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ΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΡΟΕΔΟΥ ΤΗΣ ΕΝΛ ΘΙΑΣΙΟΥ 

 Μείηον κζμα δθμόςιασ υγείασ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο αποτελεί ο ζλεγχοσ των λοιμϊξεων ο 

οποίοσ αφορά το ςφνολο των επαγγελματιϊν υγείασ κακϊσ και όλουσ όςουσ αςχολοφνται με οποιονδιποτε 

τρόπο με τθν φροντίδα αςκενϊν. 

 Οι λοιμϊξεισ που ςχετίηονται με τθν παρεχόμενθ φροντίδα υγείασ αποτελοφν ζνα από τα βαςικότερα 

αίτια για επιςφαλείσ, αναποτελεςματικζσ, μθ αποδοτικζσ και χαμθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ, κακϊσ ςχετίηονται 

με αρνθτικά αποτελζςματα ςτθν υγεία των αςκενϊν (υψθλότερθ νοςθρότθτα, παρατεταμζνθ νοςθλεία, 

κνθτότθτα, αυξθμζνο κόςτοσ ςτισ υγειονομικζσ μονάδεσ και ςτο εκνικό Σφςτθμα Υγείασ, κακϊσ και χαμζνθ 

παραγωγικότθτα και οικονομικι επιβάρυνςθ των αςκενϊν και των οικογενειϊν τουσ. 

 Ραράλλθλα, θ παγκόςμια κοινότθτα εξακολουκεί να ζρχεται αντιμζτωπθ με μια διαχρονικι απειλι: τθ 

μικροβιακι αντοχι. Θ  μικροβιακι αντοχι  αναγνωρίηεται πλζον ωσ θ ςθμαντικότερθ κρίςθ δθμόςιασ υγείασ 

των ανεπτυγμζνων χωρϊν με ανυπολόγιςτεσ ςυνζπειεσ τόςο ςτουσ αςκενείσ όςο και ςε κάκε υγειονομικό 

ςφςτθμα για τθν οποία ο ΡΟΥ, θ ΕΕ και θ ΘΡΑ τον Σεπτζμβριο του 2015 ανακοίνωςαν ειδικό διεκνζσ Σχζδιο 

Δράςθσ.  

 Στθν Ελλάδα το πρόβλθμα τθσ μικροβιακισ αντοχισ και των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων είναι αρκετά 

οξυμζνο και αποτελεί μια επιπλζον ςθμαντικι  πακογζνεια που επιβαρφνει ςθμαντικά τισ παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ υγείασ , είτε ςτ ο δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα. 

Στα είκοςι ζνα χρόνια λειτουργίασ τθσ θ Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων (ΕΝΛ) του Γενικοφ Νοςοκομείου 

Ελευςίνασ “Θριάςιο”,  από  τθ ςτιγμι τθσ πρϊτθσ ςυγκρότθςθσ τθσ το 1996 ςτο νεοςφςτατο τότε νοςοκομείο, 

είχε ωσ πρωταρχικό μζλθμα,  εκπλθρϊνοντασ τον ρόλο τθσ, να ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν παροχι αςφαλϊν 

υπθρεςιϊν φροντίδασ. Θ ςτρατθγικι τθσ εςτίαηε πάντα ςτο να κάνει κοινωνοφσ του μεγάλου φορτίου των 

νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και τθσ μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ τθσ πρόλθψθσ και του ελζγχου  αυτϊν όλουσ τουσ 

επαγγελματίεσ υγείασ αλλά και τουσ άλλουσ επαγγελματίεσ που με τον ζναν ι άλλον τρόπο ςυμμετζχουν ςτο 

παραγόμενο ζργο των πρϊτων.  Σε όλθ αυτι τθ μακρόχρονθ πορεία μασ και με αποδεδειγμζνα τα κετικά μασ 

αποτελζςματα αρωγόσ υπιρξε πάντα θ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου με τθν οποία είχαμε πάντα άριςτθ 

επικοινωνία, και ςυνεργαςία για τθν επίτευξθ των ςτόχων μασ. 

 Στο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Αρικμ. Υ1.Γ.Ρ.114971-ΦΕΚ 388/18-2-2014),  θ 

ΕΝΛ ςυνζταξε τον παρόντα Εςωτερικό Κανονιςμό για τον ζλεγχο τθσ μικροβιακισ αντοχισ και των 

νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων που ςυμπεριλαμβάνει  τθ ςυνολικι ςτρατθγικι που ςχεδιάςτθκε με βάςθ  το 

ςφνολο των επιςτθμονικά τεκμθριωμζνων διαδικαςιϊν-πρακτικϊν  που εφαρμόηει το νοςοκομείο μασ για τον 

ςκοπό αυτό.  

        Θ ΡΟΕΔΟΣ ΕΝΛ 

            Στ.Συμπάρδθ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ TOY ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 
 ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

Α1. Σκοπόσ   

 Θ αςφάλεια των αςκενϊν ςε Χϊρουσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ      

 Θ αςφάλεια των εργαηομζνων ςε Χϊρουσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ      

 Θ πρόλθψθ τθσ εμφάνιςθσ και διαςποράσ νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων    

 Θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ διαςποράσ των πακογόνων ςτο νοςοκομειακό χϊρο  

 Ο ζλεγχοσ τθσ μικροβιακισ αντοχισ ςτο χϊρο του νοςοκομείου   

 Θ ορκολογικι ςυνταγογράφθςθ αντιβιοτικϊν από νοςοκομειακοφσ ιατροφσ        

Α2. Στόχοι  

 Εφαρμογι τθσ Υ1Γ.Ρ. 114971/2014 Υ.Α. ΦΕΚ 388/18-2-2014, ΦΕΚ 388/18-2-2014 για τθν πρόλθψθ 

και των ζλεγχο των λοιμϊξεων που ςυνδζονται με τθ νοςθλεία αςκενϊν   

 Εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ «μθδενικισ ανοχισ» για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο των ν.λ 

 Εμπζδωςθ του ρόλου και τθσ ςυνεργαςίασ των εμπλεκόμενων κεςμικϊν οργάνων – Διοίκθςθ 

νοςοκομείου, Επιτροπισ  Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων (ΕΝΛ) &  Ομάδασ Επιτιρθςθσ Κατανάλωςθσ 

και Ορκολογικισ Χριςθσ Αντιβιοτικϊν(ΟΕΚΟΧΑ)  

 Ραροχι οδθγιϊν για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων, τθν ορκολογικι 

ςυνταγογράφθςθ αντιβιοτικϊν, τθ λειτουργία τθσ  ΕΝΛ και τθσ Ομάδασ Επιτιρθςθσ Κατανάλωςθσ 

και ΟΕΚΟΧΑ ςφμφωνα με τον παρόντα Κανονιςμό.   

 Εφαρμογι ορκϊν κλινικϊν και νοςθλευτικϊν πρακτικϊν  

 Ορκι χριςθ των δεικτϊν αξιολόγθςθσ – επιτιρθςθσ   

 Οικονομικι αξιολόγθςθ του προγράμματοσ ελζγχου λοιμϊξεων ςτο νοςοκομείο        

 Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε Ευρωπαϊκά και διεκνι δίκτυα    

 

 Α3. Χρονοδιάγραμμα  

 Σφνταξθ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ και κατάκεςθ του για ζγκριςθ ςτθν 2θΥΡΕ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2017  

 Άμεςθ εφαρμογι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ κατόπιν τθσ ζγκριςθσ του από τθν 2θ ΥΡΕ:12 μινεσ 

 Θ επιτιρθςθ των δεικτϊν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΚΕΕΛΡΝΟ    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Γ.Ν.Ε “ΘΙΑΣΙΟ” ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ    

Θ αςφάλεια των χρθςτϊν των υπθρεςιϊν μασ και των εργαηομζνων ςτο Νοςοκομείο “ΘΙΑΣΙΟ”  

αποτελεί πρωταρχικό μζλθμα τθσ   Διοίκθςθσ και όλου  του προςωπικοφ τθσ υγειονομικισ μασ 

μονάδασ ενϊ θ  Ρρόλθψθ και  ο Ζλεγχοσ των λοιμϊξεων που ςχετίηονται με τθν παρεχόμενθ φροντίδα 

υγείασ αποτελεί γνϊμονα χάραξθσ τθσ ςτρατθγικισ μασ.  

Με βάςθ αυτι τθ ςτρατθγικι  ςυντάχκθκε ο παρϊν εςωτερικόσ κανονιςμόσ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ 

απαιτιςεισ τθσ Υιγ/Γ.Ρ. οικ. 114971 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ τ.388 Β’/2014) µε τθν οποία 

κακορίηεται το πλαίςιο τόςο τθσ πρόλθψθσ όςο και τθσ αντιµετϊπιςθσ των λοιµϊξεων ςε εκνικό 

επίπεδο. 

Θ κατάρτιςθ του Κανονιςµοφ Ρρόλθψθσ & Ελζγχου Λοιµϊξεων αποτελεί το  Επιχειρθςιακό Σχζδιο με 

βάςθ το οποίο κα λειτουργεί θ Μονάδα μασ και περιλαμβάνει επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ 

διαδικαςίεσ και πρακτικζσ για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο των λοιμϊξεων, κακοριςμζνεσ ενζργειεσ, 

μζτρα, ρόλουσ και αρμοδιότθτεσ που κα εξαςφαλίηουν τα ςτάδια τθσ αςφαλοφσ νοςθλείασ των 

αςκενϊν χωρίσ να παραβιάηεται το απόρρθτο και εμπιςτευτικό για τουσ αςκενείσ.  

Το Νοςοκομείο “ΘΙΑΣΙΟ”  ςτα πλαίςια ορκισ λειτουργίασ του ιδρφµατοσ,  δεςµεφεται για τθν 

απόλυτθ ςτιριξθ των κεςμικϊν οργάνων που αναφζρονται εντόσ του Κανονιςμοφ,  τθν διάκεςθ των 

απαιτοφμενων υλικϊν και ανκρϊπινων πόρων, τθν τιρθςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ   με ςκοπό  τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςτρατθγικισ ελζγχου των λοιµϊξεων, τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν  και τθ διαςφάλιςθ τθσ δθµόςιασ υγείασ. 

Θ απαρζγκλιτθ  τιρθςθ του Κανονιςμοφ είναι  δεςμευτικι για όλο το προςωπικό άλλουσ 

ςυνεργαηόμενουσ, επιςκζπτεσ, άτομα που φροντίηουν αςκενείσ, φοιτθτζσ,  προκειμζνου να εδραιωκεί 

θ πρόλθψθ των λοιμϊξεων ωσ βαςικό ςυςτατικό τθσ κακθμερινισ κλινικισ πρακτικισ των 

επαγγελματιϊν και να επιτευχκοφν οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί από τα αρμόδια εμπλεκόμενα κεςμικά 

μζρθ τθσ Μονάδασ μασ.  

Θ ΕΝΛ  και θ ΟΕΚΟΧΑ ζχουν τθν ευκφνθ για το ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ, τθ διαχείριςθ και τθν 

αξιολόγθςθ πολιτικϊν και διαδικαςιϊν ςτο Γ.Ν.Ε “ΘΙΑΣΙΟ”. Τα αποτελζςματα των πολιτικϊν και 

διαδικαςιϊν από το νοςοκομείο μασ και με ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ αποςτζλλονται ςτο ΚΕΕΛΡΝΟ για 

τθν αξιολόγθςθ και ανατροφοδότθςθ τθσ πλθροφορίασ που παρζχουν τα ςυγκεκριμζνα δεδομζνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

 

 

Ανκρϊπινοι πόροι και αρμοδιότθτεσ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Ανκρϊπινοι πόροι και αρμοδιότθτεσ  

Το Γενικό Νοςοκομείο Ελευςίνασ με ζδρα τθν Ελευςίνα Αττικισ ζχει ςυνολικι δφναμθ κλινϊν ςφμφωνα 

με τον Οργανιςμό του ο οποίοσ δθμοςιεφτθκε τθν 1θ Απριλίου2013 ςτο ΦΕΚ με αρ. Φφλλου 736 και 

αρικ. Απόφαςθσ Υ4α/οικ.25218 τετρακόςιεσ είκοςι οκτϊ (428) κλίνεσ. 

Οι ανεπτυγμζνεσ κλίνεσ του Νοςοκομείου κατανζμονται ςτα τμιματα και τισ μονάδεσ των τομζων, οι 

οποίοι κα περιγραφοφν ςτθν ςυνζχεια, όπωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 1 που ακολουκεί. 

 

Ρίνακασ 1: Κατανομι κλινϊν ςτα τμιματα και τισ Μονάδεσ του Θριαςίου 

 
 

ΑΡ 36 
ΒΡ 32 

ΡΝ/ΚΗ 30 
ΚΑΔ/ΚΗ 19 

ΩΛ 16 
ΟΥΟΛΟΓΙΚΗ 19 

ΓΕΝ.ΧΕΙ 35 
ΟΘΟΡΕΔΙΚΗ 36 

ΓΥΝΜ/ΚΗ /ΝΕΟΓΝΑ 24 
Ν/Χ 16 
Ν/Λ 10 

ΟΦΘ 10 
Ρ/Δ 29 

ΦΙΑΡ 8 
ΡΛ. ΧΕΙ/ΚΗ - 

ΛΑΤΣΕΙΟ ΑΡΛΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 8 
ΓΝΑΘ/ΚΗ - 

ΑΓΓΕΙΟΧ/ΚΗ - 
ΘΩΑΚΟΧ/ΚΗ - 

ΒΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 9 

 
 
 

Μ.Ε.Θ 8 
Μ.Ε.Θ ΛΑΤΣΕΙΟΥ 8  ςε μονόκλινα με προκάλαμο 

ΜΑΦ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 10 
ΜΕΚ 10 

ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  ΜΑΦ  

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΟΥ 10 
 

 

 

 

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

                        ΜΟΝΑΔΕΣ                                                                                     ΚΛΙΝΕΣ                                                                                                                   
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ΚΕΝΤΙΚΑ ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ 8 

ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ ΛΑΤΣΕΙΟΥ  2 

ΧΕΙΟΥΓΕΙΟ ΤΕΙ 1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΙΚΟΕΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

 

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 

1 

1 

  

 
 
 
 

Απομονϊςεισ / κλινικι  Αρικμόσ  

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΘ  2 Μονόκλινα ι Δίκλινα με 
προκάλαμο  

ΑϋΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ  1 Μονόκλινο 

ΒϋΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ 1 Μονόκλινο 

ΟΥΟΛΟΓΙΚΘ –ΩΛ 1 Μονόκλινο 

ΓΕΝ. ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ 1 Μονόκλινο 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΘ 1 Μονόκλινο 

ΟΘΡΕΔΙΚΘ 1 Μονόκλινο 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΘ 1 Μονόκλινο 

ΝΕΥΟΧΕΙΟΥΓΙΚΘ  1 Μονόκλινο 

 

           ΡΑΕΜΒΑΤΙΚΑ ΕΓΑΣΤΗΙΑ                                    ΑΙΘΟΥΣΕΣ                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                               ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ                                            ΑΙΘΟΥΣΕΣ                                                                                                                    
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ΟΓΑΝΟΓΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

ΡΑΛΑΙΟΟΥΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

ΑΝΑΡΛΗΩΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 ΜΙΚΟΣ ΣΩΤΗΙΟΣ 

 

 
ΗΑΣΡΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

 
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚ

Ζ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ- 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ –
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚ

Ζ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Σμήμα 
Διέγρνπ Πνηόηεηαο  

Παζνινγηθόο 
Σνκέαο 

 

 

Υεηξνπξγηθόο 

Σνκέαο 

Δξγαζηεξηαθ
όο Σνκέαο 

 

Σνκέαο 
Φπρηθήο 
Τγείαο 

 

Σνκέαο 
Γεκόζηαο 

Τγείαο 

Α΄ Σνκέαο 
Παζνινγηθφο  

 

Β΄ Σνκέαο 
Υεηξνπξγηθφο  

 

Γ΄ Σνκέαο 
ΜΔΘ, Υεηξνπξγεία, 

Δξγαζηεξηαθφο 

 

Γ΄ Σνκέαο  
Φπρηθήο Τγείαο, 
Γεκφζηαο Τγείαο 

      ΣΔΙ, ΣΔΠ 

 

Τπνδ/λζε 

Γηνηθεηηθνχ 

Τπνδ/λζε 
Οηθνλνκηθνχ 

 

Τπνδ/λζε 
Πιεξνθνξηθήο  

 

Σκήκα  
Σερληθφ 

 

Σκήκα 
 Βηνταηξηθήο 
Σερλνινγίαο 

 

Σκήκα 
Ζιεθηξνκερ/θώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ 

Γπαθείο  
Τπνζηήξημεο ηνπ Πνιίηε 

 

Σμήμα 

 Έξεπλαο θαη 

πλερηδόκελεο 

Δθπαίδεπζεο 
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ΟΓΑΝΟΓΑΜΜΑ  ΙΑΤΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΟΜΔΙ  

 

Παζνινγηθφο 
Σνκέαο 

Υεηξνπξγηθφο 
Σνκέαο 

 

Δξγαζηεξηαθφ
ο Σνκέαο  

 

Σνκέαο 
Φπρηθήο  
Τγείαο 

 

Σνκέαο 
Γεκφζηαο  

Τγείαο 

 

ΣΜΖΜΑΣ

Α 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΣΜΖΜΑΣ

Α 

 

ΣΜΖΜΑΣ

Α 

 

ΣΜΖΜΑΣ

Α 

 

ΣΜΖΜΑΣ

Α 

 

Α΄  Παζνινγηθό 

 

Καξδηνινγηθν 

 

 

Πλεπκνλνινγηθό 

Παηδηαηξηθό 

 

Νεπξνινγηθν 

 

Γαζηξ/θή/ 

Δλδνζθνπήζεσλ 

Μνλάδα 

Δθξαγκάησλ 

Αηκνδπλακηθή 

Ζιεθξνθπζηνινγί

αο- 

Βεκαηνδόηεζεο 

Διέγρνπ 

Γηαηαξαρώλ 

Τπλνπ 

ΜΟΝΑΓΔ 

Υεηξνπξγηθό 

Πιαζηηθήο 

ρεηξνπξγηθή  

Οξζνπεδηθό 

 

Οπξνινγηθό 

 

Μαηεπηηθό/ 

Γπλαηθνινγηθό 

Οθζαικνινγηθό 

 

ΧΡΛ 

 

Νεπξνρεηξνπξγηθ

ό 

Αλαηζζεζηνινγηθ

ό 

 

Μ.Μ.Α.Φ 

Δγθαπκάησλ 

απιήο Ννζειείαο 

ΜΔΘ Λαηζείνπ 

ΜΔΘ 

Απμεκέλεο 

Φξνληίδαο 

Λαηζείνπ 

ηνκαηηθήο –

Γλαζνπξνζσπηθή

ο ρεηξνπξγηθήο 

Αθηηλνδηαγλσζηη

θό 

 

Παζνινγηθήο 

Αλαηνκηθήο 

 

Κπηηαξνινγηθό 

 

Αηκαηνινγηθό 

 

Αηκνδνζίαο 

 

Βηνρεκηθό 

 

θαξκαθεπηηθό 

Φπρηαηξηθό  

Μηθξνβηνινγίαο  

Παηδνςπρηαηξηθό 

Ηαηξηθήο εξγαζίαο 

θαη 

Πεξηβάιινληνο 

Δπηζθεπηώλ 

Τγείαο 

Σεσνηηού 

Νεθπού 

 

Φπο. Ηαηξ. 

θάπνθαηάζηαζεο 

 

Β Παζνινγηθό  

  



ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» 
 

ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ-ΕΝΛ, 2017 12 

 

ΟΓΑΝΟΓΑΜΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

 

 

 

ΟΓΑΝΟΓΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 
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Γ1. Διοίκθςθ του ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” 

ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ : Ραλαιοροφτθσ Κωνςταντίνοσ  

ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ & ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΤΘΣ ΕΝΛ : Μικρόσ Σωτιριοσ  

Βαςικι μζριμνα τθσ Διοίκθςθσ του ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ”  είναι θ προάςπιςθ τθσ αςφάλειασ των αςκενϊν και 

των επαγγελματιϊν υγείασ με τθν κατάλλθλθ εφαρμογι των μζτρων πρόλθψθσ και ελζγχου των 

λοιμϊξεων. Θ δράςθ τουσ βαςίηεται ςτα ακόλουκα:  

 Στθ ςυνεργαςία με τα κεςμικά όργανα του νοςοκομείου και κυρίωσ τθν ΕΝΛ, για τθν κατανόθςθ 

τθσ ςθμαςίασ και τθσ αναγκαιότθτασ τθσ πρόλθψθσ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και τον 

ςχεδιαςμό κατάλλθλθσ ςτρατθγικισ για τον περιοριςμό τουσ.  

 Στθν επιδίωξθ ςυςτθματικισ ενθμζρωςθσ από τθν ΕΝΛ για τα δεδομζνα επιτιρθςθσ ςχετικά με τθν 

μικροβιακι αντοχι, τισ νοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ και τθν κατανάλωςθ των αντιβιοτικϊν.   

 Στθ ςυνεργαςία με τθν ΕΝΛ για τθν αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςθ περιοριςμϊν- εμποδίων ςτθν 

εφαρμογι των μζτρων πρόλθψθσ και ελζγχου.  

 Στθν ενίςχυςθ και προϊκθςθ τθσ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και εκπαίδευςθσ των 

επαγγελματιϊν υγείασ ςτθν εφαρμογι των μζτρων πρόλθψθσ και ελζγχου.  

 Στθν προϊκθςθ τθσ ςυςτθματικισ καταγραφισ και αντιμετϊπιςθσ τθσ ζκκεςθσ των επαγγελματιϊν 

υγείασ ςε λοιμογόνουσ παράγοντεσ.  

Η Διοίκθςθ του ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” φροντίηει για :  

 τθν  εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ ΕΝΛ.  

 Τθ ςυνεχι επικοινωνία και ςυνεργαςία με τθν ΕΝΛ κακϊσ τθν ενίςχυςθ τθσ δράςθσ τθσ 

προκειμζνου για τθν αποτελεςματικι και  ζγκαιρθ εφαρμογι των προτάςεων τθσ.   

 τθν εφαρμογι του  Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ  

 Τον καταμεριςμό  αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν εφαρμογι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ.  

 Τθ ςυχνι ενθμζρωςθ από τθν ΕΝΛ για τθν πορεία των δεικτϊν. Αξιολόγθςθ τθσ τάςθσ τουσ 

μζςα ςτο χρόνο και λιψθ, ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΝΛ, αποφάςεων για τθν βελτίωςι τουσ. 

 Τθ διάκεςθ των κατάλλθλων και αναγκαίων πόρων ςε ανκρϊπινο δυναμικό και υλικοτεχνικι 

υποδομι.  

 Τθν προϊκθςθ των εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν δράςεων που ςχετίηονται με τθν πρόλθψθ 

των λοιμϊξεων ςτο νοςοκομείο.  
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Οι Ρροϊςτάμενοι τθσ Ιατρικισ και Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ 

Διευθυντήσ Ιατρικήσ Υπηρεςίασ : Αναςταςίου Εμ. 

Διευθφντρια Νοςηλευτικήσ Υπηρεςίασ : Ρόκκα Ε. 

 

 Είναι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο εφαρμογισ των «μζτρων πρόλθψθσ και ελζγχου λοιμϊξεων» ςε 

όλουσ τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου  όπου παρζχεται φροντίδα ςτουσ αςκενείσ και οφείλουν να 

μεριμνοφν για τα εξισ:  

 Τθν κατανομι του προςωπικοφ ανάλογα με τισ ανάγκεσ των κλινικϊν τμθμάτων και τθν ενίςχυςι 

τουσ όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι και αποτελεςματικι διαχείριςθ των αςκενϊν με 

πολυανκεκτικά πακογόνα, όπωσ για παράδειγμα ςε περιπτϊςεισ ςυρροισ αςκενϊν όπου 

απαιτείται για τθν νοςθλεία τουσ διάκεςθ επιπρόςκετου νοςθλευτικοφ προςωπικοφ. 

 Τθν  ενίςχυςθ των τμθμάτων με τα αναγκαία υλικά και τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν 

εφαρμογι των απαραίτθτων μζτρων ελζγχου. 

 Τθν επιτιρθςθ τθσ εφαρμογισ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ ςε όλα τα  τμιματα και τουσ χϊρουσ 

τθσ μονάδασ.  

 Τθ ςυνεχι επικοινωνία με τουσ Υπεφκυνουσ των ιατρικϊν και νοςθλευτικϊν τμθμάτων για τθν 

αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που περιορίηουν τθν εφαρμογι του. 

 Τθν  προϊκθςθ τθσ ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ των επαγγελματιϊν υγείασ ςε κζματα πρόλθψθσ 

λοιμϊξεων.  Οι Διευκφνςεισ Ιατρικισ και τθσ Νοςθλευτικισ κατζχουν ςυντονιςτικό ρόλο ςε 

εκπαιδευτικά και λειτουργικά κζματα και κα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ κακολικι ςυμμετοχι του 

προςωπικοφ ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανϊνονται από τθν ΕΝΛ  

 Τθν ενίςχυςθ και διευκόλυνςθ του ζργου των Νοςθλευτϊν Επιτιρθςθσ Λοιμϊξεων για τθν 

αποτελεςματικότερθ ςυνεργαςία τουσ με τα κλινικά τμιματα.  
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Γ2. Θεςμικά όργανα  

Οι αρμοδιότθτεσ των ακόλουκων κεςμικϊν οργάνων αναφζρονται αναλυτικά ςτθν υπουργικι 

απόφαςθ  (Αρικμ.Υ1.Γ.Ρ.114971,ΦΕΚ 388/18-2-2014) κακϊσ και ςτισ αποφάςεισ ςυγκρότθςισ τουσ, 

τονίηονται όμωσ τα ακόλουκα:  

Γ2α. Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων (ΕΝΛ) 

Θ πρϊτθ ςυγκρότθςθ τθσ ΕΝΛ πραγματοποιικθκε μετά από πρόταςθ του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου 

το 1996. Τελευταία ςυγκρότθςθ: υπ’ αρ. 8/19-03-2015 (1ο Διοικθτι) απόφαςθ τθσ 8θσ Συνεδρίαςθσ του 

ΔΣ. 

