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Στη σύγχρονη εποχή της σοβαρής
πρόκλησης για τη διαχείριση της
πανδημίας, τα Συστήματα Υγείας
έχουν έρθει αντιμέτωπα με τις

αδυναμίες και τα ελλείμματα που
οφείλουν να αντιμετωπίσουν ώστε

να διασφαλίσουν την
αποτελεσματικότητά τους.

 
Η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης

Ασφάλειας Ασθενών είναι η ετήσια
εκστρατεία που διοργανώνεται από

το Institute for Healthcare
Improvement-ΙΗΙ με στόχο την

αναγνώριση της Ασφάλειας των
Ασθενών ως κρίσιμο παράγοντα

των υπηρεσιών περίθαλψης. 
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Η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης
Ασφάλειας Ασθενών είναι η
ετήσια εκστρατεία που
διοργανώνεται από το Institute
for Healthcare Improvement-ΙΗΙ
με στόχο την αναγνώριση της
Ασφάλειας των Ασθενών ως
κρίσιμο παράγοντα των
υπηρεσιών περίθαλψης. 

Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης Ασφάλειας Ασθενών

Σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) για την αναφορά
περιστατικών και συστημάτων εκμάθησης σε σχέση με
την Ασφάλεια Ασθενών (*), σε έναν ιδανικό κόσμο, όλα τα
ανεπιθύμητα συμβάντα ή αστοχίες των υπηρεσιών υγείας
που προκαλούν βλάβη ή έχουν επίπτωση στο θεραπευτικό
αποτέλεσμα για τους ασθενείς, θα αναγνωρίζονταν άμεσα
και θα αντιμετωπίζονταν από κατάλληλα εκπαιδευμένο
και έμπειρο προσωπικό. 

(*) Patient safety incident reporting and learning systems: technical report and guidance. 
Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Όπως αναφέρει ο Sir Liam Davidson του Π.Ο.Υ, μέσα από τη χρήση συστημάτων τεκμηρίωσης
των συμβάντων και σχεδιασμού παρεμβάσεων πρόληψης, το προσωπικό ενδυναμώνεται καθώς
διαθέτει, έτσι, τεκμηριωμένα αποτελέσματα για την αποτελεσματικότητά του και, συνεπώς, για
τη βελτίωση της ασφάλειας στην περίθαλψη. Οι αναφορές περιστατικών οφείλουν να
διερευνώνται και να αναλύονται από ομάδα ειδικών στην ασφάλεια ασθενούς με στόχο τον
εντοπισμό των αιτίων που διακυβεύουν την ασφάλεια. 

Σκοπός είναι η εστίαση στην προβληματική των διαδικασιών, των συνθηκών, της ανεπάρκειας
του περιβάλλοντος παροχής υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση ο καταλογισμός ευθυνών. Τα
συμπεράσματα της διερεύνησης οφείλουν να οδηγούν στον επανασχεδιασμό πολιτικών και
διαδικασιών, καθώς και σε αλλαγές στις πρακτικές κλινικής φροντίδας και στον τρόπο
συνεργασίας και επικοινωνίας των εμπλεκομένων επαγγελματιών υγείας. 

Τέτοιες ενέργειες, συνήθως, οδηγούν σε μετρήσιμη, συνεχόμενη μείωση του κινδύνου για τους
ασθενείς, με αποτέλεσμα η πιθανότητα, να υποστεί οποιαδήποτε συνέπεια ο ασθενής, να
ελαχιστοποιείται ή και να εκμηδενίζεται.
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Κατά τη διάρκεια αυτής της
εβδομάδας, το IHI επιδιώκει να
προωθήσει σημαντικές
συζητήσεις και να εμπνεύσει
τους οργανισμούς παροχής
υπηρεσιών υγείας να
πραγματοποιήσουν δράσεις για
τη βελτίωση της ασφάλειας
του συστήματος υγειονομικής
περίθαλψης τόσο για τους
ασθενείς τους όσο και για τους
επαγγελματίες υγείας.
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Ευρωπαϊκή Ένωση: 23% των ασθενών έχουν επηρεαστεί από ιατρογενές σφάλμα και στο
11% των ασθενών έχουν συνταγογραφηθεί λανθασμένα φάρμακα.
34 εκατομμύρια ανεπιθύμητες ενέργειες συμβαίνουν κάθε χρόνο λόγω μη ασφαλούς
φροντίδας σε νοσοκομεία σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα --> 2,6 εκατομμύρια
θανάτους
Το 40% των ασθενών αντιμετωπίζουν κάποιο σφάλμα είτε σε τακτικά ιατρεία είτε στην
πρωτοβάθμια περίθαλψη --> Εκτιμάται ότι το 80% αυτών μπορεί να προληφθεί

Η πρόληψη βλάβης στους χώρους υπηρεσιών υγείας αποτελεί πρόβλημα Δημόσιας Υγείας.

