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Σ Χ Ε Τ Ι Κ Α  Μ Ε  ΤΟ  ∆ Ι Κ Τ ΥΟ  P A SQ  

The European Network for  
Patient Safety & Quality  

PaSQ 

 
 

H 3η ΥΠΕ συµµετέχει µε 5 Χειρουργικές Κλινικές στο 

πανευρωπαϊκό δίκτυο PASQ (European Network for 

Patient Safety and Quality of Care), µαζί µε πλήθος 

άλλων φορέων υγείας, Πανεπιστηµίων και 

Οργανισµών όλων των κρατών-µελών της ΕΕ, το 

οποίο αφορά την εφαρµογή και αξιολόγηση 

πρακτικών προάσπισης της ασφάλειας των ασθενών 

και γενικά βελτίωσης της Ποιότητας στην περίθαλψη, 

µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται η «Λίστα 

Ελέγχου Χειρουργικής Ασφάλειας». Τη λίστα ανέπτυξε 

και αξιολόγησε ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, 

στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας του «Η 

ασφαλής χειρουργική σώζει ζωές», το 2007.  

Οι Κλινικές/Τµήµατα που συµµετέχουν στο δίκτυο είναι: 

 Β΄ ΩΡΛ Πανεπιστηµιακή Κλινική Νοσοκοµείου 

Παπαγεωργίου  
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 Β΄ Χειρουργική Πανεπιστηµιακή Κλινική Νοσο-

κοµείου Γεννηµατάς  

 Α΄ Πανεπιστηµιακή Κλινική Χειρουργικής Παίδων 

Νοσοκοµείου Γεννηµατάς   

 Χειρουργικό Τµήµα Νοσοκοµείου «Άγιος 

∆ηµήτριος»  

 Χειρουργικό Τµήµα Νοσοκοµείου Γιαννιτσών 

Η Λίστα Ελέγχου Χειρουργικής Ασφάλειας 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της προάσπισης της 

ασφάλειας κατά τη χειρουργική επέµβαση. 

Περιλαµβάνει στοιχεία που αποσκοπούν στην ασφαλή 

χορήγηση αναισθησίας, στη λήψη κατάλληλων 

µέτρων για την πρόληψη των λοιµώξεων, στην 

οµαδική εργασία και σε άλλες βασικές πρακτικές των 

χειρουργείων. Ενισχύει την οµαδικότητα και τη 

συνεργασία για την πραγµατοποίηση της 

χειρουργικής επέµβασης, είναι µονοσέλιδη και η 

συµπλήρωσή της απαιτεί λίγα µόνο λεπτά, σε τρία 

κρίσιµα σηµεία της χειρουργικής διαδικασίας: πριν τη 

χορήγηση αναισθησίας, πριν την τοµή στο δέρµα και 

πριν την αποµάκρυνση του ασθενούς από το 

χειρουργείο. Η εφαρµογή της λίστας δίνει τη 

δυνατότητα στο σύστηµα να ελέγξει τα κενά 

ασφάλειας που δηµιουργούνται και έχουν συνολικές 

αρνητικές επιπτώσεις. 

Ο Π.Ο.Υ. κατά την πιλοτική εφαρµογή της λίστας 

κατέδειξε ότι η χρήση της στη διάρκεια χειρουργικών 

επεµβάσεων µπορεί να µειώσει τη συχνότητα των 

θανάτων µετά από χειρουργική επέµβαση και των 

επιπλοκών στα χειρουργεία. 
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το δίκτυο PASQ 

στην ιστοσελίδα: 

http://www.pasq.eu/ 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη λίστα, το 

υλικό και τη µεθοδολογία εφαρµογής της στα 

χειρουργεία στην ιστοσελίδα του WHO: 

http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/tools_r

esources/en/index.html 

 

 
 

 