Τα μζλθ τθσ ΕΝΛ είναι :  

Ρρόεδροσ ΕΝΛ , Στ. Συμπάρδθ, Ρακολόγοσ –Λοιμωξιολόγοσ Δ/ντρια ΑϋΡακολογικισ Κλινικισ   

Αντιπρόεδροσ, Ε. Τρίκκα-Γραφάκου, Μικροβιολόγοσ- Κλινικόσ Βιοπακολόγοσ,  Συντονίςτρια Δ/ντρια 

Μικροβιολογικοφ & Βιοχθμικοφ Εργαςτθρίου  

Θ Ρρόεδροσ και Αντιπρόεδροσ εναλλάςςονται ανά ζτοσ. 

ΝΕΛ:  1) Α. Καραίςκου, Νοςθλεφτρια  

           2) Ακρ. Αρβανίτθ, Επιςκζπτρια Υγείασ  

Τα τζςςερα ανωτζρω Μζλθ τθσ ΕΝΛ αποτελοφν και τα μζλθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ και Επζμβαςθσ 

(ΟΕΕ) 

Μζλθ:  

1. Δ. Κορφιάτθσ , Δ/ντισ Διοικθτικισ Υπθρεςίασ 

2. Εμ. Αναςταςίου , Δ/ντισ Ιατρικισ Υπθρεςίασ 

3. Ε. όκκα, Δ/ντρια Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ 

4. Φ. Τςιδεμιάδου, Δ/ντρια ΜΕΘ Λατςείου  

5. Μ. Μιχαλιά, Δ/ντρια ΜΕΘ  

6. Δ. Χαροφπασ, Δ/ντισ Τεχνικισ Υπθρεςίασ  

7. Στ. Ευςτακίου, Δ/ντρια Τμιματοσ Φαρμακείου  

8. Χ. Ολφμπιοσ Δ/ντισ Ρακολογικοφ Τομζα  

9. Ι. Κουβαράσ  Δ/ντισ Χειρουργικοφ Τομζα 

10. Αιμ. Αναςταςιάδθσ, Επόπτθσ Δθμόςιασ Υγείασ  
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 Θ ΕΝΛ αποτελεί το πλζον εξειδικευμζνο κεςμικό όργανο διαχείριςθσ  κεμάτων που ςχετίηονται με 

τθν πρόλθψθ των λοιμϊξεων ςτο νοςοκομειακό χϊρο. Γι αυτό το λόγο θ φπαρξι τθσ και λειτουργία 

τθσ ςε κάκε νοςοκομείο είναι απολφτωσ αναγκαία και υποχρεωτικι.  

 Θ δράςθ τθσ είναι  ςυντονιςτικι, επιςτθμονικι, εποπτικι και εκτελεςτικι. Αποτελεί τθ διαςφνδεςθ 

μεταξφ διοίκθςθσ και επαγγελματιϊν υγείασ κακϊσ και νοςοκομείου και φορζων δθμόςιασ υγείασ.   

 Θ ΕΝΛ πρζπει να λαμβάνει γνϊςθ και με τθ ςειρά τθσ να γνωμοδοτεί για όλα τα κζματα που 

ςχετίηονται με τθν πρόλθψθ και των ζλεγχο των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων 

 Κρίνεται αναγκαία θ ενεργόσ ςυμμετοχι όλων των μελϊν τθσ ΕΝΛ ςτισ ςυναντιςεισ εργαςίασ, 

κακϊσ και ςτθ λιψθ και ςτιριξθ των αποφάςεϊν τθσ.  

 Καταρτίηει τον Εςωτερικό Κανονιςμό Ρρόλθψθσ και Ελζγχου Λοιμϊξεων   

 Καταρτίηει το ςχζδιο δράςθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ αντίςτοιχθσ πολιτικισ και ςτρατθγικισ για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ μικροβιακισ αντοχισ και τθν πρόλθψθ των λοιμϊξεων που ςυνδζονται με τθ 

νοςθλεία των αςκενϊν ςτουσ Χϊρουσ Ραροχισ Υγείασ. Ειςθγείται (βάςει τεκμθριωμζνων εκνικϊν 

και διεκνϊν κατευκυντθρίων οδθγιϊν) μζτρα για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο των νοςοκομειακϊν 

λοιμϊξεων που ςχετίηονται με τθ παρεχόμενθ φροντίδα υγείασ και επιτθρεί τθν εφαρμογι τουσ 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ςχετικισ υπουργικισ απόφαςθσ και ςτο πλαίςιο των οδθγιϊν και 

κατευκφνςεων του ΚΕΕΛΡΝΟ.  

 Οργανϊνει και ςυντονίηει τθν εκπαίδευςθ των επαγγελματιϊν υγείασ ςχετικά με τθν πρόλθψθ των 

νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων  

Συνεδριάςεισ  

 Θ Ολομζλεια τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεωντου ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” ςυνεδριάηει κάκε δίμθνο  

(τακτικι ςυνεδρίαςθ) και ζκτακτα για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ) μετά 

από απόφαςθ τθσ Ρροζδρου  ι/και τθσ  Αντιπροζδρου τθσ ΕΝΛ.  

 Μετά τισ ςυνεδριάςεισ θ ΕΝΛ υποβάλλει ςτον Διοικθτι πρακτικά με τισ αποφάςεισ τθσ Ολομζλειασ και 

προτείνει διοικθτικζσ πράξεισ που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ των αποφάςεων. 

Απολογιςμόσ Ζργου ΕΝΛ ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” 

 Θ ΕΝΛ υποβάλλει ςτθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου, ςτισ αρχζσ του ζτουσ τον Απολογιςμό των δράςεων 

τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ, όπωσ ενδεικτικά φαίνεται ςτθν εικόνα 1.  
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Εικ.   Υποβολι ετιςιου  απολογιςμοφ ΕΝΛ 

 

 

Ομάδα Εργαςίασ και Επζμβαςθσ (ΟΕΕ) 

Τα τζςςερα Μζλθ τθσ ΕΝΛ που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια  αποτελοφν τα μζλθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ 

και Επζμβαςθσ (ΟΕΕ) 

 Στ. Συμπάρδθ, Ρακολόγοσ –Λοιμωξιολόγοσ Δ/ντρια ΑϋΡακολογικισ Κλινικισ   

 Ε. Τρίκκα-Γραφάκου, Βιοπακολόγοσ- Κλινικόσ Μικροβιολόγοσ , Συντονίςτρια Δ/ντρια 

Μικροβιολογικοφ  & Βιοχθμικοφ Εργαςτθρίου  

 Α. Καραίςκου, Νοςθλεφτρια  

 Ακρ. Αρβανίτθ, Επιςκζπτρια Υγείασ  

Θ Ομάδα Εργαςίασ και Επζμβαςθσ : 

 Ρροωκεί και ελζγχει τθν υλοποίθςθ των αποφάςεων τθσ ΕΝΛ. 

 Επαγρυπνεί για τθν εμφάνιςθ προβλιματοσ που ςχετίηεται με Νοςοκομειακι Λοίμωξθ 

και ςυγκαλεί άμεςα τθν ολομζλεια τθσ ΕΝΛ για τθν αντιμετϊπιςι του. 

 Ενθμερϊνεται από τουσ υπεφκυνουσ του τμιματοσ που παρουςιάηει νοςοκομειακι 

λοίμωξθ και ενθμερϊνει τθν ολομζλεια τθσ ΕΝΛ. 

 Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ μπορεί να παρζμβει άμεςα και να ακολουκιςει θ 

ςφγκλθςθ τθσ ολομζλειασ τθσ ΕΝΛ. 
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Γ2β. Νοςθλευτισ / τρια Επιτιρθςθσ Λοιμϊξεων (ΝΕΛ) 

Οι κ.κ. Α. Καραίςκου και Α. Αρβανίτθ είναι οι ΝΕΛ τθσ Επιτροπισ  από το 1996, πλθροφν τα 

απαιτοφμενα προςόντα τθσ κζςθσ και ζχουν μεγάλθ εμπειρία και πλοφςιο επιςτθμονικό ζργο ςτο 

αντικείμενο των λοιμϊξεων. 

 

 Οι ΝΕΛ είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ. Οι κζςεισ τουσ χαρακτθρίηονται ωσ υψθλισ 

νοςθλευτικισ ευκφνθσ και θ δραςτθριοποίθςι τουσ αφορά ςε όλα τα τμιματα του νοςοκομείου 

και ςχετίηεται τόςο με τουσ αςκενείσ όςο και με τουσ επαγγελματίεσ υγείασ. Θ κζςθ του ΝΕΛ είναι 

απαιτθτικι και προχποκζτει απαραιτιτωσ τα ανάλογα προςόντα.  

 Το ζργο τουσ είναι απόλυτα εξειδικευμζνο ςτο αντικείμενο τθσ πρόλθψθσ των λοιμϊξεων και 

πρζπει να ζχει τθν ανάλογθ αποδοχι από το προςωπικό του νοςοκομείου αλλά και τθν αρωγι  

από τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ΕΝΛ και τθ διοίκθςθ του ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ”.   

 Οι υπευκυνότθτεσ των ΝΕΛ είναι πολλζσ, με ςθμαντικότερθ όμωσ τθν επιτιρθςθ τθσ εφαρμογισ 

των μζτρων ελζγχου και τθσ ςυμμόρφωςθσ των επαγγελματιϊν υγείασ ςε αυτά. Γι αυτό το λόγο, 

κα πρζπει να  τροφοδοτοφν το προςωπικό με επικαιροποιθμζνεσ οδθγίεσ και να φροντίηουν για τθ 

βελτίωςθ τθσ πρακτικισ τουσ μζςα από τθ ςυνεχι επίβλεψθ των κακθμερινϊν πρακτικϊν και τισ 

κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ.  

 

Γ2γ. Ομάδα Επιτιρθςθσ Κατανάλωςθσ και Ορκολογικισ Χριςθσ Αντιβιοτικϊν  

Τα Μζλθ τθσ  Επιτροπισ ΟΕΚΟΧΑ ςτο Νοςοκομείο ορίςτθκαν με ειςιγθςθ τθσ ΕΝΛ και απόφαςθ τθσ 

Διοίκθςθσ, με τθν υπϋαρ. 525/ 17/03/2015 Διοικθτικι Ρράξθ, και είναι: 

1. Ευςτακίου Σ.      Δ/ντρια Φαρμακείου 

2. Συμπάρδθ Στ.              Δ/α Λοιμωξιολόγοσ Ρακ Ιατρόσ , Ρρόεδροσ  τθσ ΕΝΛ 

3. Κουτςοδθμθτρόπουλοσ Ι.  ΕΡΙΜ. Α', Εντατικολόγοσ, Εκπρόςωποσ ΜΕΘ-Λατςείου  

4. Κομπότθ Μ.              ΕΡΙΜ. Α', Εντατικολόγοσ, Εκπρόςωποσ ΜΕΘ-Θριαςίου 

5. Κατςιφϊτθσ Χ.  Δ/ντισ Ουρολόγοσ, Εκπρόςωποσ Χειρουργικοφ Τομζα 

6. Ιορδάνου Χ.              Επιμ Α',Εκπρόςωποσ Χειρουργικοφ Τμιματοσ 

7. Σταυλάσ Ρ.    ΕΡΙΜ. Α', Εκπρόςωποσ Ορκοπεδικοφ Χειρ.Τμιματοσ  

8. Ραπακωνςταντίνου Ε. ΕΡΙΜ. Α', Κλινικόσ Αιματολόγοσ 

9. οφλια Ε.   Δ/ντισ Ρακολόγοσ ,Εκπρόςωποσ Β' Ρακολογικοφ Τμιματοσ 
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Συντονίςτρια τθσ ΟΕΚΟΧΑ του ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” είναι θ κ. Ευςτακίου Σ. θ οποία ςε ςυνεργαςία με τθν 

τθν Λοιμωξιολόγο τθσ ΕΝΛ κ. Συμπάρδθ Στ. ςυντονίηουν όλεσ τισ δράςεισ τθσ Ομάδασ. 

 

Ζργο και αρμοδιότθτεσ τθσ ΟΕΚΟΧΑ 

 Θ επιτιρθςθ τθσ εφαρμογισ των κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθ κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ 

των λοιμϊξεων που εκδίδονται και επικαιροποιοφνται από το ΚΕΕΛΡΝΟ. 

 Θ επιτιρθςθ των δελτίων τθσ  ςυνταγογράφθςθσ  προωκθμζνων υπό περιοριςμό αντιβιοτικϊν. 

Αποτελζςματα τθσ ορκισ καταγραφισ κοινοποιοφνται ςτθν ΕΝΛ για λιψθ μζτρων ςυνεχοφσ 

ενθμζρωςθσ των κεραπόντων Ιατρϊν.  

 Θ επιτιρθςθ των δελτίων χειρουργικισ χθμειοπροφφλαξθσ 

 Θ αξιολόγθςθ τθσ μθνιαίασ κατανάλωςθσ αντιβιοτικϊν ςε ςυνδυαςμό με τα επίπεδα τθσ 

μικροβιακισ αντοχισ και τθσ εφαρμογισ των μζτρων ελζγχου των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων. 

 Θ μζριμνα τθσ καταγραφισ των δεικτϊν κατανάλωςθσ των αντιβιοτικϊν ςε ςυνδυαςμό με τα 

επίπεδα τθσ μικροβιακισ αντοχισ, ανά εξάμθνο και υποβάλλονται ςτθν ΕΝΛ.  

 

 

Γ3. Κλινικά Τμιματα-Υπόλοιποι επαγγελματίεσ υγείασ  

 

Γ3α. Διευκυντζσ ιατρικϊν και νοςθλευτικϊν τμθμάτων 

 

Τμιματα Διευκυντζσ κλινικϊν τμθμάτων  Ρροϊςτάμενοι νοςθλευτικϊν τμθμάτων 

ΑϋΡΑΘ Συμπάρδθ Στ. Τάκθ Αλεξ. 

ΒϋΡΑΘ Αλεξίου Η. Ρροδρομίδου Βιολ. 

ΡΝ/ΚΘ  Κόμθσ Μ. Κουπίδου Αλεξ. 

ΚΑΔ/ΚΘ   Ολφμπιοσ Χ. Αποςτολοποφλου Κων/να 

ΜΕΚ  Ηιϊβα Ευφ. 

ΟΥ/ΚΘ  Κατςιφϊτθσ Χ. Κωνςταντοποφλου Ραν/τα 

ΩΛ Οικονόμου Ακ. 

Γ/Χ Ριερακάκθσ Σ. Ρθλίδθ Αικ 



ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» 
 

ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ-ΕΝΛ, 2017 20 

 

Μ/Γ Μαχαιριϊτθσ  Τυρεκίδου Θ. 

Ν/Χ Κουηζλθσ Κ. Λιϊλθ Ρολ. 

Νευρολογικι Ακουαβίβα Λιϊλθ Ρολ. 

Οφκ/κι Μπάφα Μ. Λιϊλθ Ρολ. 

Ορκοπεδικι Κουβαράσ Ι. Τοπαλίδθσ Ρ. 

ΜΕΘ Μιχαλιά Μ. Ριτζλθσ Ρ. 

ΜΕΘ/ΛΑΤΣΕΙΟΥ Τςιδεμιάδου Φ. Μακροποφλου Γ. 

Ρ/Δ Αντωνοποφλου Ε. Αςθμακοποφλου Αικ. 

Ψ/Χ Νεροφτςοσ Ε. Ορφανοφ  

Μ.Τ.Ν. Μαλζγκοσ Ι. Κουμουρίδθσ Χρ. 

ΜΑΦ Μθνογιάννθσ Ν. Καραπιπζρθ Κων/να 

ΡΛ/Χ 

 

Ο ρόλοσ των υπεφκυνων των κλινικϊν τμθμάτων είναι ο πλζον κακοριςτικόσ για τθν εφαρμογι του 

εςωτερικοφ κανονιςμοφ ςτα κλινικά τμιματα.  

Οι Διευκυντζσ και Ρροϊςτάμενοι των τμθμάτων κα πρζπει να προωκοφν τθν απαρζγκλιτθ εφαρμογι 

των διατάξεων τθσ ςχετικισ υπουργικισ απόφαςθσ και των μζτρων πρόλθψθσ και ελζγχου λοιμϊξεων 

του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ:  

 Τθ ςωςτι επιτιρθςθ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων, βοθκϊντασ το ζργο τθσ ΕΝΛ, θ οποία κα 

πρζπει  να τουσ ενθμερϊνει ςυςτθματικά για τα αποτελζςματα τθσ επιτιρθςθσ.  

 Τθν ενςωμάτωςθ ςτθν κακθμερινι κλινικι πρακτικι του προςωπικοφ των μζτρων πρόλθψθσ 

και ελζγχου των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων. 

 Τθ ςυμμετοχι του προςωπικοφ ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν πρόλθψθ 

των λοιμϊξεων που οργανϊνονται από τθν ΕΝΛ ι και από το ίδιο το κλινικό τμιμα. 

 Τθν ενεργό ςυμμετοχι του προςωπικοφ ςε δράςεισ πρόλθψθσ και ελζγχου λοιμϊξεων. Να 

παρζχεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ και τα ανάλογα κίνθτρα. 

 Τθ δθμιουργία κλίματοσ-κουλτοφρασ που ευνοεί και προωκεί τθν εφαρμογι τθσ Υγιεινισ των 

Χεριϊν που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο τθσ πρόλθψθσ των λοιμϊξεων.  

 Τθ ςυμμόρφωςθ του προςωπικοφ ςτθν εφαρμογι των μζτρων πρόλθψθσ και οργάνωςθ 

δράςεων για τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ. 
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 Τθ ςυνεχι επικαιροποίθςθ των οδθγιϊν και των διαδικαςιϊν ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα 

πρζπει να λειτουργεί το κλινικό τμιμα όςον αφορά ςτθν πρόλθψθ των λοιμϊξεων.  

 Τθν αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων και περιοριςμϊν ςτθν εφαρμογι των 

αναγκαίων διαδικαςιϊν (υλικοτεχνικι υποδομι, ανκρϊπινο δυναμικό, μθ λειτουργικζσ 

διαδικαςίεσ κ.α.) και επικοινωνία με τθν διοίκθςθ για επίλυςι τουσ. 

 Τον κακοριςμό υπεφκυνθσ ομάδασ –ςυνδζςμου για τθν επιτιρθςθ τθσ εφαρμογισ των 

διαδικαςιϊν και για τθ ςυνεργαςία και επικοινωνία με τθν ΕΝΛ.  

 

Γ3β. Ιατρονοςθλευτικό προςωπικό  

Βαςικι μζριμνα όλου του προςωπικοφ μόνιμου και προςωρινοφ του ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” ςτο οποίο 

ςυμπεριλαμβάνονται ςπουδαςτζσ και αποκλειςτικζσ/κοι ςυνοδοί αςκενϊν  είναι τα ακόλουκα:  

 

 Να ζχουν λάβει τθν ςωςτι εκπαίδευςθ και είναι ςε κζςθ να εφαρμόηουν ανάλογα τα μζτρα 

πρόλθψθσ και ελζγχου. Θ εκπαίδευςθ αυτι κα πρζπει να επαναλαμβάνεται ςε ετιςια βάςθ 

και να επικαιροποιείται όταν απαιτείται. 

 Να μεριμνοφν ϊςτε θ κλινικι πρακτικι τουσ ςχετικά με τθν πρόλθψθ των λοιμϊξεων να είναι 

ςφμφωνθ με τισ διαδικαςίεσ που ζχουν οριςκεί από τον εςωτερικό κανονιςμό του 

νοςοκομείου και εφαρμόηονται ςτο κλινικό τμιμα ςτο οποίο εντάςςονται.  

 Να ςυνεργάηονται με τα μζλθ τθσ ΕΝΛ για τθν ςωςτι επιτιρθςθ των λοιμϊξεων και τθν 

ζγκαιρθ διάγνωςθ αςκενϊν με μεταδοτικά λοιμϊδθ νοςιματα.  

 Να επιδιϊκουν να ενθμερϊνονται ςωςτά για τα ειδικά μζτρα πρόλθψθσ που πρζπει να λάβουν 

για τθ νοςθλεία ςυγκεκριμζνων αςκενϊν όπωσ για παράδειγμα για τουσ αςκενείσ με 

λοίμωξθ/αποικιςμό από πολυανκεκτικά πακογόνα (ςυςτθματικι ενθμζρωςθ από το φφλλο 

νοςθλείασ των αςκενϊν).   

 Να ελεκεξώλνπλ ηνπο αζζελείο θαη ηνπο επηζθέπηεο θαζώο  θαη ηα ηκήκαηα ή λνζνθνκεία 

ππνδνρήο ησλ αζζελώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξόιεςεο, ζύκθσλα κε ηελ 

εθαξκνδόκελε πνιηηηθή ηνπ λνζνθνκείνπ.  
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Γ3γ. Σφνδεςμοι κλινικϊν τμθμάτων 

 Θ εδραίωςθ των Συνδζςμων Λοιμϊξεων νοςθλευτϊν και ιατρϊν είναι ζνασ κεςμόσ που μπορεί να 

αποβεί ιδιαίτερα αποτελεςματικόσ ςτθν εφαρμογι του εςωτερικοφ κανονιςμοφ ςτα κλινικά τμιματα. 

Θ δράςθ τουσ αναπτφςςεται ςε όλουσ τουσ τομείσ, ςτθν επιτιρθςθ των λοιμϊξεων, ςτθν επιτιρθςθ 

τθσ ςυμμόρφωςθσ κακϊσ και ςτθν εκπαίδευςθ των Ε.Υ.  Με τθν εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου μζτρου 

αναδεικνφονται επαγγελματίεσ υγείασ με ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτο αντικείμενο των λοιμϊξεων και 

παρζχονται κίνθτρα και ςε άλλα άτομα εκτόσ των κεςμικϊν οργάνων να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτα 

προγράμματα ελζγχου και πρόλθψθσ. 

Θ ΕΝΛ ςε πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ από τισ  26/04/2012 ηιτθςε από τθν Ιατρικι και Νοςθλευτικι 

Υπθρεςία τον Οριςμό των Κλινικϊν Συνδζςμων ςτα Τμιματα. Υπιρξε ανταπόκριςθ και κάκε κλινικό 

τμιμα ζχει κλινικό ςφνδεςμο ζναν ιατρό και Νοςθλευτι. Οι ςφνδεςμοι αυτοί αποτελοφν το κλειδί ςτθ 

μείωςθ τθσ επίπτωςθσ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων δεδομζνου ότι: 

 αποτελοφν τον ςυνδετικό κρίκο τθσ εκάςτοτε Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων με τον 

κάκε επαγγελματία υγείασ,  

 ζχουν τθ δυνατότθτα ευκολότερα να εκπαιδεφςουν άμεςα ςτο χϊρο εργαςίασ όντασ μζλθ τθσ 

ίδιασ ομάδασ, 

 γνωρίηοντασ καλφτερα τισ υφιςτάμενεσ πρακτικζσ μποροφν ειδικά να επεμβαίνουν για τθν 

διόρκωςι τουσ  

 μποροφν με μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα, χωρίσ να ζχουν τον ρόλο του ελεγκτικοφ 

μθχανιςμοφ, να ςυντονίηουν τθν υιοκζτθςθ των μζτρων που ςυςτινονται από τθν Επιτροπι.    

 

Γ3δ. Μικροβιολογικό εργαςτιριο.   

Διευκφντρια : Δρ. Ε. Τρίκκα – Γραφάκου  

 

Η επιτιρθςθ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και τθσ μικροβιακισ αντοχισ βαςίηεται ςτο 

Μικροβιολογικό εργαςτιριο του  νοςοκομείου μασ. Θ ςυνεργαςία των κλινικϊν τμθμάτων με το 

προςωπικό του Μικροβιολογικοφ εργαςτθρίου είναι κακθμερινι και κακοριςτικι για τθν ζγκαιρθ 

κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ των αςκενϊν κακϊσ  και ςτον ζλεγχο των επιδθμιϊν. Άλλωςτε θ 

Διευκφντρια  του Μικροβιολογικοφ εργαςτθρίου εναλλάςςεται ςτθν προεδρία τθσ ΕΝΛ με τθν 

Λοιμωξιολόγο κα Συμπάρδθ. 



ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» 
 

ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ-ΕΝΛ, 2017 23 

 

Το Μικροβιολογικό εργαςτιριο είναι ςε κζςθ να διεκπεραιϊνει τα ακόλουκα:  

 Τθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ διάγνωςθ των νοςοκομειακϊν πακογόνων με εφαρμογι επιςτθμονικά 

αποδεκτισ μεκοδολογίασ.  

 Τθν ανίχνευςθ μθχανιςμϊν αντοχισ ςτα αντιβιοτικά, πακογόνων με ιδιαίτερθ επιδθμιολογικι 

ςθμαςία.  

