Πρότυπο 1: Ικανότητα Προσωπικού 

 Μπορείτε να προσκομίσετε αρχεία που να αποδεικνύουν ότι το προσωπικό είναι 

καταλλήλως εγγεγραμμένο/αδειοδοτημένο για την άσκηση του επαγγέλματος;  

 Μπορείτε να προσκομίσετε αρχεία των κατάλληλων δραστηριοτήτων συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης για μεμονωμένους εργαζόμενους;  

 Μπορείτε να προσκομίσετε αρχεία που να αναφέρουν τον αριθμό κάθε είδους 

θεραπευτικής διαδικασίας ΕΟ που εκτελείται ετησίως; 

 Μπορείτε να προσκομίσετε αρχεία για τις επισκέψεις εξωτερικών ασθενών με  

Επεμβατικό Ακτινολόγο (ΕΑ) πριν από τον προγραμματισμό μιας θεραπευτικής 

διαδικασίας και μετά την πραγματοποίησή της;  

 Μπορείτε να προσκομίσετε αρχεία και αναλύσεις της θνησιμότητας και των 

επιπλοκών; 

Πρότυπο 2: Προφίλ Εργατικού δυναμικού 

 Μπορείτε να προσκομίσετε προγράμματα προσωπικού, από τα οποία να προκύπτει 

ότι δίδεται χρόνος στο προσωπικό για επαγγελματική ανάπτυξη και ετήσια άδεια, 

παρέχοντας παράλληλα επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό για την παροχή 

ασφαλών υπηρεσιών όταν απαιτείται; 

Πρότυπο 3: Διαχείριση Αρχείων Ασθενών και Κλινικών Δεδομένων 

 Μπορείτε να προσκομίσετε τεκμηρίωση που να περιγράφει την πολιτική διαχείρισης 

αρχείων της εγκατάστασής σας, συμπεριλαμβανομένων συστηματικών διαδικασιών 

για τον εντοπισμό των αρχείων ασθενών, την ασφαλή φύλαξη των αρχείων και τη 

μεταφορά, την αρχειοθέτηση και αφαίρεση αρχείων, όπως ισχύει σε τοπικό επίπεδο; 

 Τα αρχεία των ασθενών σας πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για το σύνολο των 

δεδομένων και είναι ακριβή, περιεκτικά και ενημερωμένα, χρησιμοποιώντας τις 

τρέχουσες εκδόσεις των συστημάτων σταδιοποίησης; 

Πρότυπο 4: Υποδομή Εγκαταστάσεων 



 

 Διαθέτετε τεκμηριωμένη προσέγγιση για την υιοθέτηση νέων και καινοτόμων 

τεχνολογιών και διαδικασιών; 

 Μπορείτε να προσκομίσετε αρχεία των συνεδριάσεων που αφορούν τη διαχείριση 

των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του κύριου αντικειμένου της 

συνεδρίασης (αξιολόγηση επιδόσεων, επιχειρησιακή διαχείριση, θέματα κινδύνου και 

ασφάλειας) και της συχνότητας με την οποία πραγματοποιούνται; 

 Μπορείτε να προσκομίσετε αρχεία επιθεωρήσεων και ενεργειών Υγιεινής και 

Ασφάλειας; 

Πρότυπο 5: Διαχείριση Διαδικασίας Εγκατάστασης 

 Αποδεικτικά οτι ζητήθηκε η γνώμη επεμβατικού ογκολόγου για όλες τις σχετικές/ 

ισχίουσες περιπτώσεις στις Διεπιστημονικές Συνεδριάσεις (MDMs) 

Πρότυπο 6: Ιατρικές Συσκευές και Εξοπλισμός 

 Μπορείτε να αποδείξετε ότι οι επεμβατικοί ογκολόγοι συμμετέχουν στην αξιολόγηση 

και έγκριση των προδιαγραφών για τον εξοπλισμό επεμβατικής ογκολογίας; 

 Μπορείτε να προσκομίσετε τεκμηρίωση για τον έλεγχο αποδοχής και τη λειτουργία 

όλου του εξοπλισμού επεμβατικής ογκολογίας; 

 Μπορείτε να προσκομίσετε τεκμηρίωση που να περιγράφει τις διαδικασίες για την 

προμήθεια, αποθήκευση και διαχείριση επαναχρησιμοποιούμενων και μη 

επαναχρησιμοποιούμενων συσκευών, φαρμάκων και υλικών που χρησιμοποιούνται 

σε διαδικασίες ΕΟ; 

