
 

Ιδρυτική	Διακήρυξη	του	Ευρωμεσογειακού	
Ινστιτούτου	Ασφάλειας	και	Ποιότητας	στις	
Υπηρεσίες	Υγείας	

	
	
	

	

Το	Ευρωμεσογειακό	 Ινστιτούτο	 Ποιότητας	 και	 Ασφάλειας	 στις	 Υπηρεσίες	 Υγείας,	

Avedis	Donabedian	ιδρύθηκε	με	κινητήριο	δύναμη	την	αγάπη	για	τις	υπηρεσίες	υγείας	

και	τους	εξυπηρετούμενους	από	τα	Συστήματα	Υγείας,		

Από	 Επαγγελματίες	 Υγείας	 για	 τους	 Επαγγελματίες	 των	 Υπηρεσιών	 Υγείας	 και	 τον	

Πολίτη-	Ασθενή.	

	

	

	

	

	

	

Τα	 μέλη	 του	 Ινστιτούτου	 υπηρετώντας	 τους	 στόχους	 της	 αειφόρου	 ανάπτυξης	 στον	 Τομέα	

Υγείας	 (Sustainable	 Development	 Goals)	 και	 την	 επίτευξη	 καθολικής	 υγειονομικής	 κάλυψης	

(UHC)	 οραματίζονται	 να	 αποτελέσουν	 τους	 φορείς	 διαμόρφωσης	 και	 μετάδοσης	

τεχνογνωσίας	μέσα	από	την	εγκαθίδρυση	ενός	διεθνούς	δικτύου	για	τη	βελτίωση	της	 ‘αξίας’	

και	 της	 ‘ποιότητας’	 των	 υπηρεσιών	 υγείας	 σε	 επίπεδο	 θεραπευτικού	 αποτελέσματος,	

ασφάλειας,	διαχειριστικής	απόδοσης	τόσο	σε	ατομικό	όσο	και	σε	συλλογικό/εθνικό/	διεθνές	

επίπεδο.	

Συνοπτικά	οι	Στόχοι	Ίδρυσης	

-	η	εφαρμογή	προγραμμάτων	για	τη	διαμόρφωση	υπηρεσιών	υγείας	‘προστιθέμενης	αξίας’		

-	η	προώθηση,	υποστήριξη	και	εφαρμογή	προγραμμάτων	που	ενισχύουν	τον	‘ασθενοκεντρικό	

χαρακτήρα’	των	υπηρεσιών	υγείας	

-	η	ενίσχυση	της	ασφάλειας	των	ασθενών	σε	όλα	τα	επίπεδα	της	υγειονομικής	φροντίδας		

-	η	προαγωγή	της	γνώσης,	της	ευαισθητοποίησης	και	εξειδίκευσης	των	επαγγελματιών	υγείας	

σε	θέματα	ασφάλειας	και	ποιότητας	στην	υγειονομική	περίθαλψη	

-	η	έγκυρη,	πιστοποιημένη	αποτύπωση	της	κλινικής	αποτελεσματικότητας,	του	επιπέδου	των	

ανεπιθύμητων	 συμβάντων	 και	 των	 συναφών	 δεικτών	 ποιότητας	 στις	 υπηρεσίες	 υγείας	

προκειμένου	για	τη	διαμόρφωση	στρατηγικών	για	τη	βελτίωσή	τους	



 

Ιδρυτικός	Άξονας	Α. 	

Προοπτικές	–	θέσεις	της	Ευρώπης	για	την	
υγειονομική	περίθαλψη	‘προστιθέμενης	αξίας’	
(value-	based	care)		

	

	

	

Το	 Ινστιτούτο	στηρίζει	 τις	 θέσεις	 της	 Ευρωπαϊκής	 Επιτροπής	αναφορικά	με	 τον	 ορισμό	 και	 την	

προαγωγή	της	 ‘Αξίας’	στην	παροχή	Υπηρεσιών	Υγείας	με	την	πρωτοβουλία	του	Expert	Panel	on	

effective	ways	of	Investing	in	Healthcare,	Ευρωπαϊκή	Ένωση	-	Έκδοση	2019.	