 Τθ ςυνεργαςία με εξειδικευμζνα εργαςτιρια για τθν αποςτολι ςτελεχϊν και τθν 

πραγματοποίθςθ πρόςκετων δοκιμαςιϊν όταν απαιτείται.  

 Τθν παροχι επαρκϊν πλθροφοριϊν ςτουσ κεράποντεσ ιατροφσ ςχετικά με τθν ευαιςκθςία των 

μικροοργανιςμϊν ςτα διακζςιμα αντιβιοτικά για τθν αντιμετϊπιςθ λοιμϊξεων που 

προκαλοφνται από αυτοφσ.  

 Τθν ανίχνευςθ ςυρροϊν αςκενϊν με λοίμωξθ/αποικιςμό από ςυγκεκριμζνα νοςοκομειακά 

πακογόνα (clusters).  

 Τθν καλλιζργεια δειγμάτων από το άψυχο περιβάλλον ςυςτθματικά θ περιςταςιακά όταν αυτό 

κρίνεται αναγκαίο.  

 Τον ζλεγχο τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ αποςτείρωςθσ - απολφμανςθσ του 

ιατρονοςθλευτικοφ εξοπλιςμοφ με καλλιζργειεσ κατάλλθλων δειγμάτων. 

 Τθ διαςφάλιςθ τθσ ςωςτισ και αςφαλοφσ μεταφοράσ βιολογικϊν δειγμάτων εντόσ και εκτόσ 

νοςοκομείου. 

 Τθν επιτιρθςθ τθσ μικροβιακισ αντοχισ και τθν ενθμζρωςθ ςυςτθματικά τθσ ΕΝΛ, τθσ 

διοίκθςθσ και των κλινικϊν τμθμάτων για τα δεδομζνα τθσ επιτιρθςθσ και τθν αναγκαιότθτα 

άμεςθσ εφαρμογισ των μζτρων πρόλθψθσ και ελζγχου.  

 

Γ3ε. Φαρμακείο  

Διευκφντρια, Ευςτακίου Στ. 

 

Θ ςυμμετοχι του φαρμακείου  του ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ”  είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ ςτουσ εξισ τομείσ:  

 Στθν επιτιρθςθ του δείκτθ κατανάλωςθσ αντιβιοτικϊν (DDDs). Θ επιτιρθςθ του 

ςυγκεκριμζνου δείκτθ πραγματοποιείται από τα φαρμακεία των νοςοκομείων ςφμφωνα με τθν 

προτεινόμενθ μεκοδολογία και τα αποτελζςματα κα αποςτζλλονται ςτο ΚΕΕΛΡΝΟ.  
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 Στθν προϊκθςθ τθσ ορκολογικισ χριςθσ των αντιβιοτικϊν ςτο νοςοκομειακό χϊρο. Ο 

διευκυντισ του φαρμακείου ςυμμετζχει ςτθν αντίςτοιχθ ομάδα του νοςοκομείου με 

αρμοδιότθτεσ όπωσ περιγράφονται ςτο αντίςτοιχο ΦΕΚ.  

 Στθν προμικεια των κλινικϊν τμθμάτων  με αλκοολοφχα διαλφματα για τθν εφαρμογι τθσ 

υγιεινισ των χεριϊν κακϊσ και ςτθν επιτιρθςθ τθσ κατανάλωςισ τουσ.  

 Στθν εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων απολυμαντικϊν διαλυμάτων ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ τθσ ΕΝΛ για τον κακαριςμό των άψυχων επιφανειϊν και του 

ιατρονοςθλευτικοφ εξοπλιςμοφ.  

 

Γ3ςτ . Ιατροί εργαςίασ 

Στο Γ.Ν. Ε «ΘΙΑΣΙΟ» Νοςοκομείο  λειτουργεί Τομζασ Δθμόςιασ Υγείασ. Οι Ιατροί Εργαςίασ που 

ςτελεχϊνουν τον τομζα είναι : 

1. Στάμου Ιωάννθσ,Δ/ντισ  

2. Κυπραίου Ευαγγελία, Δ/ντισ  

3. Φυτιλι Δζςποινα, Επιμ. Α' 

Οι ανωτζρω ιατροί ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τουσ είναι Υπεφκυνοι για τθν διαχείριςθ των 

επαγγελματικϊν εκκζςεων ςε λοιμογόνουσ παράγοντεσ (ςχετικό Κεφ. Αςφάλεια Ρροςωπικοφ) 

 

Γ3η. Επόπτθσ Δθμόςιασ Υγείασ  

Επόπτθσ Δθμόςιασ Υγείασ και Μζλοσ τθσ ΕΝΛ είναι ο κ. Αναςταςιάδθσ Αιμίλιοσ  

Στα πλαίςια των αρμοδιοτιτων του : 

 είναι Υπεφκυνοσ ιατρικϊν αποβλιτων τθσ Μονάδασ (ΥΔΑΥΜ) και ςε ςυνεργαςία με τισ ΝΕΛ 

εκπαιδεφει το προςωπικό ςτθν ορκι διαχείριςθ των ιατρικϊν αποβλιτων 

 Διενεργεί δειγματολθψίεσ νεροφ για legionella spp 

 Διενεργεί δειγματολθψίεσ νεροφ τθσ ΜΤΝ 

 Διενεργεί δειγματολθψίεσ τροφίμων 

 Είναι υπεφκυνοσ για το πρόγραμμα εντομο-μυοκτονίασ 

 Ραρακολουκεί τθν υγιεινι ςτον χϊρο του νοςοκομείου πάντα ςε ςυνεργαςία με τισ ΝΕΛ 
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Γ3θ. Κλινικοί Εκπαιδευτζσ για τθν πρόλθψθ διαςποράσ πολυανκεκτικϊν πακογόνων 

Κλινικοί Εκπαιδευτζσ 

 Αλεξίου Νικόλαοσ   Επιμελθτισ Βϋ,  ΑϋΡακολογικισ κλινικισ 

 Μακίνα Άννα    Επιμελιτρια Βϋ, Βϋ Ρακολογικισ κλινικισ 

 Φαραηί-Χογγοφκι  Χριςτοσ    Εξιδικευόμενοσ ΜΕΘ 

 Χριςτοποφλου Μαρία  Τομεάρχθσ Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ 

 Νάςτοσ Ιωάννθσ   Τομεάρχθσ Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ  

 Νικολοποφλου Χρφςα  ΤΕ Νοςθλεφτρια, ΤΕΡ 

 Οικονόμου Κυριακι   ΤΕ Νοςθλζφτρια  ΜΕΘ 

 Κουτςοφρθ Μαριάντηελα  ΡΕ Νοςθλεφτρια, Ν/Χ 

 Σκόπα Ακαναςία   ΡΕ Νοςθλεφτρια, ΜΕΚ-Αιμοδυναμικό 

 Ραπαγεωργίου Μαρία  ΤΕ Νοςθλεφτρια ΜΑΦ 

 

Οι Κλινικοί Εκπαιδευτζσ ορίςτθκαν μετά από πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ και πρόταςθ τθσ ΕΝΛ και 

ορίςτθκαν με  διοικθτικι πράξθ. Οι κλινικοί εκπαιδευτζσ ςυνεργάηονται με τθν ΕΝΛ ςτα εκπαιδευτικά 

προγράμματα τθσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

 

 

ΕΡΙΤΗΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΧΩΟΥΣ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΕΡΙΤΗΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΧΩΟΥΣ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

Το Γ.Ν.Ε «ΘΙΑΣΙΟ» ςυμμετζχει ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία   

ςτουσ υποχρεωτικοφσ  δείκτεσ.  

 

 

 

 

Δ1.Σφςτθμα Υποχρεωτικϊσ Δθλοφμενων Νοςθμάτων   

Διαδικαςία ςτο Γ.Ν.Ε «ΘΙΑΣΙΟ»  

 Το Γ.Ν.Ε «ΘΙΑΣΙΟ» ςυμμετζχει ςτο ςφςτθμα Υποχρεωτικϊσ Δθλοφμενων Νοςθμάτων  του 

ΚΕΕΛΡΝΟ.  

 Σε κάκε περίπτωςθ που κάποιοσ αςκενισ διαγνωςτεί με νόςθμα που περιλαμβάνεται ςτα 

υποχρεωτικϊσ δθλοφμενα νοςιματα ο κεράπων ιατρόσ ενθμερϊνει τθν ΕΝΛ και ςτθ ςυνζχεια 

ςυμπλθρϊνει το ανάλογο δελτίο διλωςθσ που ζχει κακοριςτεί από το ΚΕΕΛΡΝΟ.  

 Θ ΝΕΛ ςυλλζγει τα δελτία, τα αποςτζλλει  ςτο ΚΕΕΛΡΝΟ και αρχειοκετεί τα πρωτότυπα των 

δθλϊςεων ςτο γραφείο Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. Συγχρόνωσ εφαρμόηονται τα αυςτθρά 

μζτρα προςταςίασ με τακτικό και ζκτακτο ζλεγχο. Θ διλωςθ γίνεται πάντοτε ςτουσ χρόνουσ 

που ζχουν οριςτεί από το ΚΕΕΛΡΝΟ (βλ. παράρτθμα κεφάλαιο 1 Νοςιματα Υποχρεωτικισ 

Διλωςθσ ςτθν Ελλάδα, ΚΕΕΛΡΝΟ). 

 

Τα νοςιματα που επιτθροφνται είναι τα εξισ: αλλαντίαςθ, άνκρακασ, διφκερίτιδα, Εγκεφαλίτιδεσ 

από αρμπό-ιοφσ, ευλογιά, ιογενείσ αιμορραγικοί πυρετοί, λφςςα, μελιοείδωςθ, πανϊλθ, SARS, MERS, 

τουλαραιμία, χολζρα, AIDS, μεταδοτικι ςπογγϊδθσ εγκεφαλοπάκεια (CJD), πολιομυελίτιδα, ελονοςία, 

μθνιγγίτιδα (βακτθριακι, άςθπτθ), μθνιγγιτιδοκοκκικι νόςοσ, φυματίωςθ, λεγιονζλλωςθ, γρίπθ, 
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ιλαρά, ερυκρά, παρωτίτιδα, ανεμοβλογιά με επιπλοκζσ, κοκκφτθσ, τζτανοσ, ςυγγενισ ερυκρά, 

ςυγγενισ τοξοπλάςμωςθ, ςυγγενισ ςφφιλθ, θπατίτιδα Α. θπατίτιδα Β, θπατίτιδα C, τυφοειδισ 

πυρετόσ και  άλλεσ ςαλμονελλϊςεισ, ςιγκζλλωςθ, λοίμωξθ από εντεροαιμορραγικό E. Coli, τριχίνωςθ, 

βρουκζλλωςθ, λιςτερίωςθ, οξφσ πυρετόσ Q, εχινοκοκκίαςθ, λεϊςμανίαςθ και λεπτοςπείρωςθ.  

  

Δ2. Μθνιαία Επίπτωςθ Βακτθριαιμιϊν από Ρολυανκεκτικά Ρακογόνα  
 
 
1οσ ΔΕΙΚΤΗΣ: Μθνιαία Επίπτωςθ Βακτθριαιμιϊν από Ρολυανκεκτικά Ρακογόνα 
  
Σκοπόσ μζτρθςθσ του δείκτθ 
Ρρόκειται για ςυνεχι καταγραφι των βακτθριαιμιϊν από τα πολυανκεκτικά πακογόνα που 

επιτθροφνται. Ο δείκτθσ αυτόσ αναδεικνφει, μζςα ςτο χρόνο, τθν τάςθ (αυξθτικι ι πτωτικι) τθσ 

επίπτωςθσ εμφάνιςθσ βακτθριαιμιϊν από τα πολυανκεκτικά πακογόνα που επιτθροφνται ςτο Γ.Ν.Ε 

«Θριάςιο».  

 Οι βακτθριαιμίεσ είναι οι ςυχνότερεσ και ςοβαρότερεσ λοιμϊξεισ από τα ςυγκεκριμζνα βακτιρια 

ςφμφωνα και με τθν μζχρι τϊρα επιτιρθςθ που πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια εφαρμογισ του 

Σχεδίου Δράςθσ «Ρροκροφςτθσ».  

Επιπλζον, θ καταγραφι των βακτθριαιμιϊν βαςίηεται ςτθν μικροβιολογικι τεκμθρίωςθ και γι αυτό το 

λόγο θ ςυνεχισ επιτιρθςθ τουσ είναι πιο αξιόπιςτθ. Τζλοσ, αποτελοφν ζναν αντιπροςωπευτικό δείκτθ 

επίπτωςθσ νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων από τα ςυγκεκριμζνα πολυανκεκτικά πακογόνα που 

επιτθροφνται ςτα νοςοκομεία.  

Οι βακτθριαιμίεσ που επιτθροφνται είναι οι νοςοκομειακζσ ι ςχετιηόμενεσ με χϊρουσ παροχισ 

υπθρεςιϊν υγείασ, μικροβιολογικά τεκμθριωμζνεσ, βακτθριαιμίεσ (αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςτο 

Ραράρτθμα κεφάλαιο 1, Δ2) 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ  Γ.Ν.Ε «ΘΙΑΣΙΟ» ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 

 

Καταγράφονται οι  Μικροβιολογικά Τεκμθριωμζνεσ  Βακτθριαιμίεσ και ςυγκεκριμζνα οι 

βακτθριαιμίεσ που οφείλονται ςε  

-Ανκεκτικά ςτισ  καρβαπενζμεσ πακογόνα  Acinetobacter Bau,  

Klebsiella pneum, Pseudomonas aerog  

- Ανκεκτικά ςτελζχθ ςτθ Mεκικιλλίνθ S. aureus (MRSA)  

- Ανκεκτικά ςτελζχθ ςτα Γλυκοπεπτίδια Enteroccocus (VRE)  

Οι βακτθριαιμίεσ ταξινομοφνται ςε  

 Βακτθριαιμία Συνδεόμενθ με  Κεντρικό Φλεβικό Κακετιρα (ΒΣ.ΚΦΚ-CRBSI)  

 Δευτεροπακισ Βακτθριαιμία  

 Ρρωτοπακισ Βακτθριαιμία (αγνϊςτου εςτίασ) 

 Αδιευκρίνιςτθ βακτθριαιμία  

Κατά τθ μζτρθςθ του δείκτθ λαμβάνονται υπόψθ τα κάτωκι: 
 Εάν ςε ζνα αςκενι επιςυμβοφν πάνω από ζνα επειςόδια βακτθριαιμίασ το μινα, ωσ νζα 

επειςόδια βακτθριαιμίασ ανά αςκενι καταγράφονται : 

α) οι βακτθριαιμίεσ από διαφορετικό πακογόνο και  

β) οι βακτθριαιμίεσ από το ίδιο πακογόνο που εμφανίςκθκαν, όμωσ, με διαφορά 

τουλάχιςτον δφο εβδομάδων από τθν πρϊτθ απομόνωςθ του ςυγκεκριμζνου 

πακογόνου.  

 Τα πακογόνα κεωροφνται ίδια όταν ςυμπίπτουν κατά είδοσ, γζνοσ και φαινότυπο αντοχισ. Τα 

πακογόνα κεωροφνται διαφορετικά εάν ο φαινότυποσ αντοχισ διαφζρει ςε ζνα από τα 

αντιβιοτικά που επιτθροφνται και αποτελοφν δείκτεσ μικροβιακισ αντοχισ για τα 

ςυγκεκριμζνα πακογόνα.  

 Βακτθριαιμίεσ που επιμζνουν, οφειλόμενεσ ςε ςυγκεκριμζνθ εςτία λοίμωξθσ, κα πρζπει να 

αξιολογοφνται ανάλογα από τουσ κεράποντεσ ιατροφσ  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ ΣΤΟ  Γ.Ν.Ε «ΘΙΑΣΙΟ» 

Οι ΝΕΛ ακολουκοφν τον αλγόρικμο επιτιρθςθσ των βακτθριαμιϊν και  

 ςυλλζγουν κακθμερινά τισ απομονϊςεισ βακτθρίων από το Μικροβιολογικό Εργαςτιριο  

 Καταγράφουν τισ απομονϊςεισ ανά θμζρα ςε ζντυπο  και θλεκτρονικό αρχείο 

 Συμπλθρϊνουν τθ φόρμα με τα ςτοιχεία αςκενι και τισ απομονϊςεισ 

 Ραραδίδουν τθ φόρμα ςτον κεράποντα ο οποίοσ αξιολογεί τθ λοίμωξθ  

 Υπογράφονται οι φόρμεσ και αποςτζλλονται εβδομαδιαία από τισ ΝΕΛ με fax  ςτο ΚΕΕΛΡΝΟ. 

Ρεριγραφι Δείκτθ Αρικμόσ βακτθριαιμιϊν από πολυανκεκτικά πακογόνα που επιτθροφνται, ανά 

χίλιεσ θμζρεσ νοςθλείασ, ανά μινα.  

Αρικμθτισ: Νζα επειςόδια βακτθριαιμιϊν από πολυανκεκτικά πακογόνα ανά μινα  

Ραρανομαςτισ: Σφνολο θμερϊν νοςθλείασ ανά μινα  

 

  
Το Γ.Ν.Ε «ΘΙΑΣΙΟ» παραλαμβάνει κάκε εξάμθνο τθν τάςθ τθσ μθνιαίασ επίπτωςθσ 

βακτθριαιμιϊν/1000θμζρεσ νοςθλείασ από τα πολυανκεκτικά πακογόνα που επιτθροφνται, ςυνολικά, 

ανά μικροοργανιςμό και ανά είδοσ μικροβιαιμίασ.  

  

3. Αξιολόγθςθ δείκτθ Ο δείκτθσ αξιολογείται για Γ.Ν.Ε «ΘΙΑΣΙΟ»  όςον αφορά τθν πτωτικι ι 

αυξθτικι τάςθ μζςα ςτο χρόνο, ςε ςυνάρτθςθ με τθν ςτοχοκεςία για το ςυγκεκριμζνο χρονικό 

διάςτθμα. Επιπλζον, είναι δυνατι θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ με άλλα νοςοκομεία  δεδομζνου ότι ςε 

κάκε ζκκεςθ δεδομζνων επιτιρθςθσ του ΚΕΕΛΡΝΟ  παρζχονται οι τάςεισ τθσ επίπτωςθσ όλων των 

νοςοκομείων τθσ 2θσ ΥΡΕ κακϊσ και κατά ομάδεσ  νοςοκομείων με βάςθ τον αρικμό των λειτουργικϊν 

κλινϊν.  
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Δ3. Επιτιρθςθ νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και χριςθσ αντιβιοτικϊν  
  
2οσ ΔΕΙΚΤΗΣ: Σθμειακόσ Επιπολαςμόσ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και Χριςθσ Αντιβιοτικϊν  
  
Α. Σκοπόσ μζτρθςθσ του Δείκτθ  

Ο ςθμειακόσ επιπολαςμόσ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων αφορά τθ ςυςτθματικι καταγραφι των 

νοςθλευομζνων αςκενϊν με ςυγκεκριμζνεσ νοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ (βάςει πρωτοκόλλου, οριςμϊν 

και δελτίου του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου Ρρόλθψθσ και Ελζγχου Λοιμϊξεων – ECDC) για ςυγκεκριμζνο 

χρονικό διάςτθμα από όλα τα νοςοκομεία τθσ χϊρασ. Oργανϊνεται από τθ Διοίκθςθ του ΓΝΕ 

«ΘΙΑΣΙΟ» και τθν ΕΝΛ του νοςοκομείου ςε ςυνεργαςία με το ΚΕΕΛΡΝΟ κάκε 2 χρόνια.  

 Ο ςθμειακόσ επιπολαςμόσ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων ωσ ςκοπό ζχει τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

τάςθσ τθσ ςυχνότθτασ ςυγκεκριμζνων νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων (ανά ςθμείο εντόπιςθσ, πακογόνο, 

τμιμα/κλινικι) και τθ ςφγκριςθ αυτισ με το γενικό πανευρωπαϊκό δείκτθ και τουσ δείκτεσ άλλων 

Ευρωπαϊκϊν χωρϊν, με τελικό ςτόχο τθν εφαρμογι παρεμβάςεων και τθ μείωςθ ι και εκμθδζνιςι 

τουσ.  

 Ο ςθμειακόσ επιπολαςμόσ χριςθσ αντιβιοτικϊν ωσ ςκοπό ζχει τθν παρακολοφκθςθ τθσ τάςθσ τθσ 

κατανάλωςθσ αντιβιοτικϊν (ςυνολικά και ανά λοίμωξθ, πακογόνο, τμιμα/κλινικι) και τθ ςφγκριςθ 

αυτισ με το γενικό πανευρωπαϊκό δείκτθ και τουσ επιμζρουσ δείκτεσ άλλων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν, με 

τελικό ςτόχο τθ μείωςθ και εκμθδζνιςθ τθσ άςκοπθσ κατανάλωςθσ αντιβιοτικϊν. Ο ςθμειακόσ 

επιπολαςμόσ για τθν κατανάλωςθ αντιβιοτικϊν γίνεται ταυτόχρονα με το ςθμειακό επιπολαςμό των 

νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και οι ςτόχοι είναι:  

  

Β. Ραρουςίαςθ του Δείκτθ  

Ο ςθμειακόσ επιπολαςμόσ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων εκφράηεται ατό το λόγο του απόλυτου 

αρικμοφ των νοςθλευομζνων αςκενϊν με ςυγκεκριμζνεσ νοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ προσ τον αρικμό 

των αςκενϊν που νοςθλεφονταν εκείνο το χρονικό διάςτθμα ςτο νοςοκομείο (ι τμιμα), εκφραςμζνο 

επί τοισ εκατό.   

Ο ςθμειακόσ επιπολαςμόσ εκφράηεται ατό το λόγο του απόλυτου αρικμοφ των αςκενϊν που 

λαμβάνουν κάποιο αντιβιοτικό προσ τον αρικμό των νοςθλευομζνων αςκενϊν, επί τοισ εκατό.  
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Γ. Αξιολόγθςθ δείκτθ  

Θ αξιολόγθςθ και θ ενθμζρωςθ ςχετικά με τα αποτελζςματα του ςθμειακοφ επιπολαςμοφ 

νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και τθσ κατανάλωςθσ των αντιβιοτικϊν ςε κάκε νοςοκομείο ζχει ωσ ςτόχο:  

 Να αυξθκεί θ ευαιςκθτοποίθςθ των εργαηομζνων ςε κζματα πρόλθψθσ των νοςοκομειακϊν 

λοιμϊξεων και ορκολογικισ χριςθσ αντιβιοτικϊν. 

 Να βελτιϊνεται κάκε φορά θ διαδικαςία τθσ επιτιρθςθσ με τθν αξιοποίθςθ τθσ εμπειρίασ και 

των ικανοτιτων του προςωπικοφ που αναλαμβάνει τθ διεκπεραίωςθ τθσ καταγραφισ.  

 Να κακορίηονται κάκε φορά ςυγκεκριμζνοι αρικμθτικοί ςτόχοι τόςο ςε επίπεδο νοςοκομείου 

όςο και ςε επίπεδο επιμζρουσ τμθμάτων.  

 Να αξιολογείται θ αποτελεςματικότθτα των μζτρων που λαμβάνονται από το κάκε νοςοκομείο 

για τον ζλεγχο των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ ορκολογικισ 

χριςθσ των αντιβιοτικϊν.  

 Να αξιολογοφνται και να επανακακορίηονται ςτοχευμζνεσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ ανά τμιμα 

και για το ςφνολο του νοςοκομείου που κα περιλαμβάνουν τθν επιτιρθςθ, τθν εφαρμογι των 

μζτρων και τθ ςυμμόρφωςθ ςτουσ κανόνεσ τθσ ορκολογικισ χριςθσ των αντιβιοτικϊν.  

  

Θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων από το ΚΕΕΛΡΝΟ, θ ςυνεκτίμθςθ των ευρθμάτων με αυτά των 

υπολοίπων χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ και θ ενθμζρωςθ των νοςοκομείων, των ΥΡΕ και του Υπουργείου 

Υγείασ, αποςκοπεί ςτθν αξιολόγθςθ και ςτον προςδιοριςμό τθσ εκνικισ και τοπικισ ςτρατθγικισ 

ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων.  

 

Συμμετοχι του ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» 

  

Το του ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» ιταν ανάμεςα ςτα 33 ελλθνικά νοςοκομεία που ςυμμετείχαν ςτθν πρϊτθ 

εκνικι μελζτθ ςθμειακοφ επιπολαςμοφ- Point Prevelence Survey of Healthcare- Associated Infections 

and  Antimicrobial Use in European Acute Care Hospitals ςε ςυνεργαςία του ΚΕΕΛΡΝΟ  με το ECDC που 

πραγματοποιικθκε τον Ιοφνιο του 2012. Τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ κοινοποιικθκαν ςτθν Διοίκθςθ 

τθσ μονάδασ μασ και ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ενϊ χρθςιμοποιοφνται κάκε φορά ωσ δεδομζνα 

για  να καταγράφεται θ πορεία του Νοςοκομείου. 
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Τον Νοζμβριο του 2016  το ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» ςυμμετείχε αφενόσ ςτθ δεφτερθ μελζτθ αφετζρου ιταν 

ανάμεςα ςτα 15 ελλθνικά νοςοκομεία ςτα οποία ελζγχκθκε θ αξιοπιςτία τθσ μελζτθσ (validation). 

