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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΑΣΘΕΝΩΝ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  

 

ΣΧΕΔΙΟ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

Προοίμιο 

Η εγγύηση της ασφάλειας των εξυπηρετούμενων από τις Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας, πρέπει να 

αποτελεί έμπρακτη δέσμευση όλων των συντελεστών, πολλώ μάλλω σε μια εποχή όπου τα 

Συστήματα Υγείας καλούνται να διασφαλίσουν την αειφορία και την αποτελεσματικότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους.     

Η παρούσα διακήρυξη είναι ένα κάλεσμα προς όλους/όλες τους πολίτες που χρησιμοποιούν τις 

Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα, τους παρόχους, τους συνδέσμους ασθενών, τους 

επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, την Κοινωνία των Πολιτών, τους θεσμικούς φορείς 

και μια παρακαταθήκη για το μέλλον μέσω της κεφαλαιοποίησης της γνώσης και της εμπειρίας 

για τα ζητήματα ποιότητας και ασφάλειας στην Υγεία.    

Η στόχευση και συνάμα στρατηγική επιλογή αυτής της διακήρυξης είναι η δημιουργία ενός 

Εθνικού Δικτύου για την Ασφάλεια των εξυπηρετούμενων από τις Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας. 

1. Στόχος- Όραμα 

Το παρόν κείμενο αποτυπώνει τους στόχους, το όραμα και την αποστολή του Εθνικού Δικτύου 

Ασφάλειας Ασθενών/ωφελούμενων καθώς και το περίγραμμα των αρχών λειτουργίας και των 

ενδιαφερόμενων μερών. 

Κεντρικό όραμα της Διακήρυξης είναι η προάσπιση της ασφάλειας των εξυπηρετούμενων από τις 

υπηρεσίες υγείας και η αναβάθμιση των υπηρεσιών σε ένα επίπεδο λειτουργίας όπου οι 

ασθενείς και οι ωφελούμενοι της υγειονομικής φροντίδας είναι απαλλαγμένοι από επισφαλή 

συμβάντα και βλάβες. Το Εθνικό Δίκτυο Ασφάλειας Ασθενών/Ωφελούμενων θα αποτελέσει τη 

φωνή για την ασφάλεια όσων χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας, με ισότιμη 

συμμετοχή των ίδιων των ασθενών, των φροντιστών τους, την κοινότητα της υγειονομικής 

φροντίδας και τους φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας, με σκοπό: 

- την ανάδειξη της ασφάλειας των ασθενών ως κρίσιμου παράγοντα σχεδιασμού των 

σύγχρονων πολιτικών υγείας,  

- την προαγωγή της ασφάλειας στις υπηρεσίες υγείας (για τους ασθενείς, τους συνοδούς ή 

φροντιστές και τους  επαγγελματίες υγείας) καθώς και  

- τη διάδοση στρατηγικών για την πρόληψη και διαχείριση των ανεπιθύμητων και 

επισφαλών συμβάντων στην υγειονομική φροντίδα. 
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Εκκινούμε μια διαδικασία σχεδιασμού για το Δίκτυο Ασφάλειας Ασθενών/ Ωφελούμενων η 

οποία απευθύνεται σε πολλούς διαφορετικούς ρόλους στα συστήματα υγειονομικής φροντίδας, 

από τους ασθενείς, συνοδούς και φροντιστές μέχρι τους επαγγελματίες υγείας, εν γένει, και τις 

διοικήσεις των φορέων υγείας, οι οποίοι καλούνται να εργαστούν με έναν κοινό στόχο: τη 

δημιουργία ενός ασφαλέστερου συστήματος υγειονομικής φροντίδας. 

2. Εθνικό Πλαίσιο Σχεδίου Δράσεων για την Ασφάλεια Ασθενών/Ωφελούμενων 

Η ασφάλεια των ωφελούμενων από τις υπηρεσίες των Συστημάτων Υγείας είναι η αφετηρία για 

την υλοποίηση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), κυρίως, στο 

πλαίσιο του 3ου στόχου: «Διασφάλιση της υγιούς ζωής και προώθηση της ευημερίας για όλες τις 

ηλικίες» αλλά και του στόχου της Καθολικής Κάλυψης για την Υγεία (Universal Health Coverage- 

στόχος 3.8). Το 2016, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας διαβούλευσης του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον καθορισμό προτεραιοτήτων για την παγκόσμια ασφάλεια των 

ασθενών, αναγνωρίστηκε ότι το ποσοστό των βλαβών στους ωφελούμενους των υπηρεσιών 

υγείας, που μπορούν να αποφευχθούν στα συστήματα υγειονομικής φροντίδας σε όλο τον 

κόσμο, είναι απαράδεκτα υψηλά με ελάχιστα σημάδια βελτίωσης.  

Με το δεδομένο αυτό, ο ΠΟΥ υλοποίησε την πρωτοβουλία «Medication Without Harm», με στόχο 

τη μείωση κατά 50% των επιπτώσεων που σχετίζονται με τα σφάλματα στη φαρμακευτική 

χορήγηση η οποία αποτελεί την τρίτη παγκόσμια πρόκληση για την ασφάλεια των ασθενών. 