Αν και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην ασφάλεια των ασθενών τις τελευταίες δύο
δεκαετίες, οι τρέχουσες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η ιατρογενής βλάβη είναι μία από τις
κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως.

Ωστόσο, πολύ λίγα συστήματα υγείας στον κόσμο έχουν καταφέρει, έστω, να προσεγγίσουν
αυτό το ιδανικό επίπεδο απόδοσης των συστημάτων αναφοράς και εκμάθησης για τα
περιστατικά που σχετίζονται με τη ασφάλεια του ασθενή και τα οποία θα μπορούσαν να είχαν
αποφευχθεί. 

Αυτό ισχύει για διάφορους λόγους, όπως (i) έλλειψη ηγεσίας (leadership) με δέσμευση και
ισχυρή βούληση για τη διαμόρφωση κουλτούρας η οποία θα συμβάλει σε μια ασφαλέστερη
περίθαλψη, (ii) έλλειψη διαφάνειας, (iii) φόβος τιμωρίας, (iv) μη πρόβλεψη συστήματος
ελεύθερης αναφοράς περιστατικών από τους επαγγελματίες υγείας, (v) άγνοια, (vi) μη
αναγνώριση των παρ’ ολίγο συμβάντων ως κίνδυνο ασφάλειας, (vii) αδυναμία αποτελεσματικής
διερεύνησης του μεγάλου όγκου αναφορών.

Γιατί να εστιάσετε στην ασφάλεια;
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Πηγή: WHO Flagship "A Decade of Patient Safety 2020-2030"
Implementing WHA Resolution: Formulating Global Patient Safety Action Plan Dr Neelam Dhingra Coordinator, Patient Safety and Risk Management



Ανάπτυξη κουλτούρας με βάση την Ασφάλεια (Culture of Safety)

Καθιέρωση συστημάτων τυποποίησης και εσωτερικού ελέγχου

Ενίσχυση της συμμετοχής ασθενούς και οικογένειας

Πρόληψη της βλάβης του ασθενούς

Βελτίωση των συνθηκων φροντιδας υγειας στην κοινοτητα

Δημιουργία περιβάλλοντος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σεβασμού και διαφάνειας μεταξύ

οργανισμών, ασθενών και φροντιστών.

Εφαρμογή τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων, και τακτικών ελέγχων για τη συμμόρφωση σε

αυτά.

Εμπλοκή των ασθενών και των φροντιστών τους σε όλες τις πτυχές της φροντίδας τους,

αναζήτηση της συμβολής τους και την ένταξή τους σε συμβουλευτικές διαδικασίες

Δημιουργία οργανισμών υψηλής αξιοπιστίας που συνεργάζονται και συμμετέχουν στη

βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης.

Συνεργασία με την κοινότητα και ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό

και τον συντονισμό πρωτοβουλιών με στόχο την πρόληψη και τη φροντίδα 

Τι ωφείλουμε να κάνουμε;
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Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο εγγεγραμμένο μέλος στο Charter 2020-2021 Health Worker
Safety: A Priority for Patient Safety  του Διεθνές Δικτύου Ασφάλειας Ασθενών του ΠΟΥ,
καλεί τους παρόχους Υγείας στην Ελλάδα να συμπεριλάβουν στη λειτουργία τους,
προγράμματα για την επίτευξη των στόχων ασφάλειας των ασθενών και την ένταξή τους
σε αυτή την πρωτοβουλία. Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε αυτές τις δράσεις και να
συγκεντρώσουμε τα διάφορα προγράμματα στην ετήσια έκθεση που θα ολοκληρωθεί στις
αρχές Σεπτεμβρίου 2021.
Αφίσες: Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο δημοσίευσε ενημερωτικές αφίσες για την
ευαισθητοποίηση σχετικά με την Ασφάλεια των Ασθενών. Μπορείτε να τις εκτυπώσετε
και να τις χρησιμοποιήσετε και είναι διαθέσιμες εδώ. Οι αφίσες είναι στην Αγγλική και
Ελληνική γλώσσα.
Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο είναι μέλος του Institute for Healthcare Improvement-ΙΗΙ.
Το IHI είναι αναγνωρισμένος και καινοτόμος φορέας με στόχο τη βελτίωση της
υγειονομικής περίθαλψης. Ως μέλος, έχουμε πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα,
συνέδρια και ευκαιρίες δικτύωσης με στελέχη ειδικευμένα στην ανάπτυξη συστημάτων
ασφάλειας των ασθενών. 
Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο είναι μέλος του Patient Safety Movement και συμμετέχει
στη δράση «Commitment to ZERO» δηλώνοντας τη δέσμευσή μας να εφαρμόζουμε 3
βασικές αρχές σε όλες τις δραστηριότητες μας: i.Ασθενο-κεντρική κουλτούρα ασφάλειας
ii.Ολιστικό πλαίσιο συνεχούς βελτίωσης iii.Αποτελεσματικό μοντέλο βιωσιμότητας
ΒΙΝΤΕΟ: Μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ την κα Αγγελική Κατσάπη, Εκτελεστική
Γραμματέα του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, σε μια δήλωση για τις διεθνείς εξελίξεις
στην Ασφάλεια των Ασθενών. 
ΒΙΝΤΕΟ: Μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ την κα Αγγελική Κατσάπη, Εκτελεστική
Γραμματέα του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, σε μια δήλωση για την αξιολόγηση και τις
απαιτήσεις της Ποιότητας της Εξωσωματικής θεραπείας στην Ελλάδα.
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Δραστηριότητες Οργανωμένες από το Ευρωμεσογειακό
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WEBINAR: Workplace Violence: Protecting Health Care Workers (16/03/2021): Αυτό το
Webinar παρέχει πρακτικά και τεκμηριωμένα εργαλεία και προσεγγίσεις για την
αξιοποίηση δράσεων και λύσεων για στελέχη, ειδικούς ασφάλειας και ποιότητας, και για
επαγγελματίες υγείας
ONLINE COURSE WITH COACHING: Redesigning Event Review with Root Cause Analyses and
Actions (16/03/2021): Με το τέλος του μαθήματος, θα αποκτήσετε σημαντική γνώση για
την αντιμετώπιση των αδύνατων σημείων με βιώσιμες και λειτουργικές δράσεις για την
πρόληψη συμβάντων.
PODCAST: No Let Up on Safety: Αυτό το podcast επικεντρώνεται στο έργο του National
Steering Committee for Patient Safety  και την πρόθεσή τους να ενεργοποιήσουν εκ νέου το
κίνημα ασφάλειας στις ΗΠΑ με θεμελιώδεις αρχές και προτεραιότητες ασφάλειας.
PODCAST: Sustaining and Strengthening Safety Huddles: Δύο ισχυρά παραδείγματα
προγραμμάτων ασφαλείας συζητούνται σε δύο διαφορετικά συστήματα υγείας: Η Ronette
Wiley μοιράστηκε τα σχετικά εργαλεία που χρησιμοποιούν στο Ιατρικό Κέντρο Bassett στην
περιφέρεια της Νέας Υόρκης, και η Δρ Helen Mackie αναφέρεται στο σύστημα ασφαλείας
στο Νοσοκομείο Hairmyres της Σκωτίας όπου τα ζητήματα επισημαίνονται καθημερινά σε
μια αυστηρή διαδικασία γνωστή ως The Onion. 
PAPER: Leading a Culture of Safety: A Blueprint for Success: Στρατηγικές και τακτικές για
τους ηγέτες σε κάθε επίπεδο για να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια κουλτούρα
ασφάλειας.
PAPER: A Framework for Safe, Reliable, Effective Care: Σαφείς κατευθύνσεις στους
οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με τα βασικά στρατηγικά, κλινικά και
επιχειρησιακά στοιχεία που εμπλέκονται στην επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης
επιχειρησιακής αριστείας - ένα ολοκληρωμένο «σύστημα ασφάλειας» όχι μόνο μια συλλογή
από αυτόνομα έργα βελτίωσης της ασφάλειας.
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Δραστηριότητες Οργανωμένες από το 

