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LINNEAUS 

Οι διάφοροι εταίροι του προγράµµατος αναπτύσ-

σουν εργαλεία, για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 

της ΕΕ, συνολικά, τα οποία αφορούν: 

� Σύστηµα κατηγοριοποίησης των λαθών στην 

πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας (Γερµανία). 

� Αξιολόγηση της κουλτούρας ασφάλειας και 

ηγεσίας στην πρωτοβάθµια φροντίδα (Ηνωµένο 

Βασίλειο). 

� Λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της κλινικής 

πρακτικής και τη µείωση των λαθών (Ηνωµένο 

Βασίλειο). 

� Ελαχιστοποίηση των λαθών στη χορήγηση 

φαρµάκων (Αυστρία). 
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� Χρήση τεχνικών βελτίωσης της ποιότητας για την 

ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών 

(Ολλανδία).  

� Πλαίσιο προετοιµασίας για τη διαπίστευση των 

υπηρεσιών των ΚΥ –επιπτώσεις στην ποιότητα και 

ασφάλεια (Ελλάδα). 

� ∆ιερεύνηση των εµποδίων για τη βελτίωση της 

ασφάλειας των ασθενών στις χώρες όπου η 

ασφάλεια δεν αποτελεί θέµα προτεραιότητας 

στον τοµέα υγείας (Πολωνία). 

� Συµµετοχή των ασθενών στη φροντίδα της υγείας 

τους (∆ανία). 

� Απειλές για την ασφάλεια των ασθενών εξαιτίας 

της επικοινωνίας κατά τη διασύνδεση πρωτο-

βάθµιας - δευτεροβάθµιας περίθαλψης (Σκωτία). 

� Ανάπτυξη δεικτών ασφάλειας των ασθενών 

(Ισπανία). 

Η 3η ΥΠΕ συµµετέχει στο πανευρωπαϊκό δίκτυο 

Linneaus µε 5 Κέντρα Υγείας (τα µόνα στη χώρα): 

� Κ.Υ. Αστικού Τύπου Ευόσµου Θεσσαλονίκης (4 

ιατροί) 

� Κ.Υ. Χαλάστρας Θεσσαλονίκης, (5 ιατροί) 

� Κ.Υ. Λιτοχώρου Πιερίας (5 ιατροί) 

� Κ.Υ. Σιάτιστας Κοζάνης (1 ιατρός) 

� Κ.Υ. Κρύας Βρύσης Πέλλας (2 ιατροί) 
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� Π.Ι. Άδενδρου Θεσσαλονίκης (1 ιατρός) 

� Π.Ι. Αλωνακίων Κοζάνης (1 ιατρός) 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αναπτύχθηκαν για 

πρώτη φορά, στην ΠΦΥ στη χώρα µας, εργαλεία:  

� αποτίµησης της κουλτούρας ασφάλειας και  

� καταγραφής και αξιολόγησης κλινικών δεικτών 

για την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών.  

Ο απώτερος στόχος του προγράµµατος είναι η 

δηµιουργία ενός συστήµατος διαπίστευσης της 

πρωτοβάθµιας περίθαλψης, το οποίο έχει σαν 

επίκεντρο και προαπαιτούµενο τη µέτρηση δεικτών 

κλινικής αποτελεσµατικότητας (συµµόρφωση µε 

κατευθυντήριες οδηγίες και πρωτόκολλα, ορθότητα 

κλινικών πρακτικών, επίτευξη στόχων περίθαλψης 

κ.α.), καταρχήν, και µετέπειτα τη µέτρηση δεικτών που 

άπτονται οργανωτικών, διοικητικών και διαδικαστικών 

θεµάτων. Το σύστηµα καταγραφής που δηµιουργή-

θηκε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύγκριση των 

αποτελεσµάτων µε διεθνή σηµεία αναφοράς 

(benchmarking).  

∆ύο είναι τα βασικότερα συµπεράσµατα από τη µέχρι 

σήµερα εµπειρία που αποκτήθηκε από το 

πρόγραµµα:  

Α) η διαπίστευση πρέπει να εστιάσει καταρχήν σε 

θέµατα κλινικών παραµέτρων, 

Β) οι Γενικοί Γιατροί είναι το κλειδί της επιτυχίας σε 

οποιοδήποτε εγχείρηµα  εγκατάστασης µηχανισµού 
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ενίσχυσης της ασφάλειας των ασθενών στην ΠΦΥ. 

Πρέπει να έχουν ηγετικό ρόλο στην όλη προσπάθεια, 

να κατευθύνουν τις δράσεις και όχι να τις παρακο-

λουθούν ως ένα τµήµα διοικητικής, γραφειοκρατικής 

διαδικασίας.  

Μακροπρόθεσµα θα µπορούσε να αναπτυχθεί, από 

πλευράς γιατρών που συµµετέχουν αλλά και της 

∆ΥΠΕ, ένα Σχέδιο, το οποίο θα λαµβάνει υπόψη τις 

ανάγκες των ασθενών, των επαγγελµατιών υγείας, 

των ανθρώπων που χαράσσουν τις πολιτικές υγείας 

και των εµπλεκόµενων φορέων και θα περιγράφει 

αναλυτικά: 

Α) τη χρήση κλινικών δεικτών στην πρωτοβάθµια 

περίθαλψη,  

Β) τις επιστηµονικές, οργανωτικές, τεχνικές και 

άλλες λεπτοµέρειες της επέκτασης του  LINNEAUS σε 

µεγαλύτερο αριθµό Κέντρων Υγείας και 

Γ) τον τρόπο µε τον οποίο η προσπάθεια που 

γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο θα αποτελέσει 

µελλοντικά τµήµα εθνικής στρατηγικής για τη βελτίωση 

της ποιότητας από τους φορείς παροχής πρωτο-

βάθµιας περίθαλψης.  

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 

http://www.linneaus-pc.eu/index.html 

 

 
 