Άλλοι σημαντικοί κίνδυνοι είναι οι πτώσεις των ασθενών, οι λοιμώξεις που σχετίζονται με τους 

χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, οι αργοπορημένες διαγνώσεις και οι θρομβοεμβολές. Σε 

αυτό το πλαίσιο, δημιουργήθηκε το Παγκόσμιο Δίκτυο Ασφάλειας Ασθενών μια διεθνής 

πλατφόρμα για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στις επιμέρους δράσεις που θέτει σε 

προτεραιότητα ο Οργανισμός. Παράλληλα, καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας 

Ασθενών η 17η Σεπτεμβρίου.  

Το 2019 εγκρίθηκε από την Παγκόσμια Διάσκεψη Υγείας (WHA 72.6) το ψήφισμα για την 

«Παγκόσμια δράση για την ασφάλεια των ασθενών» με στόχο μια ολοκληρωμένη και 

πολύπλευρη στρατηγική ασφάλειας των ασθενών με την εμβληματική πρωτοβουλία για την 

επόμενη δεκαετία «A Decade of Patient Safety 2020 –2030» του ΠΟΥ.  

Στατιστικές δείχνουν ότι οι στρατηγικές για τη μείωση του ποσοστού των ανεπιθύμητων 

συμβάντων υγείας, μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η πρόληψη άνω των 750.000 ιατρογενών 

ανεπιθύμητων συμβάντων, ετησίως, μπορεί να οδηγήσει σε: 

3,2 εκατομμύρια λιγότερες ημέρες νοσηλείας (ασθενοημέρες) 

260.000 λιγότερα περιστατικά μόνιμης αναπηρίας και 

95.000 λιγότερους θανάτους ετησίως. 
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Ο ΠΟΥ ενθαρρύνει όλες τις χώρες να προβούν σε βασικές εκτιμήσεις σχετικά με το υφιστάμενο 

επίπεδο ασφάλειας προκειμένου να τεθούν στη συνέχεια συγκεκριμένοι στόχοι για την 

υλοποίηση εθνικών πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών/ ωφελούμενων. 

Αναγνωρίζοντας ότι οι χώρες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας και 

διαφοροποιούνται ως προς τη διάθεση πόρων καθώς και ως προς τις προτεραιότητες στα 

ζητήματα ασφάλειας των ασθενών, η υιοθέτηση και η εφαρμογή μηχανισμών παρακολούθησης 

και αναφοράς θα πρέπει να είναι ευέλικτες για την αντιμετώπιση αυτών των διαφοροποιήσεων.  

Για κάθε στόχο του Σχεδίου Δράσης για την Ασφάλεια Ασθενών 2021-2030 του ΠΟΥ έχουν οριστεί 

δείκτες αποτελεσματικότητας, οι οποίοι προτείνονται ως αντιπροσωπευτικά μεγέθη της 

αποτελεσματικότητας για κάθε δράση που τίθεται προς εφαρμογή. Στις σημαντικές αυτές 

δράσεις, εντάσσεται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία Εθνικών Δικτύων για την Ασφάλεια των 

Ασθενών. 

 

 

 

Στην Ελλάδα, το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας Υπηρεσιών Υγείας 

(ΕΙΠΑΥΥ), μέλος του WHO Global Patient Safety Network (GPSN), είναι πλέον εγγεγραμμένος 

φορέας στο Charter 2020-2021 Health Worker Safety: A Priority for Patient Safety του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.  

 

 

https://eiqsh.us19.list-manage.com/track/click?u=87c48ad041446ba1f1760255c&id=a3f46980ca&e=2d88012faa
https://eiqsh.us19.list-manage.com/track/click?u=87c48ad041446ba1f1760255c&id=93ac4f0b0f&e=2d88012faa
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Η στόχευση για τη δημιουργία εθνικών και τοπικών δικτύων ασφάλειας ασθενών, προϋποθέτει 

την αναγνώριση ζητημάτων επισφάλειας στην υγειονομική φροντίδα, αλλά, και τη συναπόφαση 

για άμεση παρέμβαση και μείωση των επιπτώσεων στους ασθενείς/ωφελούμενους. Παράλληλα, 

μέσα από τα δίκτυα αυτά επιδιώκεται η ανταλλαγή και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών για την 

ασφάλεια των ασθενών/ωφελούμενων και η διασφάλιση της αμοιβαίας διάχυσης της γνώσης 

(shared learning) με κοινό στόχο τη μείωση των κινδύνων για τους ασθενείς.  

Βασικές προϋποθέσεις αποτελούν το κάλεσμα αλλά και η συνεργασία των εταίρων και 

ενδιαφερομένων μερών σε κάθε χώρα με στόχο την ανάπτυξη βιώσιμων μηχανισμών για την 

εφαρμογή του Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης του ΠΟΥ και της εθνικής πολιτικής και στρατηγικής 

για την ασφάλεια των ασθενών/ωφελούμενων. 

