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Ανεπιθύμητα φαρμακευτικά συμβάντα

Ανεπιθύμητο φαρμακευτικό συμβάν θεωρείται κάθε ανεπιθύμητο συμβάν μετά από 
έκθεση σε φάρμακο που προκαλείται είτε από ακατάλληλη χρήση του φαρμάκου 
(φαρμακευτικό λάθος), είτε από οποιαδήποτε αντίδραση σε φάρμακο παρόλη την  
ορθή χρήση του (ανεπιθύμητη ενέργεια). Τα φαρμακευτικά λάθη αποτελούν την πιο 
συχνή κατηγορία λαθών στον κλινικό χώρο. Απόκλιση από τις βασικές αρχές χορή-
γησης των φαρμάκων και πρόκληση λάθους μπορεί να υπάρξει σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας χορήγησης των φαρμάκων.

Οι συστάσεις που προτείνονται από την Αμερικάνικη Παιδιατρική Ακαδημία (American 
Academy of Pediatrics, 2019) για τη μείωση των φαρμακευτικών λαθών σε παιδιατρι-
κούς ασθενείς είναι: 

 � Η ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας στον κλινικό χώρο.

 � Η παροχή φροντίδας επικεντρωμένης στο παιδί και την οικογένεια (Patient-family 
centered care).

 � Η συμβολή της τεχνολογίας μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων συνταγο-
γράφησης, προετοιμασίας και χορήγησης των φαρμάκων.

 � Η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στην ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασί-
ας χορήγησης των φαρμάκων.

 � Η υιοθέτηση συστημάτων καταγραφής και αναφοράς φαρμακευτικών λαθών.

 � Η διεπιστημονική προσέγγιση στη διαχείριση των φαρμακευτικών λαθών.
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Σκοπός

Όφελος

Ο συγκεκριμένος οδηγός δημιουργήθηκε με σκοπό να  παρέχει στο προσωπικό που 
συμμετείχε σε κάποιο ανεπιθύμητο φαρμακευτικό συμβάν την ευκαιρία να αναγνω-
ρίσει και να αναλύσει τους παράγοντες που συντέλεσαν στην πρόκλησή του. Μέσα 
από αυτή την ανατροφοδότηση του συμβάντος, θα μπορέσουν τόσο οι εμπλεκόμε-
νοι όσο και ο οργανισμός να αναγνωρίσουν και να εφαρμόσουν σύγχρονες διαδι-
κασίες διερεύνησης και πρόληψης των.

Τα ανεπιθύμητα φαρμακευτικά συμβάντα αποτελούν δυσάρεστες καταστάσεις και 
προκαλούν έντονο άγχος στο εμπλεκόμενο προσωπικό. Η συγκεκριμένη διαδικασία  
παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη μέσω της θετικής ανατροφοδότησης και διευκολύ-
νει την ανάπτυξη και εφαρμογή απαραίτητων μελλοντικών δράσεων διαχείρισης των.

Περιγραφή
Ανεπιθύμητου 
Συμβάντος

 � Λεπτομέρειες 
σχετικά με το 
ανεπιθύμητο 
συμβάν.

Aναγνώριση 
κατάστασης

 � Αναφορά των 
παραγόντων 
που συνέλαβαν 
στη δημιουργία 
ανεπιθύμητου/ 
φαρμακευτικού 
συμβάντος.

Ανάλυση 
παραγόντων

 � Εξήγησε  
τι συνέβη 
αναλύοντας 
κάθε παράγοντα 
ξεχωριστά.

Αντανάκλαση

 � Σκέψου τις 
συνέπειες και 
τη σοβαρότητα 
του συμβάντος 
για τον ασθενή, 
την οικογένειά 
του, τους 
συναδέλφους και 
τον οργανισμό.

Μάθημα

 � Συνυπολόγισε 
τους παράγοντες 
και τις ενέργειές 
σου για να 
περιγράψεις  
τι διδάχτηκες  
από το γεγονός.

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

Αλγόριθμος προσωπικής ανατροφοδότησης

Αναγνώριση συμβάντος  
από τον άμεσα εμπλεκόμενο/ 
τον προϊστάμενο.

Καταγραφή του συμβάντος 
(έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)

Προγραμματισμός 
συνάντησης  
με τον προϊστάμενο.