Institute for Healthcare Improvement
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WEBINAR: Patient Safety Awareness: Past, Present, & Future (15/03/2021): Σε αυτό το
Webinar, οι συμμετέχοντες θα μάθουν για τη σημασία της ασφάλειας των ασθενών, τους
λόγους για τους οποίους ο κλάδος υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι όσο ασφαλής
όφειλε  να είναι, και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για την εξάλειψη των βλαβών και
του θανάτου από ιατρογενή σφάλματα.
WEBINAR: Be Safe in the Hospital: Learn How (17/03/2021): Συμβουλές για το πως να
παραμείνετε ασφαλείς στο νοσοκομείο καθώς και τρόποι αποτελεσματικής διαχείρισης
πόρων. 
WEBINAR: Family Caregivers: Caring for Yourself and Your Loved One (19/03/2021):
Διαχωρίστε τον «φροντιστή» από τα άλλα μέλη της υγειονομικής ομάδας. Κατά τη
διάρκεια αυτού του Webinar, θα συζητηθούν τα οφέλη, οι εμπειρίες και οι προκλήσεις της
φροντίδας, τα σημάδια του στρες και της εξάντλησης και πώς επηρεάζεται η συνολική
υγεία, οι ψυχολογικές αλλαγές που συμβαίνουν όταν κάποιος δεν είναι πλέον φροντιστής
και οι απαραίτητες ενέργειες για τους φροντιστές ώστε να παραμείνουν υγιείς και
λειτουργικοί. 
WEBINAR: DO NO HARM Screening (30/03/2021): Το ντοκιμαντέρ DO NO HARM, διάρκειας
60 λεπτών, παρουσιάζει την εξουθένωση του ιατρού, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί
συζήτηση 60 λεπτών. 
WEBINAR: Leveraging Patient and Family Advisory Councils (PFACs) to Improve Patient
Safety (31/03/2021): Οι ειδικοί θα συζητήσουν το ιστορικό της ανθρωποκεντρικής
φροντίδας, το ιστορικό της ενσωμάτωσής του στο κλινικό περιβάλλον και την εισαγωγή
των PFAC, τα τρέχοντα οργανωτικά εμπόδια στην εφαρμογή και τη διατήρηση των PFAC,
συστάσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής και την ουσιαστική χρήση των PFAC και
στρατηγικές για συμμετοχή των συμμετεχόντων σε PFAC με στόχο τη βελτίωση της
αξιοπιστίας τους οργανισμού 

1.

2.

3.

4.

5.

Δραστηριότητες Οργανωμένες από το 

Patient Safety Movement
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https://patientsafetymovement.org/patient-safety-events/patient-safety-awareness-past-present-future-webinar/
https://patientsafetymovement.org/patient-safety-events/be-safe-in-the-hospital-learn-how-webinar/
https://patientsafetymovement.org/patient-safety-events/family-caregivers-caring-for-yourself-and-your-loved-one-webinar/
https://patientsafetymovement.org/patient-safety-events/family-caregivers-caring-for-yourself-and-your-loved-one-webinar/
https://patientsafetymovement.org/patient-safety-events/do-no-harm-screening/
https://patientsafetymovement.org/patient-safety-events/leveraging-patient-and-family-advisory-councils-pfacs-to-improve-patient-safety/


WEBINAR: Becoming a High Reliability Organization by HRSA Bureau of Primary Health Care
(17/03/2021): Ο Δρ. Sutcliffe, διακεκριμένος Καθηγητής του Bloomberg στο Πανεπιστήμιο
Johns Hopkins και διεθνώς αναγνωρισμένος εμπειρογνώμονας στη θεωρία της διοίκησης
και της οργάνωσης, μιλά για την οργάνωση υψηλής αξιοπιστίας ως το επόμενο κύμα
καινοτομίας στη διατήρηση της ασφάλειας των ασθενών. Βασικές αρχές αξιοπιστίας,
υποστήριξη των φορέων υγειονομικής περίθαλψης προκειμένου να μάθουν πώς μπορούν
να λειτουργήσουν με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας τους οργανισμού.

1.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

SAVE THE DATE

Βρισκόμαστε επίσημα 6 μήνες μακριά από το

#uniteforsafecare!

Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών, 

17 Σεπτεμβρίου 2021

Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο για την Ποιότητα & την Ασφάλεια στις Υπηρεσίες Υγείας, Avedis Donabedian
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 44, 6ος Όροφος 10679, Αθήνα, Ελλάδα, info@eiqsh.eu , www.eiqsh.eu 8

https://bphc.hrsa.gov/ftca/patient-safety-awareness-week