Η	 Επιτροπή	 Εμπειρογνωμόνων	 της	 Ευρωπαϊκής	 Επιτροπής	 προτείνει	 τον	 ορισμό	 της	
«υγειονομικής	 περίθαλψης	 με	 βάση	 την	 αξία	 (Value	Based	HealthCare)»,	 ως	 μια	 ολοκληρωμένη	
έννοια	 που	 βασίζεται	 σε	 τέσσερις	 πυλώνες:	 1.	 επίτευξη	 των	 εξατομικευμένων	 θεραπευτικών	
στόχων	για	τον	ασθενή	(ατομική	θεραπευτική	αξία),	2.	επίτευξη	των	βέλτιστων	αποτελεσμάτων	
με	 τους	 διαθέσιμους	 πόρους	 (αποτελεσματικότητα),	 3.	 δίκαιη	 κατανομή	 των	 πόρων	 στους	
ασθενείς	 (ισότιμη	 πρόσβαση)	 και	 4.συμβολή	 της	 υγειονομικής	 περίθαλψης	 στην	 κοινωνική	
αλληλεγγύη	(κοινωνική	αξία).	

Η	 έκθεση	 ορόσημο	 του	 2017	 του	 ΟΟΣΑ	 σχετικά	 με	 τις	 "Δαπάνες	 στην	 υγεία"	 	 παρουσίασε	

ανησυχητικά	 στοιχεία	 σχετικά	 με	 την	 ακατάλληλη	 –	πλημμελή	 φροντίδα	 και	 τη	 σπατάλη	 των	

διαθέσιμων	 πόρων	 στις	 Υπηρεσίες	 Υγείας.	 Η	 έκθεση	 τόνισε	 ότι	 ένα	 σημαντικό	 ποσοστό	 των	

δαπανών	 για	 την	 υγεία	 "στην	 καλύτερη	 περίπτωση,	 διατίθεται	 αναποτελεσματικά	 και	 στη	

χειρότερη	περίπτωση,	η	διάθεσή	του	μπορεί	να	χαρακτηριστεί	ως	σπατάλη".	Οι	εκτιμήσεις	των	

‘’χαμένων’’	πόρων	στον	Τομέα	Υγείας	κυμαίνονται	από	ένα	συντηρητικό	10%	έως	34%	(στις	ΗΠΑ).	

Ταυτόχρονα,	ένα	σημαντικό	ποσοστό	ασθενών	όπως	προκύπτει	από	τα	στοιχεία	δε	λαμβάνει	την	

απαιτούμενη	 φροντίδα:	 εκτιμάται	 ότι	 ένας	 στους	 τρεις	 ασθενείς	 δεν	 λαμβάνει	 κατάλληλη	

φροντίδα	για	λόγους	προσβασιμότητας	στις	υπηρεσίες	και	όχι	μόνον.			

Τα	συστήματα	υγειονομικής	περίθαλψης	σήμερα	υφίστανται	σοβαρές	δονήσεις	προκειμένου	να	

προσαρμοστούν	στην	πίεση	του	ολοένα	αυξανόμενου	κόστους	που	συνδέεται	με	τις	σύγχρονες	

τεχνολογίες,	τα	περιστατικά	με	πολλαπλές	χρόνιες	παθήσεις	λόγω	κυρίως	της	αύξησης	του	μέσου	

όρου	διαβίωσης,	τις	αυξημένες	προσδοκίες	των	πολιτών	και	τις	διαρκείς	μεταβολές	της	κλινικής	

πρακτικής	δυνάμει	των	επιστημονικών	εξελίξεων.			

Το	 Ινστιτούτο	 στοχεύει	 στην	 υποστήριξη	 τόσο	 στο	 σχεδιασμό	 όσο	 και	 στην	 εφαρμογή	

παρεμβάσεων	 αναδιαμόρφωσης	 των	 πολιτικών	 υγείας	 και	 στην	 προώθηση	 της	 παροχής	

φροντίδας	όχι	σε	‘’αυξημένη	ποσότητα’’	αλλά	με	‘’υψηλή	αξία’’.		

	



 

Ιδρυτικός	Άξονας	Β.		