Επιπλζον θ ΝΕΛ κα Α. Καραίςκου είχε επιλεχκεί από τθν Ελλθνικι Ομάδα Σχεδιαςμοφ τθσ μελζτθσ 

(ΚΕΕΛΡΝΟ και Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ ) ωσ “Validator” άλλων νοςοκομείων. Εφόςον θ εξαγωγι των 

αποτελεςμάτων ολοκλθρωκεί κα ςυγκρικοφν τα δεδομζνα με αυτά του 2012, κα ερμθνευτεί θ τάςθ 

και κα ςτθριχτεί και θ  ςτρατθγικι του νοςοκομείου για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο των λοιμϊξεων. 

Το ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ»κα ςυμμετζχει ςε κάκε ενκικι μελζτθ ςθμειακοφ επιπολαςμοφ. 

 
Δ4. Επιτιρθςθ αντοχισ ςυγκεκριμζνων μικροοργανιςμϊν ςτα αντιβιοτικά από τα Μικροβιολογικά 
Εργαςτιρια  
  
3οσ ΔΕΙΚΤΗΣ: Επιτιρθςθ Μικροβιακισ Αντοχισ  

 Α. Σκοπόσ μζτρθςθσ του Δείκτθ  

Ο δείκτθσ επιτιρθςθσ τθσ Μικροβιακισ Αντοχισ αφορά τθν ςυνεχι καταγραφι των επιπζδων αντοχισ 

των ςθμαντικότερων νοςοκομειακϊν πακογόνων ςτα αντιβιοτικά. Σχετίηεται άμεςα με τθν 

κατανάλωςθ των αντιβιοτικϊν και τθν οριηόντια διαςπορά των ανκεκτικϊν πακογόνων ςτο 

νοςοκομειακό περιβάλλον. Θ ςθμαςία του είναι εξαιρετικά μεγάλθ γιατί ςυμβάλει ςτθν επιλογι τθσ 

εμπειρικισ αντιμικροβιακισ αγωγισ των αςκενϊν με νοςοκομειακι λοίμωξθ. 

Β. Ρεριγραφι Δείκτθ  

Τα ποςοςτά μικροβιακισ αντοχισ καταγράφονται ανά είδοσ μικροοργανιςμοφ και ανά μικροβιακό 

παράγοντα ςυνολικά κάκε εξάμθνο. Ανά είδοσ μικροοργανιςμοφ καταγράφεται το ποςοςτό μθ 

ευαίςκθτων ςτελεχϊν ςτισ ςθμαντικότερεσ κατθγορίεσ διακζςιμων αντιμικροβιακϊν παραγόντων που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ λοιμϊξεων από τα ςυγκεκριμζνα πακογόνα.  

Αρικμθτισ:  Αρικμόσ απομονωκζντων μθ ευαίςκθτων ςτελεχϊν ανά είδοσ μικροοργανιςμοφ ςε 

ςυγκεκριμζνο αντιμικροβιακό παράγοντα.  

Ραρανομαςτισ: Σφνολο ελεγχκζντων ςτελεχϊν ανά είδοσ μικροοργανιςμοφ ςτον ςυγκεκριμζνο 

παράγοντα. Στθν περίπτωςθ που πραγματοποιείται αντιβιόγραμμα υπό περιοριςμό ι δεν ελζγχονται 

όλα τα απομονωκζντα ςτελζχθ ςτον ςυγκεκριμζνο αντιμικροβιακό παράγοντα κα πρζπει να 

αναφζρεται, όπωσ επίςθσ και τα κριτιρια ι άλλοι  λόγοι βάςει των οποίων δεν ζγινε ζλεγχοσ ςε 

ςυγκεκριμζνα αντιβιοτικά. 

 



ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» 
 

ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ-ΕΝΛ, 2017 36 

 

Γ. Αξιολόγθςθ του Δείκτθ  

Θ εξζλιξθ τθσ μικροβιακισ αντοχισ ςτον νοςοκομειακό χϊρο επθρεάηεται από πολλοφσ παράγοντεσ 

κυριότεροι των οποίων είναι θ εφαρμογι των μζτρων ελζγχου και θ χριςθ των αντιβιοτικϊν. Γι αυτό 

το λόγο θ αξιολόγθςθ του δείκτθ κα γίνεται ςε ςυνδυαςμό και με άλλουσ παράγοντεσ όπωσ επίςθσ και 

με τουσ υπόλοιπουσ δείκτεσ επιτιρθςθσ.   

 

 

Στο ΓΝΕ « ΘΙΑΣΙΟ» 

 

1. Το Μικροβιολογικό Εργαςτιριο ςυμμετζχει από το 1997 ςτο Ρανευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτιρθςθσ 

Μικροβιακισ Αντοχισ (WHONET Ελλάδοσ) το οποίο ζχει ωσ ςτόχο τθν κατανόθςθ των τάςεων τθσ 

μικροβιακισ αντοχισ, τθν ζγκαιρθ ανίχνευςθ ςτελεχϊν με ιδιαίτερουσ μθχανιςμοφσ αντοχισ που 

χριηουν άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ και τθν ανάπτυξθ εκνικισ πολιτικισ για τθ χριςθ των αντιβιοτικϊν.  

2. Οι μικροοργανιςμοί των οποίων επιτθρείται θ αντοχι ςτα βαςικότερα αντιβιοτικά που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ λοιμϊξεων από τα ςυγκεκριμζνα πακογόνα ζχουν 

απομονωκεί μόνο από αιμοκαλλιζργειεσ νοςθλευομζνων αςκενϊν και είναι οι ακόλουκοι:  

α. Escherichia coli 

β. Proteus mirabilis  

γ. Acinetobacter baumannii  

δ. Klebsiella pneumoniae  

ε. Enterobacter aerogenes, Ε .cloacae  

ςτ. Pseudomonas aeruginosa  

η. Staphylococcus aureus 

θ. Enterococcus faecium 

κ. Enterococcus faecalis  
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3. Θ αντοχι των ςτελεχϊν ςτα ςυγκεκριμζνα αντιβιοτικά κακορίηεται με βάςθ τα όρια ευαιςκθςίασ 

πιςτοποιθμζνων διεκνϊν οργανιςμϊν που εφαρμόηονται ςτο  Μικροβιολογικό Εργαςτιριο  του ΓΝΕ 

«ΘΙΑΣΙΟ» (CLSI/EUCAST). 

Τα κλινικά τμιματα ενθμερϊνονται ςε ςυςτθματικι βάςθ για τα επιδθμιολογικά  δεδομζνα κακϊσ και 

για τα επίπεδα μικροβιακισ αντοχισ που επικρατοφν τόςο ςε κάκε τμιμα ξεχωριςτά όςο και ςε 

ολόκλθρο το ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ».  

Επιπρόςκετα δθλϊνεται θ μεκοδολογία που ακολουκείται για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αντοχισ (μζκοδοσ 

Kirby Bauer, προςδιοριςμόσ MIC ςε αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα ι/και E-test).  

Τα αντιβιοτικά ςτα οποία επιτθρείται θ μικροβιακι αντοχι των παραπάνω μικροοργανιςμϊν 

αναγράφονται αναλυτικά ςτον πίνακα που ακολουκεί.  

Το Μικροβιολογικό Εργαςτιριο ζχει ςχεδιάςει τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω δείκτθ εντόσ του 2018.  

Τα ςτοιχεία των αντοχϊν από το Μικροβιολογικό Εργαςτιριο για τον προςδιοριςμό του δείκτθ είναι 

ςτθν παροφςα φάςθ διακζςιμα  ςτθν ΥΡΕ προσ επεξεργαςία. 

Επιπρόςκετεσ και αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τον δείκτθ υπάρχουν ςτο Ραράρτθμα (κεφάλαιο 1, Δ4). 

 
 
Δ5. Επιτιρθςθ κατανάλωςθσ των αντιβιοτικϊν ανά εξάμθνο (DDDs/100 αςκενείσ – θμζρεσ) από το 
Φαρμακείο  
  
4οσ ΔΕΙΚΤΗΣ: Κατανάλωςθ αντιβιοτικϊν   
  
Α. Σκοπόσ μζτρθςθσ του δείκτθ 

 Θ κατανάλωςθ των αντιβιοτικϊν ςυνδζεται άμεςα με τθν εμφάνιςθ και εξζλιξθ τθσ μικροβιακισ 

αντοχισ. Θ μζτρθςθ τθσ κατανάλωςθσ των αντιβιοτικϊν ςτο ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» είναι εξαιρετικά 

ςθμαντικι γιατί με τθν ταυτόχρονθ αξιολόγθςθ των δεδομζνων μικροβιακισ αντοχισ  μπορεί να 

οδθγιςει ςε πολφτιμα ςυμπεράςματα και ανάλογεσ δράςεισ παρζμβαςθσ. Από τθν μζτρθςθ του 

δείκτθ κατανάλωςθσ αντιβιοτικϊν δεν προκφπτουν ποιοτικά δεδομζνα για τθν χριςθ των αντιβιοτικϊν 

ςτο νοςοκομείο (πχ. θ ζνδειξθ χοριγθςθσ των φαρμάκων). Θ αξία του δείκτθ ζγκειται ςτθν 

αποτφπωςθ μζςα ςτο χρόνο τθσ τάςθσ κατανάλωςθσ των αντιμικροβιακϊν παραγόντων ςτο ςτο ΓΝΕ 

«ΘΙΑΣΙΟ» ίδρυμα και μάλιςτα με τζτοιο τρόπο ϊςτε τα δεδομζνα του νοςοκομείου να είναι 

ςυγκρίςιμα με τα εκνικά και διεκνι δεδομζνα επιτιρθςθσ.  
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Β. Ρεριγραφι του δείκτθ Θ μονάδα μζτρθςθσ τθσ κατανάλωςθσ των αντιμικροβιακϊν παραγόντων 

ςτα νοςοκομεία είναι θ Θμεριςια Κακοριςμζνθ Δόςθ (Daily Defined Dose - DDD) ανά 100 αςκενείσ-

θμζρεσ. Θ DDD για κάκε φάρμακο εκφράηει τθν μζςθ θμεριςια δόςθ ςυντιρθςθσ ςε γραμμάρια που 

χορθγείται, βάςθ επίςθμων ενδείξεων του φαρμάκου, ςε ζνα ενιλικα αςκενι ςωματικοφ βάρουσ 70 

κιλϊν. Θ Θμεριςια Κακοριςμζνθ Δόςθ φαρμάκου δεν εκφράηει πάντα τθν ενδεικνυόμενθ δόςθ ι τθν 

θμεριςια δόςθ που ςυνταγογραφείται ςτθν κακ' θμζρα κλινικι πρακτικι. Επιπλζον θ DDD είναι 

ανεξάρτθτθ από τθν προςαρμογι τθσ δοςολογίασ ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των αςκενϊν κακϊσ 

και ςε άλλεσ φαρμακολογικζσ παραμζτρουσ.  Θ DDD υπολογίηεται διαιρϊντασ το ςυνολικό αρικμό 

γραμμαρίων του φαρμάκου που χορθγικθκαν προσ τον αρικμό των γραμμαρίων μία μζςθσ δόςθσ 

φαρμάκου. Θ μζςθ θμεριςια δόςθ του φαρμάκου κακορίηεται από τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ.  

  

Ο δείκτθσ που κα αποτυπϊνει τθν κατανάλωςθ των αντιβιοτικϊν ςτα νοςοκομεία με τθν ςυνεχι 

καταγραφι του για ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα είναι τα DDDs δθλαδι, θ DDD ανά 100 

αςκενείσ-θμζρεσ ςφμφωνα με τισ ςυςτάςεισ του ΡΟΥ για τθν μζτρθςθ τθσ κατανάλωςθσ των 

αντιβιοτικϊν ςτα νοςοκομεία.  

 Αρικμθτισ: θ DDD για κάκε αντιβιοτικό όπωσ υπολογίηεται παρακάτω.  

Ραρανομαςτισ: Σφνολο θμερϊν νοςθλείασ για το χρονικό διάςτθμα καταγραφισ που είναι οι ζξι 

μινεσ.  

 

Θ κατθγοριοποίθςθ των αντιβιοτικϊν γίνεται  ςφμφωνα με το ςφςτθμα ATC/DDD (Anatomical 

Therapeutic Classification ) του WHO. Θ DDD υπολογίηεται για όςα αντιβιοτικά ζχουν κωδικό ςτο 

ςφςτθμα ATC (ATC/DDDclassification, 2014 version).  

http://www.whocc.no/atc_ddd_index/updates_included_in_the_atc_dddindex).  
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Στθν παροφςα φάςθ επιτθροφνται  μόνο τα αντιμικροβιακά. Θ μζτρθςθ των DDDs ςτο ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» 

πραγματοποιείται ανά εξάμθνο για όλα τα αντιβιοτικά που χορθγοφνται ςυςτθματικά μζςω 

παρεντερικισ οδοφ (ενδοφλζβια και ενδομυϊκά) και αποςτζλλεται ςτα ειδικά δελτία καταγραφισ που 

ακολουκοφν ςτο ΚΕΕΛΡΝΟ (Ραράρτθμα κεφ. 1, Δ5). 

 

Γ. Αξιολόγθςθ δείκτθ 

 Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αξιολογείται όςον αφορά τθν πτωτικι ι αυξθτικι του τάςθ μζςα ςτο χρόνο 

για κάκε αντιμικροβιακό παράγοντα  ςε ςυνάρτθςθ με τθν ςτοχοκεςία που ζχει κζςει το ΓΝΕ 

«ΘΙΑΣΙΟ», θ οποία κακορίηεται από τουσ ακόλουκουσ παράγοντεσ: 

 Τα αρχικά επίπεδα κατανάλωςθσ των αντιβιοτικϊν.  

 Τθν εξζλιξθ τθσ τάςθσ των υπόλοιπων δεικτϊν που ςχετίηονται με τθν χριςθ των αντιβιοτικϊν, 

όπωσ τθσ μικροβιακισ αντοχισ και των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων από πολυανκεκτικά 

βακτιρια ι άλλων δεικτϊν που μπορεί να ζχει κζςει το ίδιο το νοςοκομείο για τθν ποιοτικι 

αξιολόγθςθ τθσ ςυνταγογράφθςθσ των αντιμικροβιακϊν παραγόντων.   

Επιπρόςκετεσ και αναλυτικζσ πλθροφορίεσ και επεξθγιςεισ για τον δείκτθ περιλαμβάνονται 

ςτο παράρτθμα (κεφάλαιο 1, Δ5).  

 

Δ6. Επιτιρθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτθν Υγιεινι των Χεριϊν   
  

5οσ ΔΕΙΚΤΗΣ: Συμμόρφωςθ ςτθν Υγιεινι των Χεριϊν  
  

Α. Σκοπόσ μζτρθςθσ του δείκτθ  

Θ ςωςτι τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ των χεριϊν από τουσ επαγγελματίεσ υγείασ, αποτελοφςε και 

αποτελεί, ζνα από τα βαςικά ςθμεία όλων των προγραμμάτων πρόλθψθσ των νοςοκομειακϊν 

λοιμϊξεων.  

Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ παρακολοφκθςθσ των διαδικαςιϊν εφαρμογισ υγιεινισ των χεριϊν είναι θ 

αποτφπωςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ του προςωπικοφ ςε αυτζσ κακϊσ και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ο 

κακοριςμόσ ποιοτικϊν και ποςοτικϊν παραμζτρων ςχετικά με τισ τεχνικζσ που εφαρμόηονται. 

 Θ καταγραφι τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτθν υγιεινι των χεριϊν ςε τακτά χρονικά διαςτιματα επιτρζπει τθ 

ςυνεχι αξιολόγθςθ των εφαρμοηόμενων διαδικαςιϊν και μπορεί να αποτελζςει πολφ αξιόπιςτο 

ποιοτικό δείκτθ για τθν αποδοτικότθτα των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςχετικά με τθν υγιεινι των 

χεριϊν.  
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Β. Ρεριγραφι του δείκτθ  

Ωσ δείκτθ ςυμμόρφωςθσ ςτθν Υγιεινι των Χεριϊν χρθςιμοποιοφνται τα αποτελζςματα των 

καταγραφϊν ςυμμόρφωςθσ ςτα 5 βιματα για τθν Υγιεινι των Χεριϊν του ΡΟΥ.   

  

Διαδικαςία  καταγραφισ ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” 

 Θ καταγραφι γίνεται με τθν ευκφνθ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων (ΕΝΛ), του ΓΝΕ 

“ΘΙΑΣΙΟ”  

 Καταγραφείσ/ Ραρατθρθτζσ τθσ ςυμμόρφωςθσ (observators) είναι οι δφο ΝΕΛ του ΓΝΕ 

Θριαςιο”κ.κ. Α.Καραίςκου και Ακ. Αρβανίτθ και οι αντίςτοιχοι ςφνδεςμοι των τμθμάτων 

 Θ καταγραφι είναι ςτοχευμζνθ ςε τμιματα με υψθλι επίπτωςθ και ςτα τμιματα που 

νοςθλεφονται αςκενείσ με λοίμωξθ ι αποικιςμό από πολυανκεκτικά πακογόνα  

 Χρθςιμοποιείται θ φόρμα καταγραφισ του Ρ.Ο.Υ. (Ραράρτθμα, κεφάλαιο 1, Δ6) 

 Ο αρικμόσ και τα τμιματα ςτα οποία κα γίνει θ καταγραφι ανά εξάμθνο αλλά και ο χρόνοσ 

διεξαγωγισ μζςα ςτο εξάμθνο, επιλζγεται  από τθν ΕΝΛ του ΓΝΕ ¨ΘΙΑΣΙΟ” 

 Θ ΕΝΛ είναι υπεφκυνθ για τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία των αποτελεςμάτων τθσ καταγραφισ. 

 Τα αποτελζςματα καταγράφονται ςτο Δελτίο Καταγραφισ Συμμόρφωςθσ ςτθν Υγιεινι των 

Χεριϊν που ακολουκεί και αποςτζλλονται ςτο Γραφείο Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων του 

ΚΕΕΛΡΝΟ.  

 

Γ. Αξιολόγθςθ του δείκτθ  

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αξιολογείται όςον αφορά τθν πτωτικι ι αυξθτικι του τάςθ μζςα ςτο χρόνο 

ςε ςυνάρτθςθ με τουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει το  ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ”.  

Επιπρόςκετεσ εξθγιςεισ και αναλυτικζσ οδθγίεσ για τον τρόπο μζτρθςθσ του δείκτθ που προζρχονται 

από τον Οδθγό ςφνταξθσ του Κανονιςμοφ πρόλθψθσ και ελζγχου λοιμϊξεων περιλαμβάνονται 

Ραράρτθμα (κεφάλαιο 1, Δ6).  
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Δ7. Επιτιρθςθ κατανάλωςθσ αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ  
  
6οσ ΔΕΙΚΤΗΣ: κατανάλωςθ αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ  
  
Α. Σκοπόσ μζτρθςθσ του δείκτθ  
 Θ επιτιρθςθ τθσ κατανάλωςθσ αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ ςε κάκε νοςοκομείο αποτελεί ζναν 

ζμμεςο δείκτθ ςυμμόρφωςθσ του προςωπικοφ ςτθν υγιεινι των χεριϊν, ο οποίοσ παρζχει τα 

πλεονεκτιματα τθσ απλότθτασ και ταχφτθτασ ςτθ ςυλλογι των ςτοιχείων, τθσ υψθλισ ευαιςκθςίασ, 

τθσ δυνατότθτασ αναδρομικισ καταγραφισ, τθσ αδρισ αποτφπωςθσ τθσ κατάςταςθσ για το ςφνολο 

του νοςοκομείου και τθσ περιοριςμζνθσ κατανάλωςθσ ανκρϊπινων πόρων για τον υπολογιςμό του.  

Θ αξιολόγθςι του γίνεται ςε ςυνδυαςμό με τισ καταγραφζσ για τθν επιτιρθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των 

επαγγελματιϊν υγείασ ςτθ υγιεινι των χεριϊν δεδομζνου ότι ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ διακζτει 

περιοριςμζνθ ειδικότθτα και μπορεί να υπερεκτιμάται θ ςυμμόρφωςθ ςε περιπτϊςεισ που θ χριςθ 

του αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ επεκτείνεται και ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ πλθν τθσ υγιεινισ των 

χεριϊν.   

  
Β. Ρεριγραφι του δείκτθ  
Μεκοδολογία: θ κατανάλωςθ αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ από κάκε κλινικι εκτόσ τθσ ψυχιατρικισ 

κλινικισ του ΓΝΕ”ΘΙΑΣΙΟ” του νοςοκομείου και τισ Μονάδεσ Εντατικισ Θεραπείασ ξεχωριςτά, 

καταγράφεται ςε ετιςια βάςθ, με τθ βοικεια του φαρμακείου και των προϊςταμζνων των κλινικϊν 

και των ΜΕΘ.  

 Τα  δεδομζνα  που ςυλλζγονται ανά κλινικι ςτθ φόρμα που ακολουκεί και αποςτζλλονται ςτο 

ΚΕΕΛΡΝΟ είναι: 

 Συνολικόσ αρικμόσ θμερϊν νοςθλείασ για το θμερολογιακό ζτοσ 

 Συνολικι κατανάλωςθ αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ ςε ml (=λίτραX1000) για τθ ςυγκεκριμζνθ 

κλινικι και το ςυγκεκριμζνο θμερολογιακό ζτοσ.  

 

Ο ακόλουκοσ δείκτθσ υπολογίηεται για κάκε κλινικι:  
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Με βάςθ αυτόν το δείκτθ μπορεί να γίνει μια αδρι εκτίμθςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ πράξεων 

υγιεινισ των χεριϊν ανά θμζρα νοςθλείασ ωσ εξισ: Θ κάκε εφαρμογι αντιςθπτικοφ για τθν υγιεινι 

των χεριϊν ζχει υπολογιςτεί ότι απαιτεί κατά μζςο όρο μια ποςότθτα 3 ml. Κατά ςυνζπεια, ο αρικμόσ 

των εφαρμογϊν αντιςθπτικοφ (πράξεων υγιεινισ χεριϊν) ανά θμζρα νοςθλείασ μπορεί να 

υπολογιςτεί από τθν κατανάλωςθ του αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ ανά θμζρα νοςθλείασ.  

  

Συνολικόσ αρικμόσ πράξεων υγιεινισ χεριϊν ανά θμζρα νοςθλείασ 

 
 
 
 
Γ. Αξιολόγθςθ του δείκτθ  
Θ επιτιρθςθ του δείκτθ τθσ κατανάλωςθσ αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ ανά κλινικι ςε κάκε νοςοκομείο 

ςε ετιςια βάςθ, επιτρζπει τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ μεταξφ κλινικϊν και νοςοκομείων με τα ανάλογα 

χαρακτθριςτικά, όςο και για το ίδιο νοςοκομείο ςε διαδοχικά ζτθ.   Σε κάκε περίπτωςθ ο δείκτθσ 

αυτόσ δεδομζνου ότι αποτελεί ζμμεςο δείκτθ τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτθν υγιεινι κα πρζπει να 

αξιολογείται ςε ςυνάρτθςθ με άλλουσ δείκτεσ (καταγραφι ςυμμόρφωςθσ, επίπτωςθ λοιμϊξεων). 
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Δ8. Επιτιρθςθ εφαρμογισ τθσ απομόνωςθσ και του διαχωριςμοφ των αςκενϊν με λοίμωξθ ι 
αποικιςμό από πολυανκεκτικά πακογόνα  

  

7οσ ΔΕΙΚΤΗΣ : Συμμόρφωςθ ςτισ προφυλάξεισ επαφισ  

  

Α. Σκοπόσ μζτρθςθσ του δείκτθ 

 Ο δείκτθσ αυτόσ ανικει ςτθν κατθγορία των δεικτϊν επιτιρθςθσ διαδικαςιϊν (process indicator). 

Αποςκοπεί ςτθν επιτιρθςθ τθσ εφαρμογισ των προφυλάξεων επαφισ (ΡΕ) που αποτελοφν και το 

ςφνολο των ενδεικνυόμενων μζτρων πρόλθψθσ και ελζγχου τθσ διαςποράσ των πολυανκεκτικϊν 

μικροοργανιςμϊν ςτο νοςοκομειακό περιβάλλον. Θ μθνιαία καταγραφι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ  

αποτυπϊνει τα ακόλουκα:  

1. Το ποςοςτό ςυμμόρφωςθσ ςτθν εφαρμογι των προφυλάξεων επαφισ (ΡΕ) και κυρίωσ το 

φυςικόσ διαχωριςμόσ των αςκενϊν που είναι φορείσ των ςυγκεκριμζνων βακτθρίων από τουσ 

υπόλοιπουσ αςκενείσ. 

2. Τθ ςυνολικι μθνιαία επίπτωςθ των πολυανκεκτικϊν μικροοργανιςμϊν που επιτθροφνται ςτο 

νοςοκομείο ανά 1000 θμζρεσ νοςθλείασ. Θ επίπτωςθ προκφπτει από τθν μθνιαία διλωςθ  των 

νζων  αςκενϊν με λοίμωξθ ι αποικιςμό (Λ/Α) από πολυανκεκτικά βακτιρια.  

  

Β. Ρεριγραφι του δείκτθ  

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εκφράηει το ποςοςτό των νζων νοςθλευομζνων αςκενϊν,ανά μινα, με 

λοίμωξθ ι αποικιςμό από πολυανκεκτικοφσ μικροοργανιςμοφσ που επιτθροφνται, που μονϊκθκαν ι 

ςυν-νοςθλεφτθκαν με άλλουσ αςκενείσ με το ίδιο πακογόνο μετά τθν 1θ απομόνωςθ του 

πολυανκεκτικοφ ςτελζχουσ.  

