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Ο Ομοτεχνιακός Έλεγχος αποτελεί χαρακτηριστικό και υποχρέωση του ιατρικού επαγγέλματος από πολλών 
ετών. Επιτροπές για τα πιστοποιητικά του ιατρικού προσωπικού, την αναθεώρηση ιστολογικών εξετάσεων, 
την νοσηρότητα και θνητότητα και τον έλεγχο των λοιμώξεων είναι έννοιες από μακρού καθιερωμένες. Σχετι
κά πρόσφατα, ο θεσμοθετημένος ομοτεχνιακός έλεγχος έγινε υποχρεωτικός, επιβαλλόμενος από μια σειρά 
υπηρεσιών διαπίστευσης των υγειονομικών ιδρυμάτων, τόσο κυβερνητικών όσο και σε «εθελοντική βάση» 
υφιστάμενων. 

Η εποχή των δικαιωμάτων των καταναλωτών έχει δημιουργ1Ίσει την απαίτηση για διαφάνεια στις επιχειρή
σεις και τα επαγγέλματα. Οι Αναισθησιολόγοι γνωρίζουμε καλά ότι εμείς και οι συνάδελφοί μας δεν εξαιρού
μεθα από αυτή την κατάσταση. Από πολύ νωρίς αναπτύχθηκαν μέθοδοι ελέγχου και αναθεώρησης του τρόπου 
άσκησης της ιατρικής. Όταν έγινε προφανές ότι μόνον η αναθεώρηση και ο έλεγχος της άσκησης αυτής δεν 
επαρκούν, ο ομοτεχνιακός έλεγχος διευρύνθηκε ώστε να περιλάβει και τις μετρήσεις αποτελέσματος και 
έκβασης. Κατά την διαδικασία αυηΊ οι αλλαγές ορολογίας υπήρξαν αρκετά συχνές. Ομοτεχνιακός έλεγχος, 
ιατρικός έλεγχος και εξασφάλιση ποιότητας είναι γνωστοί σε όλους όροι, που έφεραν εγγενώς την τάση για 
κατάδειξη εκείνων από τους συναδέλφους που δεν επιτυγχάνουν ασαφώς προσδιορισμένα πρότυπα καλής 
άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος με συνέπεια την ανάληψη πειθαρχικών μέτρων. 

Η εμφάνιση, προσφάτως, του όρου «συνεχής βελτίωση ποιότητας» (CQI, continuous quality improνement) 
επικροτείται από την Κοινή Επιτροπή Διαπίστευσης των Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (JCAHO, 
Joint Commission on Accredintation of Healthcare Organizations). Η έμφαση δίδεται στην βελτίωση του απο
τελέσματος κυρίως και λιγότερο στη λήψη πειθαρχικών μέτρων, αποτέλεσμα της προσαρμογής των αρχών την 
βελτίωσης της ποιότητας που χρησιμοποιούνται από διεθνούς κύρους εμπορικές εταιρείες. 

Η παρούσα έκδοση του ΟΜΟΤΕΧΝΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (PEER REVIEW 

ΙΝ ANESTHESIOLOGY) αποτελεί προ'ίόν της Επιτροπ1Ίς της Αμερικανικ1Ίς Αναισθησιολογικής Εταιρείας 
για τον Ομοτεχνιακό Έλεγχο και αποσκοπεί στην παροχ1i πληροφοριών στα μέλη της, ώστε να δυνηθούν να 
αναπτύξουν προγράμματα ομοτεχνιακού ελέγχου αποδεκτά από τις υπηρεσίες διαπίστευσης και σύμφωνα με 
τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες της Αμερικανικ1iς Αναισθησιολοyικής Εταιρείας (ASA). Δεν αποσκο
πεί στην χρησιμοποίηση του ως εκπαιδευτικού εγχειριδίου, αλλά στην παροχή οδηγιών και παραδειγμάτων 
στον πολυάσχολο κλινικό που να μπορούν να ενσωματωθούν και χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο περι
βάλλον του. Ο ΟΜΟΤΕΧΝΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ διαιρείται σε έξι κεφάλαια 
όπως φαίνεται και στον πίνακα περιεχομένων. Στο καθένα περιέχονται σύγχρονες (κατά την σύνταξη της 
παρούσας έκδοσης) σχετικές θέσεις της ASA και επιλεγμένα κείμενα από εκδόσεις συγκεκριμένων υπηρε
σιών διαπίστευσης. 

Στο κεφάλαιο Ι περιλαμβάνονται τα θέματα οργάνωσης και διεύθυνσης ενός Αναισθησιολογικού Τμήματος, 
τα οποία εμφανίσθηκαν ως προβλ1Ίματα σχεδόν στα μισά από τα τμήματα που επισκεφθήκαμε στα πλαίσια 
του Προγράμματος Παροχής Συμβουλών της ASA. Ένα πρότυπο αναισθησιολογικού διαγράμματος που σχε
διάσθηκε από την αρμόδια ομάδα εργασίας περιέχεται επίσης στο τμήμα αυτό. Στόχος μας δεν είναι να χρησι
μοποιηθεί «ως έχει» αλλά να χρησιμεύσει ως υπόδειγμα του τύπου των πληροφοριών που πρέπει να περιέχει 
ένα αναισθησιολογικό διάγραμμα και φυσικά, να τροποποιηθεί ώστε να καλύπτει τις κατά περίπτωση ανά
γκες. Επίσης συμπεριλαμβάνονται και άλλα παραδείγματα σχετικών εντύπων. 

Στο κεφάλαιο IV αναφέρονται τα σχετικά με την εκτίμηση και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμε
νων υπηρεσιών. Συμπεριλαμβάνονται δύο αποσπάσματα εργασιών σχετικών με την διαδικασία ελέγχου ποιό-
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τητας που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την ανάπτυξη συγκεκριμένων προγραμμάτων για 
κάθε τμήμα. Υπάρχει, επίσης, μια περιγραφή του Προγράμματος Παροχής Συμβουλών της ASA που είναι 
διαθέσιμο σε κάθε τμήμα που θα το ζητούσε. Το κεφάλαιο V πραγματεύεται τη λειτουργία του Αναισθησιολο

γικού Τμήματος Εξωτερικών Ασθενών ανταποκρινόμενο στην σωρεία ερωτήσεων που απευθύνθηκαν προς 
την αρμόδια επιτροπή γι' αυτό το θέμα, και είναι εντελώς νέα προσθήκη. 

Το κεφάλαιο VI είναι ένα υπόδειγμα διοκητικού εγχειριδίου για το αναισθησιολογικό τμήμα. Παρουσιάζε
ται σε μορφή συνοπτική προς αποφυγή περιττών επαναλήψεων. Ο αναγνώστης παραπέμπει στ' άλλα τμήματα 
του παρόντος, που έχουν τα πλήρη κείμενα των θέσεων της ASA ή αποσπάσματα των εγχειριδίων διαπίστευ

σης, εφ' όσον κρίνεται ότι θα έπρεπε να περιληφθούν στο σχετικό εγχειρίδιο του τμήματος. 
Η έκδοση, του 1993, του ΟΜΟΤΕΧΝΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ είναι το αποτέλε

σμα προσπαθειών πολλών μελών της Επιτροπής Ομοτεχνιακού Ελέγχου της ASA επί σειρά ετών και δια 
μέσου προηγηθεισών εκδόσεων. Αποτελεί προ'ίόν ομαδικής προσπάθειας. 


