
Η ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 
ΣΚΟΠΟΣ 

Η Αναισθησιολογία µοιράζεται την ευθύνη για ποιότητα και ασφάλεια στην Αναισθησία, την Εντατική Ιατρική, την Επείγουσα 

Ιατρική και την Αλγολογία, συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής περιεγχειρητικής διαδικασίας και επίσης σε πολλές άλλες 
καταστάσεις εντός και εκτός του Νοσοκοµείου όπου οι ασθενείς είναι ευάλωτοι. 

• Περίπου 230 εκατοµµύρια ασθενείς υπόκεινται σε αναισθησία για µείζονες επεµβάσεις στον κόσµο κάθε έτος. Επτά 

εκατοµµύρια αναπτύσσουν σοβαρές επιπλοκές που σχετίζονται µε αυτές τις χειρουργικές επεµβάσεις από τους οποίους ένα 

εκατοµµύριο πεθαίνουν (200.000 στην Ευρώπη).  Όλοι οι εµπλεκόµενοι θα πρέπει να προσπαθήσουν να µειώσουν τη 

συχνότητα αυτής της επιπλοκής σηµαντικά.  

• Η Αναισθησιολογία είναι η ειδικότητα-κλειδί της Ιατρικής η οποία θα πρέπει να αναλάβει την υπευθυνότητα για να 

πραγµατοποιήσει τους στόχους οι οποίοι παρατίθενται κατωτέρω και οι οποίοι θα βελτιώσουν σηµαντικά την Ασφάλεια του 

Ασθενούς στη Ευρώπη. 

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Εµείς οι ηγέτες των εταιρειών οι οποίες εκπροσωπούν την ιατρική ειδικότητα της Αναισθησιολογίας, συναντηθήκαµε στο Ελσίνκι στις 
13 Ιουνίου του 2010 και όλοι συµφωνούµε ότι: 

• Οι ασθενείς έχουν το δικαίωµα να περιµένουν ότι είναι ασφαλείς και προστατευµένοι από βλάβη κατά τη διάρκεια της 
ιατρικής τους φροντίδας και η αναισθησιολογία πρέπει να παίξει βασικό ρόλο στη βελτίωση της ασφάλειας του ασθενούς 
περιεγχειρητικά. Για αυτό το σκοπό υποστηρίζουµε πλήρως τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την Ασφαλή Πρακτική της Αναισθησίας 
της Παγκόσµιας Συνοµοσπονδίας Αναισθησιολογικών Εταιρειών (WFSA).  

• Οι ασθενείς πρέπει να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο στην ασφαλή τους φροντίδα για τον οποίο ρόλο θα έπρεπε να 

εκπαιδευθούν και να τους δοθούν ευκαιρίες να παράγουν ανάδραση ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω τη διαδικασία για 

άλλους.  
• Οι χρηµατοδότες της υγείας έχουν το δικαίωµα να περιµένουν ότι η περιεγχειρητική αναισθητική φροντίδα θα παρέχεται µε 

ασφάλεια  και ως εκ τούτου αυτοί θα πρέπει να παρέχουν τους κατάλληλους πόρους 
• Η εκπαίδευση παίζει κύριο ρόλο στη βελτίωση της ασφάλειας του ασθενούς, και εµείς υποστηρίζουµε την ανάπτυξη, 

διάδοση και πραγµατοποίηση της εκπαίδευσης πάνω στην ασφάλεια του ασθενούς.  
• Οι ανθρώπινοι παράγοντες παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στην παροχή ασφαλούς φροντίδας του ασθενούς, και θα 

συνεργασθούµε µε τους χειρουργούς, τους νοσηλευτές και τους άλλους κλινικούς συναδέλφους µας ώστε να την παρέχουµε 
αξιόπιστα.  