 

3. Επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 

Η διασφάλιση της ποιότητας της υγειονομικής φροντίδας και της ασφάλειας των ασθενών 

αποτελούσαν τα διαχρονικά διακυβεύματα για τα περισσότερα συστήματα υγείας σε όλο τον 

κόσμο ακόμη και πριν την πανδημία COVID-19. Η πανδημία ανέδειξε ακόμη περισσότερο τον 

υψηλό κίνδυνο βλάβης που μπορεί, όμως, να προληφθεί για τους ασθενείς, το προσωπικό της 

υγειονομικής φροντίδας, το ευρύ κοινό καθώς και αδυναμίες σε ζωτικούς πυλώνες της 

υγειονομικής φροντίδας και των συστημάτων δημόσιας υγείας, ενώ ταυτόχρονα επισήμανε τις 

μακροχρόνιες συστημικές αδυναμίες που εντείνουν τις ανισότητες και τα δομικά κενά στην υγεία 

του πληθυσμού, ειδικά των ευάλωτων ομάδων.  
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4. Εθνικό Δίκτυο για την Ασφάλεια των Ασθενών/Ωφελούμενων 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ- ΔΡΑΣΕΙΣ 

Το Δίκτυο για την Ασφάλεια των Ασθενών/Ωφελούμενων θα συνεργάζεται με Οργανισμούς/ 

Συνδέσμους Ασθενών, με την κοινότητα της υγειονομικής φροντίδας (παρόχους υπηρεσιών 

υγείας, ενώσεις, επαγγελματικούς και επιστημονικούς συνδέσμους των επαγγελματιών υγείας), 

τις αρχές αλλά και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του Συστήματος Υγείας (Υπουργείο Υγείας και 

εποπτευόμενοι φορείς, ΥΠΕ, ασφαλιστικοί φορείς, ρυθμιστικοί και ελεγκτικοί οργανισμοί) 

προκειμένου να προωθήσει την ασφάλεια των ασθενών και την ασφάλεια του προσωπικού 

υγειονομικής φροντίδας και, ταυτόχρονα, να διαδώσει τις στρατηγικές για την πρόληψη των 

ανεπιθύμητων συμβάντων και των συνεπειών τους. 

Οι δράσεις του Δικτύου στοχεύουν σε έξι Πυλώνες, προκειμένου για την προώθηση και αμοιβαία 

διάχυση της γνώσης (shared learning networks),  τη συνεργατική συναίνεση των ενδιαφερομένων 

μερών και την προώθηση της καινοτομίας μέσω της ηγεσίας της σκέψης: 

➔ Συστηματική ενημέρωση και διάδραση με ασθενείς και Κοινωνία των Πολιτών: Το Δίκτυο 

για την Ασφάλεια των Ασθενών/Ωφελούμενων θα ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ 

ασθενών/φροντιστών και της κοινότητας υγειονομικής φροντίδας για τον εντοπισμό και την 

ανάπτυξη και υλοποίηση αειφόρων στρατηγικών και τη διάδοση των εργαλείων για τη 

βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών. 

➔ Ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας: Το Δίκτυο για την Ασφάλεια των 

Ασθενών/Ωφελούμενων θα αποτελεί την «κοινότητα» που προάγει την ασφάλεια των 

ασθενών/ωφελούμενων και του υγειονομικού δυναμικού μέσα από την οποία θα 

αναπτύσσονται εργαλεία μάθησης, ανταλλαγής γνώσεων και εργαλεία λήψης απόφασης.  

➔ Συνεργασία με καίρια Ενδιαφερόμενα Μέρη: Το Δίκτυο για την Ασφάλεια των Ασθενών/ 

Ωφελούμενων θα συνεργαστεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη- τους καίριους μείζονες 

συντελεστές των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας και τους εποπτικούς φορείς 

(Υπουργείο Υγείας, Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, ασφαλιστικοί 

οργανισμοί, επιστημονικές, επαγγελματικές εταιρείες κ.α.) για την ιχνηλάτιση και την 

αξιολόγηση των ζητημάτων ασφάλειας που απαιτούν βέλτιστες πρακτικές, λύσεις ή 

επιχειρησιακή καινοτομία. 

➔ Ευαισθητοποίηση των Ηγεσιών και των Υπευθύνων Διαμόρφωσης Πολιτικών Υγείας: Το 

Δίκτυο για την Ασφάλεια των Ασθενών/ Ωφελούμενων θα υποστηρίζει τα κέντρα λήψης 

απόφασης και σχεδιασμού πολιτικών για την υγειονομικής φροντίδα, με στόχο την 

προώθηση της ασφάλειας των ασθενών/ ωφελούμενων σε όλο το Σύστημα Υγείας (δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα) στη  χώρα. 

➔ Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα για την Ασφάλεια των Ασθενών/Ωφελούμενων, προκειμένου 

για την ανταλλαγή εμπειριών, και πρακτικών για τη βελτίωση της ασφάλειας στην 

καθημερινή διαγνωστική/ θεραπευτική/κλινική φροντίδα. 

➔ Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης, συναντήσεις και διαβουλεύσεις σε 

διεθνές, ευρωπαϊκό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που σχετίζονται με την εφαρμογή του 

Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης από τον ΠΟΥ.  
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