Συζήτηση του συμβάντος και 
ανατροφοδότησης μεταξύ 
εμπλεκόμενου προσωπικού  
και προϊστάμενου.

Λίστα ανατροφοδότησης (τι 
διδάχτηκα από το περιστατικό;)

Συζήτηση περαιτέρω δράσεων.

Καταγραφή γεγονότος.
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Οδηγίες συμπλήρωσης

 � Η συμπλήρωση του οδηγού να γίνεται όσο το δυνατόν πιο κοντά χρονικά στο 
συμβάν.

 � Καταγραφή γεγονότων με ακριβή χρονολογική σειρά. Προσδιορισμός χρόνου 
και χώρου.

 � Ταυτοποίηση ρόλων και αρμοδιοτήτων.

 � Μη αναφορά σε ονόματα.

 � Αντικειμενική προσέγγιση, αποφυγή υποκειμενικών παρατηρήσεων.

 � Λεπτομερής αναφορά.

 � Σε περίπτωση που στο συμβάν εμπλέκεται κλινικός εξοπλισμός πλήρης περιγρα-
φή του εξοπλισμού και καταγραφή του σειριακού αριθμού.

 � Περιγραφή συμπεριφορών, ενεργειών και δράσεων πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά το τέλους του αναφερόμενου περιστατικού.

 � Παράθεση τρόπων βελτίωσης της παρεχόμενης φροντίδας και εφαρμογή προ-
γράμματος εκπαίδευσης για το σύνολο του ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του 
νοσηλευτικού τμήματος που συνέβη το φαρμακευτικό συμβάν και του νοσοκο-
μείου.

1. Περιγραφή ανεπιθύμητου συμβάντος

2. Αναγνώριση αιτιών πρόκλησης του συμβάντος

3. Ανάλυση παραγόντων που συνέβαλαν στο ανεπιθύμητο συμβάν

Λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης και των συνθηκών που οδήγησαν στο ανε-
πιθύμητο συμβάν και καταγραφή με ακριβή χρονολογική σειρά. Αποφυγή γενικών 
και υποκειμενικών περιγραφών όπως «είχαμε πολλή δουλειά» αλλά αντικειμενική πε-
ριγραφή της κατάστασης, όπως για παράδειγμα «κατά τη νυχτερινή βάρδια όλα τα 
κρεβάτια ήταν κατειλημμένα με δύο νοσηλευτές για 30 ασθενείς».

Αναγνώριση των αιτιών που οδήγησαν στο ανεπιθύμητο φαρμακευτικό συμβάν. Όχι 
αναφορά σε ονόματα προσωπικού και ασθενών.

Ανάλυση κάθε προβλήματος χωριστά και αναφορά στο ΓΙΑΤΙ συνέβη. Ποιοι παράγο-
ντες συνέβαλλαν; Ποιες συμπεριφορές και ενέργειες οδήγησαν στο συμβάν. Αντικει-
μενική καταγραφή του γεγονότος χωρίς απόδοση ευθυνών ή κατηγοριών. Αναφορά 
σε επαγγελματικούς τίτλους και ρόλους και όχι σε ονόματα.
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4. Eπιπτώσεις του συμβάντος

5α. Ανατροφοδότηση (για τον άμεσα εμπλεκόμενο)

5β. Ανατροφοδότηση για τη Νοσηλευτική Διεύθυνση /Νοσοκομείο

Αναφορά στις συνέπειες του φαρμακευτικού συμβάντος για τον ίδιον, τον ασθενή, 
την οικογένειά του, τους συναδέλφους, το νοσοκομείο και άλλους εμπλεκόμενους.
Γιατί πιστεύεις ότι συνέβη το ανεπιθύμητο γεγονός; Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να είχε 
αποφευχθεί; Αν ναι, πως; Αν ήταν αναπόφευκτο γεγονός, υπάρχουν κάποιες συνέ-
πειες που η σοβαρότητά τους θα μπορούσε να μειωθεί;

Τι έμαθες από το συμβάν; Τι θα κάνεις διαφορετικά στο μέλλον;

Τι πιστεύεις ότι πρέπει να βελτιώσει η νοσηλευτική υπηρεσία βάσει του συμβάντος; 
Τρόποι βελτίωσης και πρόληψης ανεπιθύμητων φαρμακευτικών συμβάντων.