Αρικμθτισ:Αρικμόσ νζων αςκενϊν με λοίμωξθ ι αποικιςμό από πολυανκεκτικοφσ μικροοργανιςμοφσ 

που επιτθροφνται και νοςθλεφονται ςε απομόνωςθ ι ςυν-νοςθλεφονται (Α/Σ) με αςκενείσ με 

φαινοτυπικά ίδιο μικροοργανιςμό.  

Ραρανομαςτισ: Σφνολο νζων αςκενϊν με λοίμωξθ ι αποικιςμό από πολυανκεκτικοφσ 

μικροοργανιςμοφσ που επιτθροφνται.  
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Πςον αφορά τισ ΜΕΘ ο δείκτθσ κα διαμορφωκεί μόνο για τουσ αςκενείσ με λοίμωξθ ι αποικιςμό από 

ανκεκτικι ςτισ καρβαπενζμεσ Klebsiella pneu. Ο αρικμθτισ αναφζρεται ςτουσ νζουσ αςκενείσ με 

πολυανκεκτικι Klebsiella pneu. που τζκθκαν ςε φυςικό και νοςθλευτικό διαχωριςμό μζςα ςτο χϊρο 

τθσ ΜΕΘ προσ το ςφνολο των αςκενϊν με Λ/Α από τα ςυγκεκριμζνα πακογόνα. Θ εφαρμογι τθσ 

απομόνωςθσ και τθσ ςυν-νοςθλείασ ςτον χϊρο τθσ ΜΕΘ διαφοροποιείται από τα κλινικά τμιματα.  

 

Διαδικαςία εφαρμογισ τθσ απομόνωςθσ και του διαχωριςμοφ των αςκενϊν με λοίμωξθ ι 

αποικιςμό από πολυανκεκτικά πακογόνα ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” 

Οι ΝΕΛ του ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ»  

 Συνεργάηονται άμεςα με τα τμιματα και ςυςτινουν τθ λιψθ μζτρων απομόνωςθσ των αςκενϊν 

με ΡΑΜ 

 Συμπλθρϊνουν λίςτα με ςτοιχεία που ςτθ ςυνζχεια κα καταγραφοφν ςτο ζντυπο του ΚΕΕΛΡΝΟ 

 Οι ΝΕΛ  αποςτζλλουν ςτο ΚΕΕΛΡΝΟ κάκε μινα ςυμπλθρωμζνο το δελτίο διλωςθσ  ςυμμόρφωςθσ 

ςτθν εφαρμογι των προφυλάξεων επαφισ ςε αςκενείσ με λοίμωξθ ι αποικιςμό από 

πολυανκεκτικοφσ μικροοργανιςμοφσ (επιςυνάπτεται) 

Στισ περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι θ απομόνωςθ του αςκενι με ΡΑΜ ακολουκοφνται οι άλλεσ 

ςυςτθνόμενεσ πρακτικζσ που αναφζρονται αναλυτικά ςτο ςχετικό κεφ. του παρόντοσ και του 

Ραραρτιματοσ ( κεφάλαιο 1, Δ8). 

 

Στο τζλοσ κάκε εξαμινου το Νοςοκομείο μασ, όπωσ όλα τα Νοςοκομεία,  παραλαμβάνει  τα ακόλουκα 

ςτοιχεία που  προκφπτουν από τθν επεξεργαςία των παραπάνω δεδομζνων:  
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Γ. Αξιολόγθςθ δείκτθ  
Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελεί δείκτθ παρακολοφκθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτθ διαδικαςία του 

φυςικοφ διαχωριςμοφ των αςκενϊν με λοίμωξθ/αποικιςμό από πολυανκεκτικά πακογόνα. Τθν 

αξιολόγθςθ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ επθρεάηουν παράγοντεσ όπωσ ο αρικμόσ των λειτουργικϊν 

μονϊςεων που διακζτει το νοςοκομείο, ο τρόποσ διάκεςθσ των μονϊςεων, θ πολιτικι του 

νοςοκομείου όςον αφορά τθν διαχείριςθ των ςυγκεκριμζνων αςκενϊν  

Ο φυςικόσ διαχωριςμόσ απαιτεί και αντίςτοιχο νοςθλευτικό διαχωριςμό όπου είναι εφικτό. Ιδιαίτερα 

για τισ ΜΕΘ που ο αποικιςμόσ των αςκενϊν με πολυανκεκτικά βακτιρια μπορεί να είναι πολλαπλόσ, 

ςτθν διλωςθ κα αποτυπϊνεται ο διαχωριςμόσ των αςκενϊν με λοίμωξθ ι αποικιςμό από ανκεκτικι 

ςτισ καρβαπενζμεσ Klebsiella.  

Επιπρόςκετεσ επεξθγιςεισ και αναλυτικζσ οδθγίεσ αναφζρονται Ραράρτθμα ( κεφάλαιο 1, Δ8). 
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Δ9. Ροςοςτό ετιςιου αντιγριπικοφ εμβολιαςμοφ  
 

8οσ ΔΕΙΚΤΗΣ: Αντιγριπικόσ εμβολιαςμόσ προςωπικοφ  

  

Α. Σκοπόσ μζτρθςθσ του Δείκτθ  

Δείκτθσ αντιγριπικοφ εμβολιαςμοφ του ιατρονοςθλευτικοφ και λοιποφ προςωπικοφ του νοςοκομείου 

ορίηεται ο λόγοσ του απόλυτου αρικμοφ του ιατρονοςθλευτικοφ και λοιποφ προςωπικοφ που 

εμβολιάςκθκε πριν τθν περίοδο τθσ εποχικισ γρίπθσ προσ τον απόλυτο αρικμό του 

ιατρονοςθλευτικοφ και λοιποφ προςωπικοφ ςτο ςυγκεκριμζνο νοςοκομείο τθ χρονιά αυτι, 

εκφραςμζνοσ επί τοισ εκατό (%). 

Εργαηόμενοσ ςε χϊρο παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ ορίηεται οποιοδιποτε άτομο με οποιουδιποτε 

τφπου εργαςιακι ςχζςθ με το νοςοκομείο (μόνιμοσ, ςυμβαςιοφχοσ, μερικι απαςχόλθςθ) 

οποιαςδιποτε επαγγελματικισ κατθγορίασ (ιατρικι, νοςθλευτικι, τεχνικι υπθρεςία, διοίκθςθ, 

παραϊατρικό προςωπικό, προςωπικό κακαριότθτασ).  

 

Β. Ρεριγραφι Δείκτθ  

Τον Οκτϊβριο και Νοζμβριο κάκε χρόνο οργανϊνεται από τθν ΕΝΛ ο αντιγριπικόσ εμβολιαςμόσ των 

εργαηομζνων.  

 
Διαδικαςία ςτο ΓΝΕ “ ΘΙΑΣΙΟ” 

 Κοινοποιείται ςε όλο το προςωπικό ζντυπο ενθμζρωςθσ/ ευαιςκθτοποίθςθσ για τα οφζλθ του 

εμβολιςμοφ  

 Κοινοποιείται πρόγραμμα  εκπαιδευτικϊν ςυναντιςεων 

 Κοινοποιείται πρόγραμμα εμβολιαςμοφ  

 Ο εμβολιαςμόσ  γίνεται από κινθτό ςυνεργείο εμβολιαςμοφ, αποτελοφμενο από τισ δφο  ΝΕΛ.  

 Το ςυνεργείο κινείται κακθμερινά 10.00πμ -12.00 ςτα κλινικά τμιματα επί 20 θμζρεσ με βάςθ 

το ιδθ κοινοποιθμζνο πρόγραμμα προσ όλουσ του επαγγελματίεσ υγείασ 

 Το ίδιο χρονικό διάςτθμα και από 12.00- 14.00μμ οι επαγγελματίεσ υγείασ μποροφν να 

απευκφνονται ςτο Τμιμα Επιςκεπτϊν Υγείασ για να εμβολιαςκοφν 

 Ρζραν τθσ οριςμζνθσ περιόδου ο επαγγελματίασ υγείασ μπορεί να επικοινωνεί και 

μεταγενζςτερα με το Γραφείο λοιμϊξεων και με ςυνεννόθςθ να εμβολιαςτεί  
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Μετά από πρόταςθ τθσ ΕΝΛ για τθ χρονικι περίοδο 2016-2017, υπιρξε διοικθτικι απόφαςθ για 

επιβράβευςθ του τμιματοσ με το μεγαλφτερο ποςοςτό αντιγριπικοφ εμβολιαςμοφ. 

 

Γ. Αξιολόγθςθ δείκτθ 

 Κάκε χρόνο, μετά από αξιολόγθςθ του περςινοφ ποςοςτοφ εμβολιαςμοφ, θ ΕΝΛ κζτει ςτόχο για το 

ποςοςτό του αντιγριπικοφ εμβολιαςμοφ των εργαηομζνων.  

 

Δ10. Οργάνωςθ και υποδομζσ του νοςοκομείου που ςχετίηονται με τθν πρόλθψθ των 
νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων  
  
9οσ ΔΕΙΚΤΗΣ: Ροιοτικοί δείκτεσ οργάνωςθσ και υποδομισ που ςχετίηονται με τθν πρόλθψθ των 
νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων  
  
Συμπλθρϊνεται θ παρακάτω φόρμα και αποςτζλλεται ετθςίωσ από τθ διοίκθςθ του νοςοκομείου ςτο 
ΚΕΕΛΡΝΟ.   
  
Φόρμα καταγραφισ ποιοτικϊν δεικτϊν οργάνωςθσ και υποδομισ χϊρων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ 
που ςχετίηονται με τθν πρόλθψθ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων  
  
Νοςοκομείο: _____ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΙΑΣΙΟ” 
  
Θμερομθνία ςυμπλιρωςθσ εντφπου: ___________________  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
 

Μζτρα Ρρόλθψθσ και Ελζγχου Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

 Μζτρα Ρρόλθψθσ και Ελζγχου Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων   
  

Ε1. Υγιεινι των χεριϊν  

Θ πρόλθψθ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα για τουσ χϊρουσ παροχισ 

υπθρεςιϊν υγείασ και δεδομζνου ότι τα χζρια αποτελοφν το πιο κοινό μζςο μετάδοςθσ των 

νοςοκομειακϊν πακογόνων, θ υγιεινι των χεριϊν ςτισ ςωςτζσ χρονικζσ ςτιγμζσ κατά τθ φροντίδα του 

αςκενι και με τθν ενδεδειγμζνθ διαδικαςία, ανάγεται ςε πρωτεφον μζτρο πρόλθψθσ. Από το 2005 ο 

Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ οργανϊνει μια παγκόςμια εκςτρατεία για τθν προϊκθςθ τθσ Υγιεινισ 

των χεριϊν (WHO, First Global Patient Safety Challenge, “Clean Careis Safer Care”), ςτθν οποία θ χϊρα 

μασ επιςιμωσ ςυμμετζχει από τον Απρίλιο του 2010. Ακρογωνιαίοσ λίκοσ τθσ εκςτρατείασ είναι θ 

εφαρμογι των 5 βθμάτων τθσ υγιεινισ των χεριϊν ςτουσ χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ με ςτόχο 

τον περιοριςμό των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και τθ μείωςθ τθσ διαςποράσ τθσ μικροβιακισ 

αντοχισ.  

  
Στρατθγικι για τθν αφξθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτθν υγιεινι των χεριϊν ςτο ΓΝ.Ε “ΘΙΑΣΙΟ” 

Θ Υγιεινι των Χεριϊν αποτελεί το πιο ουςιαςτικό μζτρο πρόλθψθσ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και 

ταυτόχρονα το πιο οικονομικό. Ρρωταρχικό μζλθμα τθσ ΕΝΛ είναι να ενθμερϊςει και να 

ευαιςκθτοποιιςει όλουσ τουσ επαγγελματίεσ υγείασ του ΓΝΕ ¨ΘΙΑΣΙΟ” με ςκοπό να αυξιςει τθ 

ςυμμόρφωςθ ςτθν υγιεινι των χεριϊν. 

 Θ Στρατθγικι ςφμφωνα με τθ ςφγχρονθ και  αναγνωριςμζνθ πρακτικι που ακολουκείται από το CDC 

και το ΚΕΕΛΡΝΟ ζχει τον τίτλο ““ΡΡρροοςςττάάττεευυςςεε  ττοονν  ααςςκκεεννιι  ςςοουυ  ––  ΕΕφφάάρρμμοοςςεε  ΥΥγγιιεειιννιι  ττωωνν  χχεερριιϊϊνν””..  ΗΗ  

ααφφξξθθςςθθ  ττθθσσ  ςςυυμμμμόόρρφφωωςςθθσσ  ααππααιιττεείί  πποολλυυππααρρααγγοοννττιικκιι  ππρροοςςζζγγγγιιςςθθ  κκααιι  ωωσσ  εεκκ  ττοοφφττοουυ    θθ  ςςττρρααττθθγγιικκιι  

είναι προςαρμοςμζνθ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ του ΓΝΕ “ ΘΙΑΣΙΟ” και αποςκοπεί ςτθν αλλαγι τθσ 

επαγγελματικισ ςυμπεριφοράσ που αποκλίνει από τθν ορκι ιατρονοςθλευτικι πρακτικι  

Η ςτρατθγικι ζχει 4 Άξονεσ  

Άξονασ: 1οσ Διοικθτικι ςτιριξθ / Δζςμευςθ 

Απόλυτθ ςτιριξθ των προτάςεων και  δράςεων τθσ ΕΝΛ που αφοροφν ςε: 

 επιλογι προϊόντων που δεν προκαλοφν  ερεκιςμοφσ και ξθρότθτα του δζρματοσ 

 διακεςιμότθτα προϊόντων για τθν υγιεινι των χεριϊν  (ςαποφνι, χειροπετςζτεσ κ.α) 
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 εφκολθ πρόςβαςθ ςτα προϊόντα για τθν υγιεινι των χεριϊν με ςκοπό τθν ελαχιςτοποίθςθ του 

χρόνου   

◦ αλκοολοφχο ςε κάκε κλίνθ, ςε κάκε πάγκο εργαςίασ, ςε κάκε τροχιλατο νοςθλείασ, ςε κάκε 

ςθμείο που παρζχεται φροντίδα ςε αςκενι, ςε κάκε εγκατάςταςθ τρεχοφμενου νεροφ  

 

Άξονασ 2οσ: Αλλαγι επαγγελματικισ ςυμπεριφοράσ 

 Συνεχιηόμενθ Εκπαίδευςθ /Ευαιςκθτοποίθςθ  

◦ ετιςιο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ  

◦ ςυμπερίλθψθ του κζματοσ ςε οποιαδιποτε εκπαιδευτικι ςυνάντθςθ του ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» 

(θμερίδεσ - μακιματα) 

◦ VIDEO  

◦ ειςαγωγικό νεοδιοριηόμενων, ςπουδαςτϊν  

◦ ςτοχευμζνεσ ςυναντιςεισ ςτα τμιματα με αυξθμζνθ επίπτωςθ λοιμϊξεων 

◦ ςτοχευμζνεσ ςυναντιςεισ ςε τμιματα ι ομάδεσ επαγγελματιϊν που παρατθρείται χαμθλι 

ςυμμόρφωςθ ςτθ υγιεινι των χεριϊν  

◦ διανομι ερωτθματολογίου ςτο προςωπικό για αξιολόγθςθ των γνϊςεων ςχετικά με τισ 

ενδείξεισ για τθν υγιεινι των χεριϊν τθρείται  

  εργαλεία υπενκφμιςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ 

◦ αφίςεσ  

◦ μθνφματα διαφορετικά και εναλλαγι ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων 

◦ τοιχοκολλθμζνεσ οδθγίεσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ 

 Συςτθματικι επιτιρθςθ και ανατροφοδότθςθ 

◦ λιψθ καλλιεργειϊν από τα χζρια του προςωπικοφ και ενθμζρωςθ του προςωπικοφ 

◦ χριςθ φκορίηουςασ λάμπασ (μζκοδοσ wash and glow)  για τον ζλεγχο τθσ ςωςτισ 

εφαρμογισ του αλκοολοφχου ϊςτε ο εργαηόμενοσ να αντιλαμβάνεται το λάκοσ 
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Άξονασ 3οσ: Αξιολόγθςθ  τθσ ςυμμόρφωςθσ του προςωπικοφ ςτθν υγιεινι των χεριϊν  

◦ μζτρθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ  

Άξονασ 4οσ: Ενθμζρωςθ  του αςκενι  

◦ ενθμερωτικό ζντυπο για τουσ αςκενείσ (ακολουκεί) 

◦ τοιχοκολλθμζνο μινυμα ςτα δωμάτια  να απαιτεί τθ ςυμμόρφωςθ του προςωπικοφ ςτθν 

υγιεινι των χεριϊν  

Ενημερωτικά έντσπα τοσ ΚΕΕΛΠΝΟ καθώς και το πρωτόκολλο σγιεινής των τεριών 

επισσνάπτονται στο Παράρτημα (κευ. 2, Ε1). 

 

Ζ ππόλητη ηυν νοζοκομειακών λοιμώξευν  

           ζηοςρ αζθενείρ πεπνά  KAI  από ηο σέπι ζαρ 

Τα πακογόνα μικρόβια μεταδίδονται κατά κφριο λόγο με τα χζρια μασ και μπορεί να προκαλζςουν πολφ ςοβαρζσ και επικίνδυνεσ  
για τθ ηωι των αςκενϊν λοιμϊξεισ.  Για τθν πρόλθψθ αυτϊν  των λοιμϊξεων τθρείςτε ΑΥΣΤΘΑ τισ ςυςτάςεισ που ακολουκοφν: 

 Χρθςιμοποιείςτε το αλκοολοφχο διάλυμα που βρίςκεται ςε κάκε κλίνθ πριν αγγίξετε τον αςκενι ςασ. 

 Εάν βοθκιςετε ςτθν τουαλζτα του αςκενι ςασ και πριν  αγγίξετε άλλεσ επιφάνειεσ όπωσ πόμολα ι διακόπτεσ,  
 πλφνετε πολφ καλά τα χζρια ςασ με νερό και ςαποφνι. 

 Εάν κζλετε να προςφζρετε βοικεια ςε κάποιον άλλον αςκενι μθν ξεχάςετε να χρθςιμοποιιςετε αλκοολοφχο διάλυμα πριν  
 και μετά οποιαδιποτε επαφι με αυτόν, τα κλινοςκεπάςματά του, το κομοδίνο του, τα πράγματά του. 

 Εάν ο αςκενι ςασ πάςχει από λοιμϊδεσ νόςθμα ακολουκείςτε τα μζτρα προςταςίασ που κα ςασ ςυςτθκοφν. 

 Εάν ενθμερωκείτε από το γιατρό ςασ  ότι ο αςκενισ ςασ ζχει λοίμωξθ από κάποιο μικρόβιο περιορίςτε τισ επιςκζψεισ  
φίλων και ςυγγενϊν ςτισ απολφτωσ απαραίτθτεσ. Επιπλζον ακολουκείςτε πιςτά όποιεσ οδθγίεσ ςασ δοκοφν  
για τθν απομόνωςθτου αςκενοφσ ςασ. 

 Μθν προςφζρετε φαγθτά ι ποτά ςτουσ αςκενείσ ςασ εκτόσ νοςοκομείου. Οι αςκενείσ είναι ευαίςκθτοι και πρζπει το φαγθτό  
τουσ να είναι ελεγχόμενο.  

 Το πάνω μζροσ του κομοδίνου του αςκενοφσ κα πρζπει να είναι πάντοτε άδειο και να χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για  
τουσ δίςκουσ διατροφισ τουσ. 

 Απαγορεφεται θ φφλαξθ οποιοδιποτε τροφίμων (μαγειρεμζνων, νωπϊν, ςε ςυςκευαςία) ςτο κομοδίνο του αςκενοφσ  
για τον κίνδυνων εμφάνιςθσ εντόμων. 

 Θ απόρριψθ των απορριμμάτων κα πρζπει να γίνεται μόνο ςτουσ μαφρουσ ςάκουσ ςτο μπάνιο των αςκενϊν εκτόσ εάν  
ςασ ενθμερϊςουν για διαφορετικι διαχείριςθ.  

 Η κακαριότθτα του άψυχου περιβάλλοντοσ παίηει ποφ ςθμαντικό ρόλο. Διατθρείςτε τουσ χϊρουσ του νοςοκομείου κακαροφσ. 
 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΩΝ ΛΟΗΜΩΞΔΩΝ «ΘΡΗΑΗΟΤ» 
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Ε1.2. Χριςθ των Γαντιϊν  -Οδθγίεσ προσ εργαηόμενουσ 

 Πλοι οι Επαγγελματίεσ Υγείασ φοροφν γάντια για να προςτατεφςουν τουσ αςκενείσ από τουσ 

μικροοργανιςμοφσ των χεριϊν τουσ, και ειδικότερα 

 Πλοι οι Επαγγελματίεσ Υγείασ φοροφν γάντια όταν:  

▪ πρόκειται  να ζρκουν ςε επαφι με Φλεγμονζσ δζρματοσ ι περιοχζσ με λφςθ τθσ 

ςυνεχείασ του δζρματοσ,  

▪ πρόκειται να ζρκουν ςε επαφι Επιφάνειεσ, εξοπλιςμό και αντικείμενα μολυςμζνα με 

αίμα ι άλλα επικίνδυνα βιολογικά υγρά.  

▪ πρόκειται να κάνουν εργαςία που υπάρχει κίνδυνοσ να ζλκετε ςε επαφι με αίμα π.χ. 

φλεβοκζντθςθ, αιμολθψία, λιψθ και χειριςμό άλλων βιολογικϊν δειγμάτων κλπ.   

▪ ςτα χζρια  υπάρχουν φλεγμονζσ, αμυχζσ, κοψίματα ι λφςθ τθσ ςυνζχειασ του 

δζρματοσ.  

▪ πρόκειται να κακαρίςουν διαςκορπιςμζνα βιολογικά υγρά ι χρθςιμοποιθμζνα 

εργαλεία και εξοπλιςμό.  

▪ απαιτείται λιψθ μζτρων ατομικισ προςταςίασ π.χ. απομόνωςθ Αςκενι με μεταδοτικό 

νόςθμα, πολυανκεκτικό μικροοργανιςμό κλπ.. αλλά και τα χζρια τουσ από τθν επαφι 

με αίμα, ι επικίνδυνα βιολογικά υγρά των αςκενϊν.  

 Τα γάντια είναι αποκλειςτικά μίασ χριςθσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν αντικακιςτοφν το 

πλφςιμο των χεριϊν και τθ χριςθ του αντιςθπτικοφ διαλφματοσ.  

 Τα γάντια αλλάηονται:  

◦ Πταν ςχιςτοφν ι τρυπθκοφν  

◦ Πταν ζχουν επιμολυνκεί π.χ. επαφι με αςκενι, αντικείμενο ι επιφάνεια  

◦ Πταν είναι εμφανϊσ λερωμζνα   

◦ Από αςκενι ςε αςκενι, αλλά και κατά τθ φροντίδα του ίδιου αςκενι π.χ. από μία περιοχι 

του ςϊματοσ ςε άλλθ.  

 Θ χριςθ των γαντιϊν γίνεται με αυςτθροφσ κανόνεσ διότι πολφ εφκολα θ λανκαςμζνθ χριςθ 

τουσ γίνεται αιτία διαςποράσ μικροβίων ςτουσ χϊρουσ παροχισ φροντίδασ υγείασ.  
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Ε2. Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ)  

Θ ΕΝΛ υπό τθν εποπτεία τθσ Διοίκθςθσ αιτείται προμικεια, ενθμερϊνει/εκπαιδεφει,  ςυςτινει και 

επιβλζπει τθ χριςθ από του επαγγελματίεσ υγείασ αλλά και ανακεωρεί ζγκαιρα και  κατά περίπτωςθ 

τα ΜΑΡ ςτο ΓΝΕ«ΘΙΑΣΙΟ».   

Τα μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ που χρθςιμοποιοφνται ςτο ΓΝΕ«ΘΙΑΣΙΟ» είναι ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ του ΚΕΕΛΡΝΟ και τα διεκνι πρότυπα και ςυςτάςεισ του CDC. 

Τα ΜΑΡ διακρίνονται ςε : 

 Ρροςτατευτικι ενδυμαςία μίασ χριςεωσ (ρόμπα ι ποδιά) 

 Ιατρικά γάντια μίασ χριςεωσ (λάτεξ ι βινφλιο) 

 Οφκαλμικι προςταςία 

 Μάςκεσ χειρουργικζσ μίασ χριςεωσ 

 Μάςκεσ χειρουργικζσ με προςτατευτικι οκόνθ οφκαλμϊν, μίασ χριςεωσ  

 Μάςκα υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ FFP3 

 Συςκευι αναπνευςτιρα κετικισ πίεςθσ με αντλία (Positive Air Pressure Respirator - PAPR) 

πολλαπλϊν χριςεων  

 Τα καλφμματα κεφαλισ μίασ χριςεωσ για τισ ςυςκευζσ αναπνευςτιρα κετικισ πίεςθσ με 

αντλία 

Οι προδιαγραφζσ για τα ΜΑΡ που προαναφζρκθκαν είναι οι εξισ: 

1. Ρροςτατευτικι ενδυμαςία μίασ χριςεωσ (ρόμπα ι ποδιά) 

Το είδοσ τθσ προςτατευτικι ενδυμαςίασ που απαιτείται ανάλογα με το είδοσ τθσ απομόνωςθσ 

κακορίηεται από: 

 Το βακμό επικινδυνότθτασ τθσ ζκκεςθσ (διάρκεια και είδοσ ζκκεςθσ) 

 Το δυνθτικό κίνδυνο επαφισ με μολυςματικά υγρά 

 Το δυνθτικό κίνδυνο επιμόλυνςθσ  τθσ ενδυμαςίασ από  ςωματικά υγρά 
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-Με βάςθ τα παραπάνω μια κακαρι, μθ αποςτειρωμζνθ ρόμπα ι ποδιά είναι ςυνικωσ αρκετι για 

τθν προςταςία του δζρματοσ και τθν αποφυγι επιμόλυνςθσ τθσ ενδυμαςίασ κατά τθ διάρκεια 

διαδικαςιϊν ι παρεμβάςεων που είναι πικανό να προκαλζςουν αερόλυμα ι εκτίναξθ ςωματικϊν 

υγρϊν.  