• Οι συνάδελφοί µας στη βιοµηχανία πρέπει να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, παραγωγή και παροχή ασφαλών 

φαρµάκων και εξοπλισµού για τη φροντίδα των ασθενών µας. 
• Η Αναισθησιολογία υπήρξε ειδικότητα-κλειδί στην ιατρική πρωτοπορώντας στην ασφάλεια του ασθενούς. ∆εν είµαστε 

ικανοποιηµένοι και ξέρουµε ότι υπάρχουν ακόµη περισσότεροι τοµείς για να βελτιωθούν µέσα από την έρευνα και τις 
καινοτοµίες.  

• Καµία ηθική, νοµική ή κυβερνητική απαίτηση δεν θα πρέπει να ελαττώσει ή να εξαλείψει οποιαδήποτε προϋπόθεση για 

ασφαλή φροντίδα η οποία διατυπώνεται σε αυτή τη ∆ιακήρυξη. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Σήµερα δεσµευόµαστε να συνδεθούµε µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναισθησιολογίας  (EBA) στη διακήρυξη των ακόλουθων στόχων 

για τη βελτίωση της Ασφάλειας του Ασθενούς στην Ευρώπη. Θα απαιτηθεί στενή συνεργασία µεταξύ των Ευρωπαϊκών Οργανώσεων 

για την επίτευξη αυτών των στόχων για τους οποίους η υποστήριξη και οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναισθησιολόγων 

(ESA) θα είναι ουσιαστική. 

1. Όλα τα Ιδρύµατα που παρέχουν περιεγχειρητική αναισθητική φροντίδα σε ασθενείς (στην Ευρώπη) θα πρέπει να 

συµµορφωθούν µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για το monitoring τις οποίες συστήνει η EBA τόσο στο χειρουργείο όσο και 
στους χώρους ανάνηψης. 

2. Όλα αυτά τα Ιδρύµατα θα πρέπει να διαθέτουν πρωτόκολλα και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη διαχείριση των 

ακόλουθων: 

• Προεγχειρητική εκτίµηση και προετοιµασία 

• Έλεγχος εξοπλισµού και φαρµάκων 

• Ετικέττες συρίγγων 

• ∆ύσκολη/Ανεπιτυχής διασωλήνωση 

• Κακοήθης υπερπυρεξία 

• Αναφυλαξία 

• Τοξικότητα των τοπικών αναισθητικών 

• Έλεγχος λοιµώξεων 

• Μετεγχειρητική φροντίδα συµπεριλαµβανοµένης της ανακούφισης του πόνου 

3. Όλα τα ιδρύµατα που παρέχουν καταστολή σε ασθενείς πρέπει να συµµορφώνονται µε τα αναγνωρισµένα πρότυπα 

καταστολής για ασφαλή πρακτική. 

4. Όλα τα ιδρύµατα πρέπει να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας «η Ασφαλής Επέµβαση 

Σώζει Ζωές» και τον «Κατάλογο Ελέγχου ». 

5. Όλα τα τµήµατα Αναισθησιολογίας στην Ευρώπη πρέπει να δίνουν ετήσια αναφορά των µέτρων που έχουν λάβει και των 

αποτελεσµάτων που έχουν προκύψει στη βελτίωση της ασφάλειας του ασθενούς σε τοπικό επίπεδο. 

6. Όλα τα ιδρύµατα που χορηγούν αναισθησιολογική φροντίδα σε ασθενείς πρέπει να συµµετέχουν στους αναγνωρισµένους 
εθνικούς ή άλλους κρατικούς ελέγχους ασφαλούς πρακτικής καθώς και στο εθνικό σύστηµα αναφοράς κρισίµων 

συµβαµάτων. Για την επίτευξη αυτών των στόχων θα πρέπει να χορηγούνται οι κατάλληλοι πόροι. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

• Αυτή η διακήρυξη τονίζει το βασικό ρόλο της αναισθησιολογίας στην προώθηση της ασφαλούς φροντίδας. 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ 

• Καλούµε όσους εµπλέκονται στην υγειονοµική περίθαλψη να ενωθούν µαζί µας και να υπογράψουν αυτή τη 

διακήρυξη. 

• Θα ξανασυναντηθούµε για την ετήσια ανασκόπηση της προόδου εφαρµογής αυτής της διακήρυξης. 
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