 Μπορείτε να προσκομίσετε λεπτομέρειες και αρχεία για το πρόγραμμα συντήρησης 

που αφορά όλα τα σημαντικά είδη επαναχρησιμοποιήσιμου ιατρικού εξοπλισμού; 

Πρότυπο 7: Σχεδιασμός για Επεμβατικές Ογκολογικές Θεραπείες 

 Διαθέτετε τεκμηριωμένη πολιτική συγκατάθεσης των ασθενών για χρήση στην 

επεμβατική ογκολογία; 

 Περιλαμβάνουν τα αρχεία των ασθενών σας την ενημερωμένη συγκατάθεση του 

ασθενούς για την επεμβατική θεραπεία και τις συναφείς διαδικασίες, καθώς και 

τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στη διαδικασία που έχει εγκριθεί; 

Πρότυπο 8: Φροντίδα Ασθενούς κατά την Παροχή Παρεμβατικής Θεραπείας 

 Διαθέτετε διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του ασθενούς και αντιστοίχισης 

του ασθενούς με το προβλεπόμενο σχέδιο θεραπείας πριν από κάθε συνεδρία 

θεραπείας; 

 Διαθέτετε διαδικασία για τον συστηματικό έλεγχο του εξοπλισμού πριν από τη 

χρήση; 

 Διαθέτετε ένα καθορισμένο σύστημα για παρατήρηση, παρακολούθηση και 

καταγραφή των ζωτικών σημείων των ασθενών κατά τη διάρκεια της θεραπείας; 

 Δείχνουν τα αρχεία των ασθενών σας ότι χρησιμοποιήθηκε μια διαδικασία για την 

επαλήθευση της ταυτότητας του ασθενούς και την αντιστοίχιση του ασθενούς με το 

προβλεπόμενο σχέδιο θεραπείας πριν από κάθε συνεδρία θεραπείας και ότι 

χρησιμοποιήθηκε ένα καθορισμένο σύστημα για την παρατήρηση και 

παρακολούθηση των ζωτικών σημείων των ασθενών κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας; 



 

 Διαθέτετε συστηματική διαδικασία για τον έλεγχο συσκευών, φαρμάκων και υλικών 

μιας χρήσης πριν από τη χρήση; 

Πρότυπο 10: Διαδικασίες Ασφάλειας, Ποιότητας και Βελτίωσης 

 Μπορείτε να προσκομίσετε γραπτό μητρώο κινδύνων που να δείχνει ότι οι κίνδυνοι 

για τους ασθενείς έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης καθώς 

και το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν εκκρεμών κινδύνων;  

Πρότυπο 11: Ακτινοπροστασία 

 Διαθέτετε σύστημα για τη διαχείριση των κινδύνων ακτινοβολίας, το οποίο 

περιλαμβάνει απαιτήσεις κατάρτισης για τους κλινικούς ιατρούς που αναλαμβάνουν 

επεμβατικές ογκολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν ιοντίζουσα ακτινοβολία - 

πολιτική που περιγράφει τη διαχείριση εγκύων ασθενών που εκτίθενται σε 

ακτινοβολία - μητρώο όλων των συσκευών εκπομπής ακτινοβολίας και των 

ραδιενεργών πηγών, και μητρώο όλων των εργαζομένων, στο οποίο αναφέρονται 

τα στοιχεία των αδειοδοτημένων τομέων εργασίας τους, οι ειδικές αρμοδιότητες και 

τα αρχεία κατάρτισης σε θέματα ακτινοβολίας και τα αποτελέσματα της προσωπικής 

παρακολούθησης; 

Πρότυπο 12: Πρόγραμμα Παρακολούθησης Περιστατικών 

 Καταγράφει η εγκατάστασή σας συστηματικά τα περιστατικά όλων των τύπων 

(συμπεριλαμβανομένων των παρ' ολίγον ατυχημάτων), αναλύει τα δεδομένα και 

αναλαμβάνει δράση κατά περίπτωση;  

 Διαθέτει η εγκατάστασή σας διαδικασία για την παροχή ανατροφοδότησης των 

περιστατικών και των ερευνών στο προσωπικό;  