-Αδιάβροχθ ρόμπα ι ποδιά χρθςιμοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνοσ να λερωκεί θ ενδυμαςία με αίμα 

ι άλλα ςωματικά υγρά και εκκρίςεισ. 

-Θ προςτατευτικι ενδυμαςία πάντα να αλλάηει από αςκενι ςε αςκενι.  

-Η ενδυμαςία που χρθςιμοποιείται από προςωπικό κλινικϊν ι εργαςτθρίων για τθν κακθμερινι 

εργαςία τουσ, δεν κεωρείται ΜΑΡ.  

Ρλαςτικζσ ποδιζσ 

Μίασ χριςθσ πλαςτικζσ ποδιζσ ςυνιςτϊνται για γενικι χριςθ και για τθν προςταςία τθσ ενδυμαςίασ 

εργαςίασ (ενδυμαςία που δεν μπορεί να αφαιρεκεί) από αερόλυμα ι εκτίναξθ ςωματικϊν ι άλλων 

υγρϊν. 

όμπεσ 

Χρθςιμοποιοφνται για τθν προςταςία του ςϊματοσ του ιατρονοςθλευτικοφ προςωπικοφ και για τθν 

αποφυγι λερϊματοσ τθσ ενδυμαςίασ με αίμα, άλλα ςωματικά υγρά ι δυνθτικά μολυςματικό υλικό. 

Χαρακτθριςτικά προςτατευτικισ ενδυμαςίασ 

Ρλαςτικι ποδιά  Αδιαπζραςτθ ι ανκεκτικι ςε υγρά 

 Μίασ χριςθσ, για μία διαδικαςία ι παρζμβαςθ ςε αςκενι 

 Απόρριψθ μετά τθ χριςθ τθσ 

 Χρθςιμοποιείται όταν υπάρχει πικανότθτα ζκκεςθσ τθσ ενδυμαςίασ 
εργαςίασ ςε αίμα ι ςωματικά υγρά (ςυνικωσ από το περιβάλλον), κατά 
τθ διάρκεια διαδικαςιϊν με μικρό κίνδυνο επιμόλυνςθσ του βραχίονα των 
εργαηόμενων 

 Χρθςιμοποιείται όταν λαμβάνονται προφυλάξεισ επαφισ και είναι πικανι 
θ επαφι με τον αςκενι ι το άμεςο περιβάλλον του. 

όμπα  Μίασ χριςθσ (μερικοί τφποι μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν) 

 Απόρριψθ μετά τθ χριςθ τθσ 

 Χρθςιμοποιείται για τθν προςταςία του δζρματοσ και τθν αποφυγι 



ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» 
 

ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ-ΕΝΛ, 2017 55 

 

λερϊματοσ τθσ ενδυμαςίασ εργαςίασ κατά τθ διάρκεια διαδικαςιϊν ι 
παρεμβάςεων ςτον αςκενι που είναι πικανό να προκαλζςουν αερόλυμα 
ι εκτίναξθ αίματοσ ι άλλων ςωματικϊν υγρϊν 

 Θ επιλογι για το μζγεκοσ του μανικιοφ εξαρτάται από το είδοσ τθσ 
εργαςίασ, τθ χρονικι διάρκεια τθσ εργαςίασ και του κινδφνου επαφισ. 

Ολόςωμθ ρόμπα  Αδιάβροχθ 

 Μίασ χριςθσ (μερικοί τφποι μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν) 

 Με μακριά μανίκια 

 Χρθςιμοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνοσ επαφισ του δζρματοσ του 
εργαηόμενου με ανοικτζσ πλθγζσ του αςκενι, εκτεταμζνθ επαφι δζρμα 
με δζρμα (π.χ. μετακίνθςθ αςκενι με ψϊρα ι λφςθ τθσ ςυνεχείασ του 
δζρματοσ) ι επαφισ με αίμα ι ςωματικά υγρά που δεν ελζγχονται (π.χ. 
ζμετοσ, μθ ελεγχόμενοσ βιχασ ι φτζρνιςμα). 

 Χρθςιμοποιείται όταν υπάρχει πικανότθτα μεγάλθσ επαφισ με αίμα ι 
άλλα ςωματικά υγρά 

 Χρθςιμοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνοσ ζκκεςθσ με μεγάλθ ποςότθτα 
ςωματικϊν υγρϊν π.χ. ςε οριςμζνεσ παρεμβατικζσ διαδικαςίεσ 

Αποςτειρωμζνθ 
ρόμπα 

 Σε αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία 

 Χρθςιμοποιείται ςε διαδικαςίεσ όπου απαιτείται αποςτειρωμζνο πεδίο 

 

2. Ιατρικά γάντια μίασ χριςεωσ (λάτεξ ι βινφλιο) 

 Τα ιατρικά γάντια μιασ χριςεωσ είναι καταςκευαςμζνα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να πλθροφν τα  

 πρότυπα του ΕΛΟΤ 

 Να μθν ζχουν οπζσ. 

 Τα γάντια μπορεί να είναι με ή χωρίσ ποφδρα. Θ ςχετικι ευρωπαϊκι νόρμα δεν υποχρεϊνει 
ςτθ χριςθ ποφδρασ ι ςτο αντίκετο. Θ ποφδρα μπορεί όμωσ να δράςει ωσ αλλεργιογόνο και θ 
ΕΝ 455-3 προςδιορίηει ότι ο καταςκευαςτισ πρζπει να αναγράφει ςτθ ςυςκευαςία των 
γαντιϊν τθν φπαρξθ ι όχι ποφδρασ/ταλκ.  

 Τα γάντια δεν πρζπει να μθν προκαλοφν αλλεργικζσ αντιδράςεισ ςτουσ χριςτεσ τουσ εξαιτίασ  
του υλικοφ καταςκευισ τουσ  

 Να φζρουν τθ ςιμανςθ CE ςτθ ςυςκευαςία 
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Επιλογι του τφπου γαντιϊν 

 Ζνδειξθ χριςθσ Ραραδείγματα 

Μθ αποςτειρωμζνα γάντια Ρικανότθτα ζκκεςθσ ςε αίμα ι 
ςωματικά υγρά από ςθμεία με 
φυςιολογικι χλωρίδα 

Επαφι με όχι άκικτο δζρμα ι 
βλεννογόνουσ με χλωρίδα 

 Αιμολθψία 

 Κολπικι εξζταςθ 

 Οδοντιατρικι εξζταςθ 

 Άδειαςμα ουροςυλλζκτθ 

 Διαχείριςθ μικρϊν 
τραυμάτων 

Αποςτειρωμζνα γάντια  Ρικανότθτα ζκκεςθσ ςε 
αίμα ι ςωματικά υγρά απο 
ςτείρα διαμερίςματα  

 Άςθπτεσ ςυνκικεσ  

 Ειςαγωγι ουροκακετιρα 

 Ειςαγωγι ΚΦΚ 

 Οςφυϊκι παρακζντθςθ 

 Διαχείριςθ χειρουργικϊν 
τραυμάτων 

Επαναχρθςιμοποιοφμενα 
γάντια εργαςίασ 

 Συνιςτϊνται ςε εργαςίεσ 
που δεν αφοροφν αςκενι 

 Χειριςμόσ ι κακαριςμόσ 
ρυπαρϊν επιφανειϊν και 
εξοπλιςμοφ 

 Γενικζσ εργαςίεσ κακαριότθτασ 

 Κακαριςμόσ εξοπλιςμοφ ςε 
τμιματα αποςτείρωςθσ 

Γάντια κατάλλθλα για ιατρικι χριςθ 

Γάντια από λάτεξ  Συνιςτϊνται για εργαςίεσ που απαιτοφν ευχζρεια χειριςμϊν 
και/ι περιλαμβάνουν επαφι με αςκενι 

 Συνιςτάται θ επιλογι γαντιϊν χωρίσ ποφδρα για τθ μείωςθ τθσ 
πικανότθτασ εμφάνιςθσ αλλεργικϊν αντιδράςεων 

 

Γάντια από νιτρίλιο ι βινφλιο  Συνιςτϊνται για εργαςίεσ που περιλαμβάνουν μεγάλθ 
πικανότθτα ζκκεςθσ ςε ιοφσ που μεταδίδονται αιματογενϊσ ι 
όταν απαιτείται μεγάλθ αςφάλεια 

 Αποτελοφν εναλλακτικι επιλογι για τα γάντια από λάτεξ όταν 
δεν υπάρχουν κζματα με καλι εφαρμογι 

Επαναχρθςιμοποιοφμενα γάντια εργαςίασ 

 Συνιςτϊνται όταν απαιτείται μεγαλφτερθ φυςικι προςταςία (π.χ. κακαριότθτα) 
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 Επαναχρθςιμοποιοφμενα, κακαρίηονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι 

 Αντικατάςταςθ όταν υπάρχουν ςθμεία φκοράσ 

 

3. Οφκαλμικι προςταςία 

Τα προςτατευτικά γυαλιά που χρθςιμοποιοφνται  ςτο ΓΝΕ “ ΘΙΑΣΙΟ” : 

 πλθροφν τα πρότυπα καταςκευισ  

 προςφζρουν πλάγια προςταςία  

 ζχουν αυξθμζνθ ανκεκτικότθτα για τθν προςταςία των οφκαλμικϊν βλεννογόνων 

 είναι αντικαμβωτικά 

 ζχουν ευρφ οπτικό πεδίο 

Τα προςτατευτικά γυαλιά μπορεί να είναι τφπου διακριτϊν φακϊν (με βραχίονεσ) ι τφπου μάςκασ (με 
ιμάντα). Οι αςπίδεσ προςϊπου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν αντί ι επιπλζον των γυαλιϊν.  

 

4. Μάςκεσ χειρουργικζσ μίασ χριςεωσ 

Οι χειρουργικζσ μάςκεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο ΓΝΕ “ ΘΙΑΣΙΟ”  πλθροφν τισ προδιαγραφζσ: 

 είναι καταςκευαςμζνεσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να πλθροφν τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 

 είναι αδιάβροχεσ 

 φζρουν ςιμανςθ CE ςτθ ςυςκευαςία 

 

5. Μάςκεσ χειρουργικζσ με προςτατευτικι οκόνθ οφκαλμϊν, μίασ χριςεωσ  

Οι χειρουργικζσ μάςκεσ με προςτατευτικι οκόνθ οφκαλμϊν πλθροφν τισ προδιαγραφζσ: 

 είναι καταςκευαςμζνεσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να πλθροφν τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 

 θ προςτατευτικι οκόνθ των οφκαλμϊν είναι διαφανισ, αντικαμβωτικι,  παρζχει πλάγια 
προςταςία και  ζχει ευρφ οπτικό πεδίο  

 είναι αδιάβροχεσ 

 φζρουν ςιμανςθ CE 

 

6. Μάςκα υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ FFP3 

Θ μάςκα υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ: 

 πλθροί τα πρότυπα που ζχει κζςει ο ΕΛΟΤ 

 ζχει φίλτρο ςωματιδίων τφπου P3  

 φζρει βαλβίδα εκπνοισ  

 φζρει τθ ςιμανςθ CE ςτθ ςυςκευαςία 
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7. Συςκευι αναπνευςτιρα κετικισ πίεςθσ με αντλία (Positive Air Pressure Respirator - PAPR) 
πολλαπλϊν χριςεων  

Οι ςυςκευζσ αναπνευςτιρα κετικισ πίεςθσ με αντλία: 

 φζρουν μπαταρίεσ ανεξάρτθτθσ λειτουργίασ Λικίου (Li), θ κάκε μία από τισ οποίεσ να 
εξαςφαλίηει λειτουργία τουλάχιςτον 4 ωρϊν 

 είναι περιοριςμζνου κορφβου κατά τθ λειτουργία τουσ 

 ζχουν δυνατότθτα απολφμανςθσ του κεντρικοφ μθχανιςμοφ  

 ζχουν ακουςτικό ςιμα εγριγορςθσ (alert) για τθν αλλαγι του φίλτρου και για τθν αλλαγι τθσ 
μπαταρίασ  

 ζχουν δυνατότθτα calibration πριν τθν εφαρμογι για τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ  

 ζχουν φίλτρο(-α) P3 που απορροφά βιολογικοφσ παράγοντεσ, διάρκειασ ηωισ ςφμφωνα με τθν 
θμερομθνία λιξθσ του φίλτρου από τον καταςκευαςτι. Τα φίλτρα για τισ ςυςκευζσ PARP είναι 
3 για βιολογικοφσ παράγοντεσ και δε χρειάηεται να είναι μεικτά 

 ςυνοδεφονται από εγχειρίδιο οδθγιϊν και λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

8. Τα καλφμματα κεφαλισ μίασ χριςεωσ για τισ ςυςκευζσ αναπνευςτιρα κετικισ πίεςθσ με 
αντλία: 

 πλθροφν τα πρότυπα που ζχει κζςει ο ΕΛΟΤ 

 φζρουν τθ ςιμανςθ CE. 

 

Γενικότερθ προδιαγραφι  για όλα τα είδθ είναι  ο καταςκευαςτισ να ζχει διακζςιμο ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα ζντυπο το οποίο κα ςυνοδεφει τθ ςυςκευαςία των προϊόντων και το οποίο κα περιγράφει: 

 Τισ δοκιμαςίεσ που ζχει υποςτεί το προϊόν 

 Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εφαρμογι και τουσ περιοριςμοφσ χριςθσ 

 Οδθγίεσ για τυχόν ελζγχουσ που πρζπει να γίνονται από το χριςτθ πριν από τθ χριςθ του 
προϊόντοσ 

 Οδθγίεσ για τθν προςαρμογι και τισ ρυκμίςεισ που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ του 
επικυμθτοφ επιπζδου προςταςίασ κακϊσ και οδθγίεσ για τθ ςωςτι χριςθ 

 Οδθγίεσ για τθ ςυντιρθςθ, τον κακαριςμό, τθν απολφμανςθ (ςε περίπτωςθ που τα προϊόντα 
είναι πολλαπλϊν χριςεων) και τθν αποκικευςθ 

 Βοθκθτικζσ εικόνεσ και ςχιματα οδθγίεσ για τθν απόρριψθ μετά τθ χριςθ 
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Θ απόρριψθ των ΜΑΡ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςτον Εςωτερικό 

Κανονιςμό Διαχείριςθσ Μολυςματικϊν Αποβλιτων του ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ». 

 
 Οι ςυςκευζσ (Positive Air Pressure Respirator – PAPR) φυλάςςονται ςτο Γραφείο Λοιμϊξεων του 

ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” για να διατεκοφν ςε περίπτωςθ νοςθμάτων ιδιαίτερα λοιμογόνων που 

μεταδίδονται αερογενϊσ (π.χ SARS, MERS πακογόνων θκελθμζνθσ απελευκζρωςθσ 

βιοτρομοκρατίασ). 

 Οι μάςκεσ υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ FFP3 ςυςτινονται για νοςιματα που 

μεταδίδονται αερογενϊσ και θ απλι χειρουργικι μάςκα δεν είναι αποτελεςματικι.   

 Οι μάςκεσ αυτζσ ςυςτινονται κατά κφριο λόγο όταν εξετάηονται ι νοςθλεφονται περιςτατικά 

φυματίωςθσ. 

 Τα υπόλοιπα είδθ είναι διακζςιμα ςε όλα τα κλινικά τμιματα και χρθςιμοποιοφνται ςφμφωνα 

με τισ ςυςτάςεισ τθσ ΕΝΛ 

 Η απόρριψθ των ΜΑΡ γίνεται ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςτον Εςωτερικό 

Κανονιςμό Διαχείριςθσ Μολυςματικϊν Αποβλιτων του Νοςοκομείου. 

 Η ΕΝΛ του ΓΝΕ “ ΘΙΑΣΙΟ”, ζχει μεριμνιςει τόςο για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, με 

αςκιςεισ προςομοίωςθσ, ςτθ χριςθ των ατομικϊν μζτρων προςταςίασ (ζνδυςθ και αφαίρεςθ), 

όςο και για τθν επιτιρθςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ μζςω εργαλείων ελζγχου (επιςυνάπτονται 

checklist) 

 Η ΕΝΛ ζχει  μεριμνιςει οφτωσ ϊςτε να είναι αναρτθμζνεσ ςχετικζσ αφίςεσ και οδθγίεσ ςτουσ 

χϊρουσ που οφείλουν οι επαγγελματίεσ υγείασ να εφαρμόηουν τα μζτρα  ατομικισ προςταςίασ 

(π.χ. ςτα εξωτερικά ιατρεία,  ςτο χϊρο εξζταςθσ, ςτο κάλαμο του αςκενοφσ, ςτθ ΜΕΘ, ςτα 

χειρουργεία κ.λ.π.).  Το υλικό αυτό βρίςκεται ςτο Ραράρτθμα (κεφ. 2 Ε2) 

 

 
 

Τα ΜΑΡ   περιζχονται ςτθ λίςτα αναλϊςιμων υλικϊν που θ ΕΝΛ ζχει ηθτιςει και ζχει τθ δζςμευςθ 

τθσ Διοίκθςθσ για απρόςκοπτθ διακεςιμότθτα. Η λίςτα με τα υλικά αυτά ςυνυποβάλλεται ςτο 

Ραράρτθμα (κεφ. 2, Ε2) 
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Γ.Ν.Ε. ΘΙΑΣΙΟ Λίςτα ελζγχου (checklist) για τθν τοποκζτθςθ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ  
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Γ.Ν.Ε. ΘΙΑΣΙΟ Λίςτα ελζγχου (checklist) για τθν αφαίρεςθ  Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ  
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Ε3. Διαχείριςθ αιχμθρϊν αντικειμζνων και αντιμετϊπιςθ ατυχιματοσ από αιχμθρά και από 
εκτίναξθ βιολογικϊν υγρϊν  
 
Η πρόλθψθ των επαγγελματικϊν εκκζςεων αποτελεί πρωταρχικό μζλθμα τθσ ΕΝΛ.  

 

Σκοπόσ τθσ ΕΝΛ και τθσ Διοίκθςθσ του ΓΝΕ “ ΘΙΑΣΙΟ” είναι: 

 

 Θ εφαρμογι κανόνων και ςυςτάςεων, CDC, WHO, του ΚΕΕΛΡΝΟ κακϊσ και διατάξεων τθσ 

ςχετικισ Εκνικισ Νομοκεςίασ για τθν πρόλθψθ των τραυματιςμϊν των εργαηομζνων ςτουσ 

χϊρουσ παροχισ υγείασ από χρθςιμοποιθμζνα αιχμθρά αντικείμενα που ενζχουν τον κίνδυνο 

μετάδοςθσ αιματογενϊσ μεταδιδόμενων νοςθμάτων. 

 Θ πρόλθψθ τθσ ζκκεςθσ των εργαηομζνων ςτουσ χϊρουσ παροχισ υγείασ ςε αιματογενϊσ 

μεταδιδόμενα νοςιματα από μολυςμζνα αιχμθρά αντικείμενα.  
 Θ αςφαλισ ςυλλογι και καταςτροφι των μολυςμζνων βελονϊν και των άλλων αιχμθρϊν 

αντικειμζνων χρθςιμοποιϊντασ το ειδικό κυτίο αιχμθρϊν αντικειμζνων. 

 Πλοι οι επαγγελματίεσ υγείασ  να λαμβάνουν τισ βαςικζσ προφυλάξεισ ςε όλουσ τουσ αςκενείσ 

ανεξαιρζτωσ. Οι επαγγελματίεσ υγείασ να κεωροφν ότι όλοι οι αςκενείσ είναι πικανοί φορείσ 

κάποιου αιματογενϊσ μεταδιδόμενου νοςιματοσ.  

Στρατθγικι τθσ Μονάδασ μασ είναι : 
 Θ παροχι ενθμζρωςθσ, θ ευαιςκθτοποίθςθ και θ εκπαίδευςθ όλων των επαγγελματιϊν υγείασ για 

τθν αςφαλι χριςθ και διαχείριςθ των αιχμθρϊν αντικειμζνων. Θ εκπαίδευςθ  γίνεται από τθν ΕΝΛ 

και τουσ Ιατροφσ Εργαςίασ του Νοςοκομείου που ζχουν τθν ευκφνθ διαχείριςθσ των διαδερμικϊν 

εκκζςεων του προςωπικοφ  

 Θ δθμιουργία και θ διατιρθςθ όςο το δυνατόν αςφαλζςτερου εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ γίνεται 

με τθν ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ.  

 Πλοι οι εργαηόμενοι να  γνωρίηουν τουσ κανόνεσ για τθν αςφαλι χριςθ και τθ διαχείριςθ των 

αιχμθρϊν αντικειμζνων, να εφαρμόηουν τισ κατάλλθλεσ πρακτικζσ και να λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτθτα μζτρα για τθν προςταςία τουσ. 
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Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν πολιτικι των Ειδικϊν Κυτίων Απόρριψθσ Αιχμθρϊν Αντικειμζνων  

1. Πλα τα αιχμθρά αντικείμενα απορρίπτονται μόνο ςτα ειδικά αδιάτρθτα δοχεία ςυλλογισ 

αιχμθρϊν. 

2. Τα ειδικά αδιάτρθτα δοχεία ςυλλογισ αιχμθρϊν, είναι κατάλλθλων προδιαγραφϊν όπωσ αυτζσ 

περιγράφονται ςτθν αντίςτοιχθ νομοκεςία. Ενδεικτικά αναφζρονται: 

◦ Να είναι καταςκευαςμζνα από κατάλλθλο υλικό (όχι PVC).  

◦ Να είναι μιασ χριςεωσ, άκαμπτα, αδιάτρθτα και αδιαφανι.  

◦ Να ζχουν ειδικι διάταξθ οπισ υποδοχισ των αιχμθρϊν αντικειμζνων.  

◦ Να φζρουν ειδικοφ τφπου καπάκι με μθχανιςμό αςφαλείασ.   

◦ Να φζρουν κατάλλθλθ διάταξθ αςφαλείασ, ϊςτε μετά τθν πλιρωςθ και το κλείςιμό τουσ να 

είναι αδφνατθ θ διαςπορά των πακογόνων μικροοργανιςμϊν.   

◦ Να ζχουν τισ απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ.  

◦ Να  είναι  ανκεκτικά για αςφαλι μεταφορά.  

3. Τοποκετοφνται ςτουσ χϊρουσ νοςθλείασ και ςτα τροχιλατα, αλλά και όπου κρίνεται ότι 

χρειάηονται, ϊςτε να μθν υπάρχει ανάγκθ μεταφοράσ τουσ.  

4. Είναι ςωςτά ςυναρμολογθμζνα, κακαρά και τοποκετθμζνα ςτο χϊρο παρζχοντασ αςφάλεια.  

5. Τα κυτία αιχμθρϊν που είναι τοποκετθμζνα ςε διάφορα τροχιλατα (τροχιλατο νοςθλείασ, 

τροχιλατο αιμολθψίασ, τροχιλατο φλεβοκζντθςθσ, τροχιλατο αλλαγισ, καρότςι 

καρδιοαναπνευςτικισ αναηωογόνθςθσ κλπ.) είναι ςτερεωμζνα με αςφαλι τρόπο ϊςτε να 

αποφεφγεται θ ανατροπι τουσ και θ επαφι τουσ με κακαρά αντικείμενα . Χρθςιμοποιοφνται 

ειδικζσ βάςεισ ςτερζωςθσ ι όπου υπάρχει δυνατότθτα ςτακεροποιιςτε τα με ςφικτιρα.  

6. Τα κυτία είναι εργονομικά τοποκετθμζνα. 

7. Είναι ευδιάκριτα όπου τοποκετοφνται. Δεν τοποκετοφνται ςε ψθλά ςθμεία ι ςτο πάτωμα.   

8. Τα κυτία αιχμθρϊν αντικειμζνων: 

◦ Ελζγχονται τακτικά για τθ ςτάκμθ πλιρωςθσ   

◦ Αλλάηονται όταν γεμίςουν κατά τα ¾, ςτθ γραμμι πλιρωςθσ.  

◦ Σφραγίηονται κάνοντασ χριςθ του μθχανιςμοφ αςφαλείασ που υπάρχει ςτο καπάκι τουσ 

και αντικακίςτανται με καινοφρια.  
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◦ Τα ςφραγιςμζνα κυτία τοποκετοφνται ςε δευτερογενείσ περιζκτεσ ανάλογου χρϊματοσ 

με τθ μζκοδο επεξεργαςίασ που ακολουκείται.   

9.  Μεταξφ των χριςεων πρζπει να χρθςιμοποιείται ο ειδικόσ μθχανιςμόσ αςφαλείασ 

(προςωρινοφ κλειςίματοσ) όταν υπάρχει.  

 

 

Το ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» διαχειρίηεται τα Ιατρικά Απόβλθτα ςφμφωνα με τθν κείμενθ Νομοκεςία και 

όπωσ περιγράφεται ςτον οικείο Εςωτερικό Κανονιςμό Αποβλιτων. 