Προώθηση	αρχών	Ασθενοκεντρικής	Φροντίδας	στις	
Υπηρεσίες	Υγείας	

	

	

	

Εδώ	και	αρκετά	χρόνια	από	την	αρχική	διακήρυξη	των	Δικαιωμάτων	των	Ασθενών	(Προαγωγή	
των	 Δικαιωμάτων	 των	 Ασθενών	 στην	 Ευρώπη	 από	 την	 ΠΟΥ	 το	 1994)	 ακολουθώντας	 τις	
διεθνείς	 επιταγές	 για	 τη	 στρατηγική	 των	 υπηρεσιών	 υγείας,	 η	 Ασθενοκεντρική	 προσέγγιση	
στα	 Συστήματα	 Υγείας	ορίζεται	 ως	 η	 οργάνωση	 και	 διαμόρφωση	 των	 υπηρεσιών	 με	 τέτοιο	
τρόπο	ώστε	να	τοποθετούνται	στο	επίκεντρο	τα	οφέλη	για	τον	ασθενή	καθώς	και	η	συνολική	
εμπειρία	των	ασθενών	από	την	παροχή	υπηρεσιών.		
Ειδικότεροι	στόχοι	της	ασθενοκεντρικής	φροντίδας:	
- να	 λαμβάνονται	 υπόψη	 κατά	 βάση	 οι	 εξατομικευμένες	 ιατρονοσηλευτικές	 ανάγκες	 των	
ασθενών,	ταυτόχρονα	με	τις	κοινωνικές	και	ψυχολογικές	τους	ανάγκες,	καθώς	και	η	στάση	ή	ο	
τρόπος	ζωής	τους		
- να	 ζητείται	 από	 τους	 επαγγελματίες	 του	 τομέα	 υγείας	 να	 διαθέτουν	 τις	 γνώσεις	 και	 τις	
κατάλληλες	 επικοινωνιακές	 δεξιότητες	 προκειμένου	 να	 διαχειρίζονται	 τις	 ατομικές	 ανάγκες	
κάθε	ασθενή,	και,	τέλος,	
- να	δίνεται	στους	ασθενείς	η	δυνατότητα	συμμετοχής	στη	λήψη	αποφάσεων	σε	ό,τι	έχει	να	
κάνει	και	με	τη	θεραπευτική	διαδικασία	αλλά	και		με	την	ευρύτερη	χάραξη	πολιτικών	υγείας.		
	
Η	σχέση	μεταξύ	του	επαγγελματία	υγείας	και	του	ασθενή	οφείλει	να	είναι	μια	πολυδιάστατη	
σχέση,	υπερβαίνοντας	την	επιστημονική	διαχείριση	της	ασθένειας.		
Η	 συνέχεια	 της	 φροντίδας,	 η	 ολιστική	 αντιμετώπιση	 του	 ασθενή	 και	 η	 από	 κοινού	 λήψη	
αποφάσεων	είναι	οι	τρεις	βασικές	πτυχές	αυτής	της	σχέσης.	
Τα	 αποτελέσματα	 από	 την	 εφαρμογή	 των	 όρων	 της	 ασθενοκεντρικής	 φροντίδας	
επαληθεύουν	την	επιτακτική	ανάγκη		για	τη	χάραξη	νέων	πολιτικών	και	την	επένδυση	σε	νέα	
οργανωτικά	 μοντέλα	 τα	 οποία	 θα	 προωθούν	 δυναμικά	 τη	 συμμετοχικότητα	 στη	 Φροντίδα	
στην	 οποία	 οι	 Σύλλογοι	 Ασθενών	 και	 θεσμοί	 όπως	 ο	 Συνήγορος	 του	 Ασθενή	 θα	
διαδραματίζουν	κεντρικο	ρόλο.	
	
Το	Ινστιτούτο	μέσα	από	τη	δράση	του	στοχεύει:	
• Στην	 προαγωγή	 της	 ισότιμης	 πρόσβασης	 στις	 ενδεδειγμένες	 παρεμβάσεις	 υγειονομικής	

περίθαλψης,	για	όλους	τους	ασθενείς.	
• Στην	καταστολή	της	προκλητής	ζήτηση	υπηρεσίων	και	των	παρεμβάσεων	χωρίς	ενδείξεις	(over-

treatment)	
• Στην	 καταστολή	 της	 αναποτελεσματικής	 φροντίδας	 και	 της	 πλημμελούς	 ασφάλειας	 στην	

περίθαλψη,		
• Στην	καταπολέμηση	των	φαινομένων	διαφθοράς	στο	χώρο	της	Υγείας	
	



 
Στόχος	του	Ινστιτούτου	είναι		

η	Συνένωση	δυνάμεων	των	πλέον	εξειδικευμένων	επαγγελματιών	και	
φορέων	του	χώρου	της	υγείας	που	είναι	σε	θέση	να	συνεισφέρουν	
σημαντικά	στη	βελτίωση	του	επιπέδου	ποιότητας	και	ασφάλειας	της	
φροντίδας	υγείας	σε	εθνικό	και	διασυνοριακό	πλαίσιο.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


