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Θέμα: Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια του ασθενή. 

 

H 17η Σεπτέμβρη 2019 κηρύχτηκε Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια του ασθενή, για πρώτη 

φορά,  από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στα πλαίσια ενημερωτικής καμπάνιας του με 

σκοπό τη δέσμευση των επαγγελματιών υγείας για την παροχή ασφαλέστερης υγειονομικής 

περίθαλψης. 

Με το σύνθημα: “Speak up for patient safety”, δηλαδή «Ας μιλήσουμε για την ασφάλεια του 

ασθενή», η καμπάνια αναδεικνύει μερικά από τα ανεπιθύμητα συμβάντα που επιφέρουν ετησίως 

τραυματισμό ή θάνατο σε εκατομμύρια ασθενείς εξαιτίας μη ασφαλούς ή χαμηλής ποιότητας 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Μερικά από αυτά είναι: 

1. Λάθη που σχετίζονται με τη φαρμακευτική αγωγή: το επικρατέστερο ανεπιθύμητο συμβάν 

με κόστος που εκτιμάται σε 42 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. 

2. Οι λοιμώξεις που συνδέονται με χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομειακές 

λοιμώξεις). Αφορούν 7 ανά 100 και 10/100 νοσηλευόμενους ασθενείς στις χώρες με υψηλό 

και μεσαίο/χαμηλό εισόδημα αντίστοιχα.  

3. Μη ασφαλείς διαδικασίες χειρουργικής φροντίδας. Σχεδόν 7 εκατομμύρια χειρουργικοί 

ασθενείς εμφανίζουν σημαντικές επιπλοκές ετησίως, από τους οποίους 1 εκατομμύριο 

πεθαίνουν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση. 

4. Διαγνωστικά λάθη: οι περισσότεροι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ζωής τους έχουν 

τουλάχιστον μία εμπειρία διαγνωστικού λάθους. 

5. Σήψη και θρομβοφλεβίτιδα.   

 

Για τη βελτίωση και την αύξηση της ασφάλειας της παρεχόμενης ποιότητας των υπηρεσιών 

υγείας ο ΠΟΥ προτείνει:  

 Την ενεργή συμμετοχή του ασθενή στις αποφάσεις υγείας και παροχής υπηρεσιών υγείας 

που τον αφορούν. 

 Την εκπαίδευση και ενεργή συμμετοχή του προσωπικού των μονάδων υγείας σε θέματα 

ασφάλειας ασθενών. 

 Την ομαδική εργασία. 

 Την διευκόλυνση της επικοινωνίας εντός των μονάδων υγείας προς όλα τα επίπεδα. 

 Τη δυνατότητα αναφοράς και κοινοποίησης των λαθών εντός κλίματος αλληλεγγύης με 

σκοπό την εύρεση των κενών επί των διαδικασιών που οδήγησαν στο λάθος και όχι τη 

στοχοποίηση του/ των ατόμων που ενεπλάκησαν στο λάθος. 

 Τη διορθωτική δράση μετά από ένα λάθος ώστε να αποφευχθεί η επανάληψή του. 

 Την απλοποίηση των διαδικασιών και την προτυποποίησή τους. 

 Την εξασφάλιση ασφαλούς και υγιεινού άψυχου περιβάλλοντος. 

 

Για εκτενέστερη ενημέρωση, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΟΥ: 

https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2019 
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