 

Η ΕΝΛ  εκπαιδεφει το προςωπικό ςτθν ορκι διαχείριςθ των αιχμθρϊν  

 Διανείμει το τρίπτυχο ζντυπο με τίτλο   “ Οδθγίεσ χειριςμοφ  αιχμθρϊν - για επαγγελματίεσ 

υγείασ που ζχει ςυντάξει  

 Συςτινει τθ χριςθ αιχμθρϊν αςφαλείασ   
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ΓΝΕ ΘΙΑΣΙΟ Τρίπτυχο ζντυπο με τίτλο   “ Οδθγίεσ χειριςμοφ  αιχμθρϊν - για επαγγελματίεσ υγείασ» 
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Διαδικαςία - αρχζσ διλωςθσ και αντιμετϊπιςθσ ατυχιματοσ με αιχμθρά αντικείμενα και από 
εκτίναξθ βιολογικϊν υγρϊν.  
 
Πλθ θ διαχείριςθ των διαδερμικϊν εκκζςεων ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” γίνεται από τουσ Ιατροφσ Εργαςίασ 

 Υπθρεςία υποδοχισ περιςτατικοφ-  Ιατροί Εργαςίασ  

 Αρχικι αντιμετϊπιςθ – πρϊτεσ βοικειεσ  

 Λεπτομερισ καταγραφι τθσ ζκκεςθσ   

 Εργαςτθριακι διερεφνθςθ και διαςφνδεςθ με εξειδικευμζνα τμιματα   

 Κακοριςμόσ και παρακολοφκθςθ περαιτζρω αντιμετϊπιςθσ (πρωτόκολλα προφυλακτικισ 

αγωγισ )  

 Εργαςτθριακι και κλινικι παρακολοφκθςθ   

 Τιρθςθ αρχείου επαγγελματικϊν εκκζςεων 

Ρρωτόκολλο διαχείριςθσ επαγγελματικισ ζκκεςθσ και φόρμεσ διλωςθσ ατυχιματοσ ςτο κεφάλαιο του 

παρόντοσ κανονιςμοφ με τίτλο «Αςφάλεια προςωπικοφ» 

  

Ε4. Κακαριότθτα και απολφμανςθ άψυχου περιβάλλοντοσ  

 Θ κακαριότθτα του άψυχου περιβάλλοντοσ παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο 

των λοιμϊξεων. 

 Οι ΝΕΛ με ευκφνθ τθσ ΕΝΛ  ζχουν ςυντάξει πρωτόκολλα – οδθγίεσ  κακαριότθτασ τα οποία 

αποτελοφν και μζροσ τθσ ςφμβαςθσ με το ςυνεργείο κακαριότθτασ 

 Το προςωπικό κακαριότθτασ εκπαιδεφεται από τισ ΝΕΛ  

 Τθρείται αρχείο των εκπαιδεφςεων  

 τα πρωτόκολλα αφοροφν κακαριότθτα και απολφμανςθ για κάκε χϊρο, τρόπο και ςυχνότθτα 

κακαριότθτασ. Ενδεικτικά πρωτόκολλα ςυνυποβάλλονται ςτο Ραράρτθμα (κεφ.2, Ε4). 

Η κατάςταςθ κακαριότθτασ επιτθρείται από  

 τισ ΝΕΛ  

 τον Επόπτθ Δθμόςιασ Υγείασ 

 το Τμιμα Επιςταςίασ 
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Τα απολυμαντικά ςκευάςματα επιλζγονται βάςθ προδιαγραφϊν από τθν ΕΝΛ ετθςίωσ 

(βλ. προδιαγραφζσ ςτο Ραράρτθμα κεφ. 2 Ε4)   

 Τα  ςκευάςματα που πλθροφν τισ προδιαγραφζσ και ειςάγονται ςτο Νοςοκομείο κοινοποιοφνται 

ςτουσ χριςτεσ οι οποίοι εκπαιδεφονται για τθν ορκι χριςθ τουσ.  

Για το 2017 τα απολυμαντικά ςκευάςματα που χρθςιμοποιοφνται ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” είναι τα 

κάτωκι:  

 
 
 

                             

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 
Γπ. Λοιμώξεων               Διεπζίλα, 08/09/2016 

Αγγελική Καπαϊσκου      

Ακπιβή Απβανίτη 

Τηλ. 2105516194-195  

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΗΣΗΣ ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

 

Εμπορικι 
Ονομαςία 
ςκευάςματοσ 

Ενδείξεισ Χριςθσ Δοςολογία Χρόνοσ ζκκεςθσ 

Kohrsolin FF 

(Γλουταράλθ, 
χλωριοφχο βενηυλ- 
C12-18-
αλκυλοδιμεκυλαμμ
ϊνιο, χλωριοφχο 
διδεκυλ-
διμεκυλαμμϊνιο) 

Για τον κακαριςμό και τθν απολφμανςθ παντόσ 
τφπου πλενόμενων επιφανειϊν και δαπζδων 
κρίςιμων χϊρων (Εργαςτιρια, Χειρουργεία, 
Μονάδεσ) 
 

Κακθμερινι κακαριότθτα –
απολφμανςθ  μεγάλων 
επιφανειϊν (δάπεδα, τοίχοι) 
χωρίσ ξζπλυμα 0,25%   
(2,5 ml/lt νεροφ). 
 

4 ϊρεσ  

Kohrsolin FF 

 

Για τον κακαριςμό και τθν απολφμανςθ 
δωματίων αςκενϊν με λοιμϊδθ νοςιματα και 
πολυανκεκτικά πακογόνα 
 

Κακθμερινι κακαριότθτα –
απολφμανςθ  μεγάλων 
επιφανειϊν (δάπεδα, τοίχοι) 
χωρίσ ξζπλυμα 1%  (10 ml/lt 
νεροφ). 
 

30ϋ   

Kohrsolin FF Για τον κακαριςμό και τθν απολφμανςθ παντόσ 
τφπου πλενόμενων μικρϊν επιφανειϊν  
α. ςτθν περιοχι του αςκενοφσ (κομοδίνα, 
καρζκλεσ, ςτατϊ, κονςόλα κλίνθσ, τροχιλατα 
κα) 
β. ςτο χϊρο προετοιμαςίασ νοςθλείασ (πάγκοι, 
τροχιλατα, ντουλάπια κα) 

Κακθμερινι κακαριότθτα –
απολφμανςθ  χωρίσ ξζπλυμα 
1%   
(10 ml/lt νεροφ). 
 

30’   
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Bacillol AF  
(Ρροπανόλθ-
προπανόλθ-2, 
αικανόλθ) 

Αλκοολοφχο ςκεφαςμα για ταχεία 
απολφμανςθ μικρϊν επιφανειϊν  (πόμολα, 
πλθκτρολόγια, διακόπτεσ, τθλζφωνα) και 
κερμοκοιτίδων. 
Ρροςοχι! Ρρζπει να ζχει προθγθκεί 
κακαριότθτα.  

Ζτοιμο προσ χριςθ με 
ψεκαςμό.  

5’ 

Bomix plus 

 
(Ρροπιονικό N,N-
διδεκυλο-N-
μεκυλο- 
πολυ(οξυαικυλ) 
Αμμϊνιο) 

Σκεφαςμα για απορρφπανςθ χειρουργικϊν 
εργαλείων και άλλου ιατροτεχνολογικοφ 
εξοπλιςμοφ(αμζςωσ μετά τθ χριςθ τουσ)  με 
εμβάπτιςθ  και ΡΙΝ από τθ διαδικαςία 
αποςτείρωςθσ ι υψθλοφ βακμοφ 
απολφμανςθσ 
 
 

0,5% δθλ. 5 ml/lt νεροφ 15ϋ 

Endozime AW extra 

( με βάςθ ενηυμα 
αμυλάςθ & 
πρωτεάςθ) 

Για τον κακαριςμό των εφκαμπτων και 
άκαμπτων ενδοςκοπίων πριν τθν υψθλοφ 
βακμοφ απολφμανςθ ι τθν αποςτείρωςθ 
κακϊσ και για τραχειοςωλινεσ, ςωλινεσ 
αναρροφιςεωσ, λαβίδεσ βιοψίασ 

0.4% δθλ. 4ml/lt νεροφ Πςο διαρκεί θ 
διαδικαςία  

κακαριςμοφ 

Steranios 2% 

(γλουταραλδεχδθ) 

Σκεφαςμα για υψθλοφ βακμοφ απολφμανςθ 
ενδοςκοπίων (χριςθ με βυκιςμό) 
 

Ζτοιμο προσ χριςθ ΧΩΙΣ 
ΕΝΕΓΟΡΟΙΘΤΘ  

20΄ πιήξεο 

βπζηζκόο 

Korsolex Paa 

 (με βάςθ 
περακετικό οξφ) 

Σκεφαςμα για υψθλοφ βακμοφ απολφμανςθ 
εργαλείων ςτο χειρουργείο ΜΟΝΟ ςε  πολφ 
επείγουςεσ καταςτάςεισ 

 

Με ενεργοποιθτι ςε κάκε 
εφαρμογι 

15΄ 

 
 
 
Ε5. Είδθ προφυλάξεων 

Ε5α. Βαςικζσ προφυλάξεισ  

Ε5β. Ρροφυλάξεισ επαφισ  

 Λαμβάνονται επιπλζον των βαςικϊν προφυλάξεων 

 Νοςθλεία αςκενι ςε μόνωςθ ι ςυν-νοςθλεία αςκενϊν με το ίδιο νόςθμα  

Ε5γ. Αερογενείσ προφυλάξεισ 

 Λαμβάνονται επιπλζον των βαςικϊν προφυλάξεων 

 Νοςθλεία αςκενι  ςε κάλαμο μόνωςθσ (με τουαλζτα και προκάλαμο) ι ςυν-νοςθλεία 

αςκενϊν με το ίδιο νόςθμα ςε καλά αεριηόμενο κάλαμο.  
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Ε5δ. Ρροφυλάξεισ ςταγονιδίων  

 Λαμβάνονται επιπλζον των βαςικϊν προφυλάξεων  

 Νοςθλεία αςκενι ςε μόνωςθ ι ςυν-νοςθλεία αςκενϊν με το ίδιο νόςθμα  
Βαςικζσ Ρροφυλάξεισ * (Standard Precautions) και Συςτάςεισ Εφαρμογισ 

Βαζικέρ Πποθςλάξειρ ςζηάζειρ 

 

1. Τγιεινή ηυν σεπιών 

Πξηλ από 

                 ηελ επαθή κε ηνλ αζζελή 
                 θάζε θαζαξό ή άζεπην ρεηξηζκό 

Μεηά από  

                έθζεζε ζε αίκα, ζσκαηηθά πγξά, εθθξίζεηο, κνιπζκέλα αληηθείκελα 
                ηελ επαθή κε ηνλ αζζελή 

                ηελ επαθή κε ην άςπρν πεξηβάιινλ ηνπ αζζελή  

                ηελ αθαίξεζε ησλ γαληηώλ 

 

2. Πποζυπικόρ 

πποζηαηεςηικόρ  

εξοπλιζμόρ(ΠΔΠ)1 
 

Γάληηα Γηα ηελ επαθή κε αίκα, ζσκαηηθά πγξά, εθθξίζεηο, κνιπζκέλα αληηθείκελα, βιελλνγόλνπο θαη κε αθέξαην δέξκα 

Πνδηά ε ηαηξνλνζειεπηηθέο πξάμεηο πνπ είλαη πηζαλή ε επαθή ησλ ξνύρσλ ή ηνπ εθηεζεηκέλνπ δέξκαηνο κε αίκα, 

ζσκαηηθά πγξά, εθθξίζεηο 

Μάζθα 

Γπαιηά 
Αζπίδα πξνζώπνπ 

ε πξάμεηο πνπ είλαη πηζαλή ε εθηίλαμε αίκαηνο , ζσκαηηθώλ πγξώλ, εθθξίζεσλ (ηδηαίηεξα θαηά ηε δηελέξγεηα 

ζηνκαηνηξαρεηαθήο αλαξξόθεζεο ή δηαζσιήλσζεο) 

3. Υπηζιμοποιημένορ Ηαηπικόρ εξοπλιζμόρ Υεηξηζκόο ηνπ, θαηά ηξόπν πνπ  λα παξεκπνδίδεηαη ε δηαζπνξά  κηθξννξγαληζκώλ ζε άιινπο αζζελείο ή ην 

άςπρν πεξηβάιινλ  
Υξήζε γαληηώλ εάλ απηόο είλαη εκθαλώο ξππαξόο  

Τγηεηλή ησλ ρεξηώλ 

4. Νοζοκομειακό Πεπιβάλλον Δθαξκνγή δηαδηθαζηώλ θξνληίδαο, θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ησλ άςπρσλ επηθαλεηώλ ηδηαίηεξα ησλ ζπρλά 

αγγηδόκελσλ (πόκνια, δηαθόπηεο θ.ι.π.) 

5. Ημαηιζμόρ πιινγή θαη κεηαθνξά ηνπ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνύ θαηά ηξόπν  πνπ λα παξεκπνδίδεηαη  δηαζπνξά  

κηθξννξγαληζκώλ  

πιύζηκν ζηνπο >71ºC γηα  >25΄ή ρξήζε ρεκηθώλ ζθεπαζκάησλ γηα ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο θαη κηθξόηεξνπο 
θύθινπο 

6. Υπηζιμοποιημένα αισμηπά   

 

 Απνθπγή                            

επαλαηνπνζέηεζεο ηεο βειόλεο ζην θάιπκκα 
πξνζπάζεηαο ιπγίζκαηνο ή όπνηνπ άιινπ ρεηξηζκνύ ζε  ρξεζηκνπνηεκέλα αηρκεξά 

Δάν απαιηηθεί  επαναηοποθέηηζη ηηρ βελόνηρ θα ππέπει να ακολοςθείηαι η ηεσνική «ηος ενόρ σεπιού» 

 

 Απόξξηςε κόλν  ζην εηδηθό δνρείν αηρκεξώλ 

 

 Υξήζε εηδηθώλ  ζπζθεπώλ αζθαιείαο (ζπζθεπέο δειαδή κε απηόκαηε θάιπςε ή απόζπξζεηνπ 
αηρκεξνύ κέξνπο ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ζηνλ αζζελή) 

8. Απομόνυζη αζθενούρ 

 

Πξνηεξαηόηεηα  ζηελ απνκόλσζε αζζελώλ  κε: 
 

 

 
   

 

Μνλόθιηλν δσκάηην ενδείκνςηαι  
 

 

Μνλόθιηλν δσκάηην πποηιμάηαι  
 

 

 

 απμεκέλν θίλδπλν κεηάδνζεο παζνγόλσλ θαη κόιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο  

 αδπλακία  ηήξεζεο  θαλόλσλ  αηνκηθήο πγηεηλήο  

 απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο ινίκσμεο θαη δπζκελνύο έθβαζεο ηεο, ιόγσ κηαο ήδε επηβαξπκέλεο 
θαηάζηαζεο (αλνζνθαηαζηνιή, παξεκβαηηθόο εμνπιηζκόο, καθξόρξνλε λνζειεία ) 

 

Γηα αζζελείο πνπ απαηηνύλ  Αεξνγελείο Πξνθπιάμεηο ή  Πξνζηαηεπηηθή Απνκόλσζε (Protective Environment 
)(αλνζνθαηεζηαικέλνη )  

 

Γηα αζζελείο πνπ απαηηνύλ  Πξνθπιάμεηο ηαγνληδίσλ θαη Δπαθήο  

10. ηπαηηγική Αναπνεςζηικήρ Τγιεινήρ, 

(Respiratory Hygiene/Cough Etiquette) καηά 

ηη Γιαλογή  ζηο Σμήμα Δπειγόνηυν 

Πεπιζηαηικών,  αζθενών με ζςμπηυμαηολογία  

λοίμυξηρ αναπνεςζηικού ζςζηήμαηορ 

 

 

 

 Καζνδήγεζε αζζελώλ (πξνθνξηθή θαη κε ζήκαλζε ) γηα 

       θάιπςε ζηόκαηνο/κύηεο θαηά ην βήρα, πηαξκό, 

       θαηάιιειε απόξξηςε ρξεζηκνπνηεκέλσλ καληειηώλ, 

       επηηήξεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ 

       ρξήζε απιώλ καζθώλ  

 Σήξεζε απόζηαζεο>1 κ ζηνπο ρώξνπο αλακνλήο 

 

 Καηά ηην εξέηαζη ηο πποζυπικό θα ππέπει να λαμβάνει πποθςλάξειρ ζηαγονιδιών 

* Για τθ φροντίδα όλων των αςκενϊν ανεξάρτθτα από τθν πικανι ι αποδεδειγμζνθ παρουςία λοιμογόνου παράγοντα ςε όλεσ τισ 

Μονάδεσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Φροντίδασ Υγείασ
1  

Αυςτθρι τιρθςθ οδθγιϊν ςωςτισ εφαρμογισ και αφαίρεςθσ του εξοπλιςμό 
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Μζτρα προφφλαξθσ ανάλογα με τθν οδό μετάδοςθσ 

(Ράντα ςε ςυνδυαςμό με τισ βαςικζσ προφυλάξεισ) 

 

 
*Εντατικοποιθμζνο πρόγραμμα κακαριότθτασ, εκπαίδευςθ προςωπικοφ, εντατικοποίθςθ επιτιρθςθσ, αφξθςθ τθσ 
ςυχνότθτασ κακαριςμοφ και ςυςτιματα ελζγχου(οπτικόσ ζλεγχοσ, καλλιζργειεσ επιφανειϊν, φκορίηουςεσ ουςίεσ, ATP 
 

Οδόρ μεηάδοζηρ Μέηπα πποθύλαξηρ 

Δξ επαθήρ 

 

 

 

Απομόνυζη  

Αζθενούρ 

ε μονόκλινο δυμάηιο 

Αν ηα μονόκλινα δυμάηια δεν επαπκούν:  

 Πξνηεξαηόηεηα ζηνπο αζζελείο κε πςειό θίλδπλν κεηάδνζεο 

 Cohorting (ζπλ-λνζειεία  αζζελώλ κε ινίκσμε 

     ή απνηθηζκό από ην ίδην παζνγόλν) 

ε πεπίπηυζη ζς-νοζηλείαρ: 
 Απνθπγή ζπλ-λνζειείαο κε αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ γηα 

     κεηάδνζε ή γηα ζνβαξέο επηπινθέο (αλνζνθαηαζηαικέλνη,  
      καθξόο ρξόλνο λνζειείαο, αλνηθηά ηξαύκαηα) 

 Απόζηαζε > 1κ κεηαμύ ησλ αζζελώλ 

 Υξήζε δηαρσξηζηηθνύ  κεηαμύ ησλ θιηλώλ από εύθνια θαζνξηδόκελν πιηθό  
Υπήζη  

ΠΠΔ 

Γάνηια &  Ποδιά  
 Όηαλ ππάξρεη πηζαλόηεηα επαθήο κε ηνλ αζζελή ή κε   πηζαλά κνιπζκέλεο  

επηθάλεηεο ηνπ δσκαηίνπ λνζειείαο 

 Απόξξηςε ΠΠΔ πξηλ ηελ έμνδν από ην δσκάηην 
Μεηαθοπά  

Αζθενούρ 
 Πεξηνξηζκόο άζθνπσλ  κεηαθηλήζεσλ  

 Όηαλ θξηζεί  απαξαίηεην:

Κάιπςε ησλ  κνιπζκαηηθώλ πεξηνρώλ ηνπ ζώκαηνο  

       Δλεκέξσζε  ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν πξέπεη λα κεηαθεξζεί   ν αζζελήο θαη 
επηινγή ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκήο  

 

Ηαηπικόρ 

Δξοπλιζμόρ  

 

 Υεηξηζκόο ηνπ ζύκθσλα κε ηηο Βαζηθέο Πξνθπιάμεηο 

 Δμνπιηζκόο κηαο ρξήζεο όπνπ είλαη εθηθηό ή απνθιεηζηηθή ρξήζε γηα ηνλ αζζελή 

ηελ πεξίνδν ηεο λνζειείαο 
Πεπιβάλλον 

Αζθενούρ 

Δληαηηθνπνηεκέλν πξόγξακκα θαζαξηόηεηαο* θαη απνιύκαλζεο ησλ ζπρλά 
αγγηδόκελσλ επηθαλεηώλ θαζώο θαη  ηνπ δσκαηίνπ κεηά ηελ έμνδν ηνπ αζζελή 

Με ζηαγονίδια 

 

    

Απομόνυζη  

Αζθενούρ 

Ηζρύεη όηη  ζηα κέηξα πξνθύιαμεο εμ επαθήο 

Υπήζη  

ΠΠΔ 

Μάζκα: ζε απόζηαζε ≤1κ από ηνλ αζζελή  

Μάζκα ςτηλήρ αναπνεςζηικήρ πποζηαζίαρ: Όηαλ πξόθεηηαη λα δηελεξγεζνύλ 
ηαηξηθέο πξάμεηο πςεινύ θηλδύλνπ γηα παξαγσγή αεξνιύκαηνο  

 

Γςαλιά, αζπίδα πποζώπος:  ε πξάμεηο πνπ είλαη πηζαλή ε εθηίλαμε αίκαηνο, 
ζσκαηηθώλ πγξώλ, εθθξίζεσλ (ηδηαίηεξα θαηά ηε δηελέξγεηα ζηνκαηνηξαρεηαθήο 

αλαξξόθεζεο ή δηαζσιήλσζεο)  
Μεηαθοπά  

Αζθενούρ 

 Πεξηνξηζκόο ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ αζζελνύο  
 Όηαλ θξηζεί απαξαίηεην: 

ν αζζελήο πξέπεη λα θνξά κάζθα, εθόζνλ είλαη αλεθηή,  θαη λα αθνινπζνύληαη νη 
θαλόλεο αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο

ζε αληίζεηε πεξίπησζε νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα θνξνύλ απιή κάζθα   

Δλεκέξσζε ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν πξέπεη λα κεηαθεξζεί ν αζζελήο θαη επηινγή 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκήο 
Αεπογενήρ 

 

 

     

Απομόνυζη  

Αζθενούρ 

ε εηδηθό ζάιακν απνκόλσζεο πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ζύκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο 

νδεγίεο (αξλεηηθή πίεζε, 6-12 ελαιιαγέο αέξα/ώξα θαη θίιηξα HEPA) 
Υπήζη ΠΠΔ Μάζκα: Υξήζε κάζθαο ςτηλήρ αναπνεςζηικήρ πποζηαζίαρ κε ηελ είζνδν ζην 

ζάιακν 

 

Ο ππόινηπνο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο όπσο ζηηο ελδείμεηο γηα Πξνθπιάμεηο 
ηαγνληδίσλ θαη Δπαθήο 

Μεηαθοπά  

Αζθενούρ 
Όπσο ζηε κεηάδνζε κε ζηαγνλίδηα 

ε αζζελείο κε δεξκαηηθέο βιάβεο  θάιπςε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ πεξηνρώλ 

  



ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» 
 

ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ-ΕΝΛ, 2017 72 

 

Συνιςτϊμενεσ προφυλάξεισ ανάλογα με το νόςθμα ι τθ λοίμωξθ αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα κεφ.2, 
Ε5. 
 
 
 

Ε6. Μζτρα πρόλθψθσ και ελζγχου για τθ διαςπορά των πολυανκεκτικϊν μικροοργανιςμϊν ςτο   

ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ”. 

Θ πρόλθψθ τθσ διαςποράσ των πολυανκεκτικϊν πακογόνων ςτο περιβάλλον του νοςοκομείου 

αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα του προγράμματοσ ελζγχου νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων ςτο ΓΝΕ 

“ΘΙΑΣΙΟ” 

Θ πρόλθψθ τθσ διαςποράσ των ΡΑΜ βαςίηεται ςτουσ παρακάτω άξονεσ: 

 Στθν πρόλθψθ τθσ οριηόντιασ διαςποράσ των ΡΑΜ τα οποία μεταδίδονται  από αςκενι ςε 

αςκενι μζςω τθσ επαφισ με το προςωπικό του νοςοκομείου ι το επιμολυςμζνο άψυχο 

περιβάλλον (επιφάνειεσ, κοινόσ εξοπλιςμόσ) 

 Στθν πρόλθψθ των λοιμϊξεων από παρεμβατικοφσ χειριςμοφσ και μποροφν ςε πολφ υψθλό 

ποςοςτό να αποφευχκοφν με τθν εφαρμογι των κατάλλθλων δεςμίδων μζτρων οι οποίεσ 

εφαρμόηονται και είναι: 

 Βακτθριαιμίεσ ςχετιηόμενεσ με Κεντρικοφσ Φλεβικοφσ Κακετιρεσ 

 Ουρολοιμϊξεισ Συνδεόμενεσ με τθν τοποκζτθςθ Ουροκακετιρα 

 Λοιμϊξεισ κατϊτερου αναπνευςτικοφ ςχετιηόμενεσ με τον Αναπνευςτιρα (VAP) 

 Λοιμϊξεισ Χειρουργικοφ Ρεδίου 

 Στθν ζγκαιρθ διάγνωςθ των αιτίων –πακογόνων των λοιμϊξεων από ΡΑΜ που περιλαμβάνει 

τόςο τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ και ςωςτισ ταυτοποίθςθσ των ΡΑΜ,  όςο και τθ διάγνωςθ των 

αςυμπτωματικϊν φορζων  από τουσ οποίουσ μεταδίδονται οι πολυανκεκτικοί 

μικροοργανιςμοί και ςτουσ οποίουσ εφαρμόηονται τα ίδια μζτρα πρόλθψθσ που εφαρμόηονται 

και ςτουσ αςκενείσ με λοίμωξθ από ΡΑΜ. 

 Στθν ορκολογικι διαχείριςθ των αντιβιοτικϊν ςτο νοςοκομειακό χϊρο, θ οποία περιλαμβάνει 

τθν κατάλλθλθ κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ των λοιμϊξεων από ΡΑΜ αλλά και τθ διάςωςθ των 

τελευταίων διακζςιμων αντιβιοτικϊν για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. 

 

 

 

 



ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» 
 

ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ-ΕΝΛ, 2017 73 

 

Ε6α. Διαδικαςία ΕΝΛ ςτο ΓΝΕ “ΘΡΙΑΣΙΟ” Βαςικά μζτρα πρόλθψθσ και ελζγχου για τθ διαςπορά 

        των πολυανκεκτικϊν μικροοργανιςμϊν»* 

*Αντίςτοιχο πρωτόκολλο ςτο Ραράρτθμα (κεφ.2 Ε6) 

 

Διαδικαςία 1η Ζκδοςη :1η Ιςχφει από: ΜΑΙΟΣ 
2015 

Σελ 1από 7 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Βαςικά μζτρα πρόλθψθσ και ελζγχου για τθ διαςπορά των πολυανκεκτικϊν μικροοργανιςμϊν 

 

Συντάχθηκε από: 
 
 

Επιμζλεια: 

Α. Καραίςκου 
Α.Αρβανίτη 

 
Ε.Τρίκκα-Γραφάκου 

Σ. Συμπάρδη 
 

Λζξεισ – Κλειδιά: μζτρα 
πρόληψησ και ελζγχου, 

εργαςτθριακι και κλινικι 
επιτιρθςθ, επιτιρθςθ 
αποικιςμϊν,ςυνκικεσ 

απομόνωςθσ, προφυλάξεισ 
επαφισ , ΜΑΡ 

Ειςήγηςη: 
Τμήμα Ποιότητασ 

Προϊςτάμενοσ 

Ζγκριςη: Επιτροπή 
Ποιότητασ 

Συνεδρίαςη: 3/5/15 
Πρόεδροσ Ε.Π 

 
 

Ζγκριςη Δ.Σ 
Συνεδρίαςη: 21/26-6-15 

Αρ. θζματοσ: 3ο 
Πρόεδροσ Δ.Σ 

 

Αναθεϊρηςη :  Αντικαθιςτά την : - 

 

1. Διοικθτικά μζτρα 

Θ Διοίκθςθ δια μζςου τθσ ΕΝΛ εφαρμόηει ενιαία ςτρατθγικι ςχετικά με τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο 

τθσ διαςποράσ των ΡΑΜ ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ”.  

Οι ςθμαντικότερεσ δράςεισ ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα: 

 Στθν εδραίωςθ ενιαίασ ςτρατθγικισ-προγράμματοσ ελζγχου λοιμϊξεων για τθν πρόλθψθ και 

τον ζλεγχο τθσ διαςποράσ των ΡΑΜ ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ”  

 Στθν ενςωμάτωςθ των  αρχϊν τθσ πρόλθψθσ για τθ διαςπορά των ΡΑΜ ςτθν κακθμερινι 

κλινικι  πρακτικι του προςωπικοφ μζςω τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ ςυμμετοχισ του ςε δράςεισ 

πρόλθψθσ, τθσ πρόςβαςθσ ςε επικαιροποιθμζνεσ οδθγίεσ και κυρίωσ τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ 

απαραίτθτθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ για τθν εφαρμογι των μζτρων ελζγχου. 
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 Στθν ενίςχυςθ τθσ επιτιρθςθσ και τθσ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ των αςκενϊν με λοίμωξθ ι 

αποικιςμό από ΡΑΜ, δθλαδι τθν ενίςχυςθ του μικροβιολογικοφ εργαςτθρίου και των 

κεςμικϊν οργάνων που ζχουν αναλάβει τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ ελζγχου. 

 Στθ ςυςτθματικι ενθμζρωςθ ανά 6 μινεσ των Διευκυντϊν των κλινικϊν τμθμάτων για τθν 

τάςθ των δεικτϊν που προκφπτουν από τθν επιτιρθςθ ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” 

 Στθν εντόπιςθ και αντιμετϊπιςθ περιοριςμϊν και προβλθμάτων ςτθν εφαρμογι του 

προγράμματοσ. 

 Στθ ςυμμετοχι ςε τοπικά και εκνικά προγράμματα επιτιρθςθσ και παρζμβαςθσ για τθ 

διαςπορά των ΡΑΜ κατά περίπτωςθ με απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ. 

 Εντατικοποίθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ του προςωπικοφ ςτα μζτρα ελζγχου.(χριςθ check-list ανά 

χϊρο, επιςυνάπτονται τα εργαλεία ελζγχου) 

 Αξιολόγθςθ παραγόντων που επθρεάηουν αρνθτικά τον ζλεγχο τθσ διαςποράσ των ΡΑΜ και 

εφαρμογι διορκωτικϊν δράςεων (εκπαίδευςθ προςωπικοφ διακεςιμότθτα υλικϊν κλπ) 

 Επικοινωνία με εξειδικευμζνουσ επαγγελματίεσ υγείασ ςε κζματα πρόλθψθσ λοιμϊξεων εντόσ 

και εκτόσ κλινικισ κακϊσ και με αντίςτοιχουσ φορείσ δθμόςιασ υγείασ. 

 

2. Εργαςτθριακι και κλινικι επιτιρθςθ 

Το  ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” διακζτει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ και ταυτοποίθςθσ πολυανκεκτικϊν πακογόνων 

με ςθμαντικότερα τα ακόλουκα ςθμεία: 

 Διενεργεί  εργαςτθριακι επιτιρθςθ των ΡΑΜ. Αν υπάρξει ανάγκθ παρζχει τθ δυνατότθτα τθσ 

ζγκαιρθσ ανίχνευςθσ ςυρροϊν και επιδθμιϊν από τα ςυγκεκριμζνα πακογόνα, αλλά και τθν 

ανάδειξθ τθσ εμφάνιςθσ νζων ςτελεχϊν ςτο νοςοκομείο με ιδιαίτερο επιδθμιολογικό 

ενδιαφζρον για τθν πρόλθψθ των λοιμϊξεων ενεργεί ανάλογα. Από τθν επιτιρθςθ αυτι  

αναδεικνφεται θ επίπτωςθ τουσ ςε κλινικό επίπεδο και παρζχεται θ δυνατότθτα 

παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των εφαρμοηόμενων μζτρων ελζγχου και πρόλθψθσ ςτο  

ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” 

 Συμμετζχει ςτθν εκνικι επιτιρθςθ των βακτθριαιμιϊν από πολυανκεκτικά βακτιρια ςτα 

πλαίςια τθσ εφαρμογισ του Σχεδίου Δράςθσ Ρροκροφςτθσ από το 2010 και θ οποία  είναι 

πλζον υποχρεωτικι ςφμφωνα με τθν πρόςφατθ υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 388/18-2-2014). 
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3. Επιτιρθςθ αποικιςμϊν νοςθλευόμενων αςκενϊν από πολυανκεκτικοφσ μικροοργανιςμοφσ  

   (screening). 

 

Θ επιτιρθςθ των αποικιςμϊν αφορά τθν ζγκαιρθ ανίχνευςθ ςυγκεκριμζνων πολυανκεκτικϊν 

μικροοργανιςμϊν ςτισ χλωρίδεσ αςκενϊν (εντερικι χλωρίδα, εκκρίςεισ αναπνευςτικοφ, δερματικζσ 

πτυχζσ, οφρα, τραφματα, ζλκθ κ.ά.) που δεν εμφανίηουν κλινικά ςυμπτϊματα λοίμωξθσ.  

Ανάλογα με τον μικροοργανιςμό που ανιχνεφεται κακορίηονται τα ακόλουκα:  

 Θ μικροβιολογικι μζκοδοσ ανίχνευςθσ 

 Οι χλωρίδεσ των αςκενϊν που κα ελεγχκοφν 

 Οι αςκενείσ που κα ελεγχκοφν  

Το Μικροβιολογικό Εργαςτιριο ςυμμετζχει από το 1997 ςτο Ρανευρωπαϊκό δίκτυο Επιτιρθςθσ  τθσ 

Μικροβιακισ Αντοχισ WHONET που ζχει ωσ ςτόχο τθν κατανόθςθ των τάςεων τθσ μικροβιακισ 

αντοχισ, τθν ζγκαιρθ ανίχνευςθ  ςτελεχϊν με ιδιαίτερουσ μθχανιςμοφσ  αντοχισ που χριηουν άμεςθσ 

αντιμετϊπιςθσ και τθν ανάπτυξθ εκνικισ πολιτικισ για τθν χριςθ των αντιβιοτικϊν. 

Στο Μικροβιολογικό Εργαςτιριο πραγματοποιοφνται οι καλλιζργειεσ όλων των βιολογικϊν υλικϊν 

αλλά και καλλιζργειεσ επιφανειϊν τόςο ςε περιπτϊςεισ διαπιςτϊςεων ςυρροϊν όςο και ςτα πλαίςια 

προλθπτικοφ ελζγχου. 

Από το 2013 πραγματοποιείται εβδομαδιαίοσ ζλεγχοσ των αποικιςμϊν ςε όλουσ τουσ αςκενείσ των 

ΜΕΘ του Νοςοκομείου μασ, ωσ εξισ: 

1. Σε αςκενείσ που ειςάγονται ςτισ Μονάδεσ Εντατικισ Θεραπείασ (ΜΕΘ) και  προζρχονται από  

ΜΕΘ άλλου Νοςοκομείου (αρχικόσ ζλεγχοσ φορείασ).  

2.  Σε νοςθλευόμενουσ αςκενείσ  ςτισ ΜΕΘ μία φορά τθν εβδομάδα  (εκτόσ αρχικοφ ελζγχου 

φορείασ.) 

3. Σε νοςθλευόμενουσ αςκενείσ  που εξζρχονται από ΜΕΘ και νοςθλεφονται ςε κλινικά 

τμιματα (ζλεγχοσ  μετά το πζρασ μίασ εβδομάδασ  νοςθλείασ  ςτο κλινικό τμιμα). 

4. Σε αςκενείσ που ςυν-νοςθλεφονται ςτα κλινικά τμιματα με αςκενείσ  που προζρχονται από 

ΜΕΘ (ζλεγχοσ εντόσ τθσ πρϊτθσ εβδομάδασ ςυν-νοςθλείασ).  

Η αποςτολι των δειγμάτων ςτο Εργαςτιριο για μικροβιολογικι διερεφνθςθ κα πραγματοποιείται 

κάκε Τετάρτθ.   
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Σε περιπτϊςεισ ςυρροϊν κρουςμάτων ι ςε κλινικά  τμιματα υψθλισ επίπτωςθσ ΡΑΜ θ ςυςτθματικι 

επιτιρθςθ των αποικιςμϊν (active surveillance) αποτελεί βαςικό μζτρο ελζγχου τθσ διαςποράσ τουσ 

και περιγράφεται παρακάτω ςτα επιπρόςκετα μζτρα.  

 

4. Διαχείριςθ αςκενϊν που χριηουν νοςθλείασ ςε ςυνκικεσ απομόνωςθσ  

Οι τεχνικζσ φυςικοφ διαχωριςμοφ αςκενϊν με ΡΑΜ που εφαρμόηονται είναι οι ακόλουκεσ: 

 Απομόνωςθ 

Ο αςκενισ νοςθλεφεται μόνοσ του ςε ζνα κάλαμο. Οι μονόκλινοι κάλαμοι του ΓΝΕ 

“ΘΙΑΣΙΟ” διατίκενται ςε αςκενείσ με ζνδειξθ νοςθλείασ ςε απομόνωςθ και εφαρμογισ 

των προφυλάξεων επαφισ. Θ προτεραιότθτα απομόνωςθσ των αςκενϊν που ενδείκνυται θ 

νοςθλεία τουσ ςε απομόνωςθ αποφαςίηεται από τθν ΕΝΛ.  

 Συν-νοςθλεία 

Ο αςκενισ νοςθλεφεται ςε κοινό κάλαμο μόνο μαηί με άλλουσ αςκενείσ που φζρουν το 

ίδιο πακογόνο (γζνοσ, είδοσ, φαινότυποσ αντοχισ). 

Στθ ΜΕΘ ΛΑΤΣΕΙΟΥ ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ του τμιματοσ-μονόκλινοι κάλαμοι με προκαλάμουσ –

επιτρζπει ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ το φυςικό διαχωριςμό των αςκενϊν. Στα κλινικά τμιματα 

εφαρμόηεται πρωτόκολλο διαχείριςθσ των απομονϊςεων τθσ ΕΝΛ με βάςει τισ κακοριςμζνεσ από τθ 

διοίκθςθ απομονϊςεισ των τμθμάτων. 

Οι κάλαμοι απομόνωςθσ ι/και ςυν-νοςθλείασ ςτο ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» 

Απομονϊςεισ / κλινικι  Αρικμόσ  

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΘ  2 Μονόκλινα με προκάλαμο  

ΑϋΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ  1 Μονόκλινο/ Δίκλινο 

ΒϋΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ 1 Μονόκλινο/ Δίκλινο 

ΟΥΟΛΟΓΙΚΘ -ΩΛ 1 Μονόκλινο/ Δίκλινο 

ΓΕΝ. ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ 1 Μονόκλινο/ Δίκλινο 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΘ 1 Μονόκλινο/ Δίκλινο 

ΟΘΡΕΔΙΚΘ 1 Μονόκλινο/ Δίκλινο 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΘ 1 Μονόκλινο/ Δίκλινο 

ΝΕΥΟΧΕΙΟΥΓΙΚΘ  1 Μονόκλινο/ Δίκλινο 
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ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΧΝ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ 

Αιγφξηζκνο Γηάζεζεο Απνκνλψζεσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθημεπινέρ 

Ππυινό υπάπιο 

Δλεκέξσζε ηεο ΔΝΛ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνκνλώζεσλ σο θηινμελίεο εθηόο ηεο νηθείαο 

θιηληθήο (ζηνλ ίδην ή ζε άιιν ηνκέα)  

Απγίερ  

Δλεκέξσζε ηνπ πληνληζηή ή Αλαπιεξσηή 

πληνληζηή Δθεκεξίαο νη νπνίνη είλαη 

ππεύζπλνη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

απνκνλώζεσλ σο θηινμελίεο εθηόο ηεο 

νηθείαο θιηληθήο (ζηνλ ίδην ή ζε άιιν ηνκέα) 

ςνεπγαζία ιαηπού και πποφζηαμένος  ημήμαηορ 

για εύπεζη απομόνυζηρ ζηην οικεία κλινική.   

Δάν παπά ηιρ πποζπάθειερ καθίζηαηαι αδύναηη η 

απομόνυζη ζηο ημήμα   

Δνδεικηικά οι πποηεπαιόηηηερ απομόνυζηρ έσοςν υρ εξήρ: 

 Πιθανό ή επιβεβαιυμένο κπούζμα νοζήμαηορ πος μεηαδίδεηαι αεπογενώρ απνκνλώλεηαη 

άμεζα ζε κόλσζε ηνπ παζνινγηθνύ ηνκέα θαη πξσηίζησο ζηηο «εηδηθέο απνκνλώζεηο» ηεο 

Πλεπκνλνινγηθήο θιηληθήο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα αεξνγελείο ινηκώμεηο. 

 Φςμαηίυζη(πνεςμονική ή λαπςγγική) έσο όηνπ ππάξμεη αλαηαπόθξηζε ζηε 

ζεξαπεία, θιηληθή βειηίσζε  θαη 3 δηαδνρηθέο θαιιηέξγεηεο πηπέισλ αξλεηηθέο, 

  Έππηρ Ευζηήπ έσο ηελ ππνρώξεζε ησλ ζπκπησκάησλ 

  Ηλαπά 4 εκέξεο κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ εμαλζήκαηνο ή έσο ηελ ππνρώξεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ζηνπο αλνζνθαηεζηαικέλνπο 

 Νοζήμαηα πος μεηαδίδονηαι μέζυ ζηαγονιδίυν όπυρ :  

 μηνιγγίηιδα (μηνιγγιηιδοκοκκςκή)  24 ώξεο  κεηά ηε δηάγλσζε 

 γπίπη : 5 εκέξεο ή έσο ηελ ππνρώξεζε   ζπκπησκάησλ ζε αλνζνθαηεζηαικέλνπο 

αζζελείο 

 Νοζήμαηα πος μεηαδίδονηαι με ηην επαθή: 

 Γαζηεπνηεπίηιδα: C.dif.:έσο ηελ ππνρώξεζε ησλ ζπκπησκάησλ 

 Λοιμώξειρ από πολςανθεκηικά παθογόνα, ειδικόηεπα ζε gram(-) όπυρ Kleb.pneum 

KPC,MBL, Acin.baumani,Ps. aeroginosa έσο ηελ έμνδν από ην λνζνθνκείν  

 Αιμαηογενώρ μεηαδιδόμενα :Ζπαηίηηδα Β, C, HIV : ζπζηήλεηαη απνκόλσζε κόλν εάλ ν αζζελήο 

δελ ζπλεξγάδεηαη ή θέξεη κεγάια ηξαύκαηα ή αηκνξξαγεί  
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 Χωροταξικόσ - Γεωγραφικόσ Διαχωριςμόσ  

Ο χωροταξικόσ διαχωριςμόσ εφαρμόηεται κατά το δυνατόν ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” όπου δεν υπάρχει θ 

δυνατότθτα απόλυτου φυςικοφ διαχωριςμοφ των αςκενϊν όπωσ ςτισ ΜΕΘ.  

Επιλζγεται κατά το δυνατόν μία ςυγκεκριμζνθ περιοχι του τμιματοσ, τθν πιο απομακρυςμζνθ και 

μεταφζρονται οι αςκενείσ με το ίδιο πολυανκεκτικό πακογόνο.  

Ο διαχωριςμόσ των αςκενϊν ςυνοδεφεται και από αντίςτοιχο διαχωριςμό του προςωπικοφ και πιο 

ειδικά των νοςθλευτϊν (stuff-nursing cohorting), κατά το δυνατόν και φοροφν ζνα διακριτικό κίτρινο 

γιλζκο για το διαχωριςμό του προςωπικοφ.  

 

Εκτίμθςθ κινδφνου 

 Θ απομόνωςθ των αςκενϊν όταν δεν υπάρχουν διακζςιμοι κάλαμοι γίνεται βάςθ εκτίμθςθσ 

κινδφνου διαςποράσ των ΡΑΜ.  

 Στθν απόφαςθ για τθ μόνωςθ των αςκενϊν ςυνεκτιμάται θ δυνατότθτα παραμονισ του αςκενι 

ςτθ μόνωςθ και θ δυνατότθτα που παρζχεται για τθν παρακολοφκθςθ του.  

 Ρροτεραιότθτα δίνεται: 

 Σε αςκενείσ με αυξθμζνο κίνδυνο μεταδοτικότθτασ όπωσ είναι οι αςκενείσ με εκτεταμζνθ 

λοίμωξθ μαλακϊν μορίων – ανοικτά τραφματα, εγκαφματα, διαβθτικό πόδι, κατακλίςεισ, 

δερματοπάκειεσ (όπωσ πζμφιγα και ζκηεμα), παραγωγικό βιχα. 

 Σε αςκενείσ με ξζνα ςϊματα όπωσ παροχετεφςεισ, κεντρικοί φλεβικοί κακετιρεσ και 

ουροκακετιρεσ ιδιαίτερα όταν είναι ιδθ αποικιςμζνα.  

 Σε αςκενείσ με λοίμωξθ ι αποικιςμό από πακογόνα με ιδιαίτερο επιδθμιολογικό ενδιαφζρον 

για τθ χϊρα μασ όπωσ είναι τα ανκεκτικά ςτισ καρβαπενζμεσ ςτελζχθ Klebsiella spp. Στθν 

περίπτωςθ αςκενϊν με λοίμωξθ ι αποικιςμό από ςτελζχθ εντεροβακτθριακϊν που παράγουν 

NDM, οι ςυγκεκριμζνοι αςκενείσ κατά προτεραιότθτα  νοςθλεφονται ςε απομόνωςθ. 

 

Σχετικά ζντυπα ακολουκοφν κακϊσ και ςτο Ραράρτθμα (κεφ. 2 Ε6) 
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Νοςθλεία αςκενϊν με λοίμωξθ ι αποικιςμό από πολυανκεκτικά πακογόνα ςτο ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» 

Με ςκοπό τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο των λοιμϊξεων που οφείλονται ςε πολυανκεκτικοφσ μικροοργανιςμοφσ 

οι αςκενείσ με λοίμωξθ ι αποικιςμό από πολυανκεκτικά κα πρζπει να νοςθλεφονται ςε απομόνωςθ 

ακολουκϊντασ τα παρακάτω βιματα.  

 Άμεςθ προφορικι ενθμζρωςθ, με τθ λιψθ τθσ κετικισ καλλιζργειασ  από το μικροβιολογικό εργαςτιριο, 

του Ρροϊςταμζνου ι του Υπευκφνου νοςθλευτι βάρδιασ από τον κλινικό ιατρό. 

 Σιμανςθ του φακζλου αλλά και τθσ κάρτασ ιατρικϊν οδθγιϊν ότι ο αςκενισ ζχει λοίμωξθ ι αποικιςμό από 

πολυανκεκτικό πακογόνο και αναγραφι του ςυγκεκριμζνου πακογόνου.  

 Ενθμζρωςθ από κλινικό ιατρό του περιβάλλοντοσ του αςκενι για περιοριςμό των επιςκζψεων    

 Στθν πόρτα του δωματίου τθσ απομόνωςθσ κα πρζπει να τοποκετείται με ευκφνθ του Ρροϊςταμζνου ι του 

Υπευκφνου βάρδιασ  του κλινικοφ τμιματοσ το φυλλάδιο με τίτλο «Νοςθλεία αςκενι με λοίμωξθ ι φορεία 

από πολυανκεκτικό μικροοργανιςμό που μεταδίδεται μζςω επαφισ». 

 Εκτόσ του δωματίου απομόνωςθσ κα πρζπει να υπάρχει τροχιλατο με όλα τα μζςα ατομικισ προςταςίασ 

που απαιτοφνται: αλκοολοφχο ςκεφαςμα, κουτί γαντιϊν, πλαςτικζσ ποδιζσ, ρόμπεσ μιασ χριςθσ. Θα πρζπει 

να υπάρχει διακεςιμότθτα προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ για όςουσ επαγγελματίεσ υγείασ ειςζρχονται για να 

προςφζρουν φροντίδα (ιατροί, νοςθλευτζσ, τραυματιοφορείσ, φυςικοκεραπευτζσ, τεχνολόγοι –

ακτινολόγοι). 

  Ο προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ αφαιρείται πριν τθν ζξοδο από το δωμάτιο μόνωςθσ, ςτο κόκκινο κυτίο 

μολυςματικϊν αποβλιτων που κα βρίςκεται  μζςα ςτο δωμάτιο. 

 Γραπτι ενθμζρωςθ οποιοδιποτε τμιματοσ μετακινθκεί ο αςκενισ για διαγνωςτικοφσ ι κεραπευτικοφσ 

λόγουσ ϊςτε να λθφκοφν και εκεί τα κατάλλθλα μζτρα πρόλθψθσ διαςποράσ (κακαριότθτα, απολφμανςθ, 

προςτατευτικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ). 

  Συμπλιρωςθ εντφπου με το εξιτιριο που κα παραδίδεται ςτον αςκενι με τθν ζξοδό του για χριςθ του ςε 

κάκε άλλο χϊρο φροντίδασ υγείασ που μπορεί να απευκυνκεί. 

 Ιδιαίτερα το προςωπικό του τμιματοσ διατροφισ κα φορά γάντια (όχι latex) μόνο όταν παραλαμβάνει τον 

δίςκο φαγθτοφ, κα τοποκετεί τον δίςκο ςτο ιδθ ανοιχτό καρότςι μεταφοράσ και ςτθ ςυνζχεια κα αφαιρεί 

και κα απορρίπτει τα γάντια ςτο κόκκινο κυτίο. Θ πόρτα του δωματίου κα κλείνεται με γυμνά χζρια. Τζλοσ 

κα κάνει υγιεινι των χεριϊν με το αλκοολοφχο που βρίςκεται ςτο τροχιλατο νοςθλείασ ζξω από τον 

κάλαμο. 

 Εντατικοποίθςθ και αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ  κακαριότθτασ των μικρϊν άψυχων επιφανειϊν, (χριςθ του 

εντφπου ελζγχου τθσ κακαριότθτασ που ςυνυποβάλλεται). 

 Σε περίπτωςθ ςυν-νοςθλείασ αυτϊν των αςκενϊν, ςτθν κλίνθ κα τοποκετείται για ςιμανςθ πράςινο 

ςτρογγυλό  αυτοκόλλθτο (ζχει διανεμθκεί ςτα τμιματα), με ευκφνθ του Ρροϊςταμζνου ι του Υπευκφνου 

βάρδιασ  του κλινικοφ τμιματοσ. 

 Τθ νοςθλεία αςκενοφσ με λοίμωξθ ι αποικιςμό από πολυανκεκτικό πακογόνο αναλαμβάνει ςυγκεκριμζνο 

και ζμπειρο προςωπικό. 
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5.Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ για τα Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

Οι οδθγίεσ για τθ ςωςτι χριςθ των Μζτρων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) περιλαμβάνονται    ςτο 

Ραράρτθμα (κεφ. 2 Ε2) 

Ο ιατρονοςθλευτικόσ εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται για τθ νοςθλεία του  αςκενοφσ με ΡΑΜ είναι 

αποκλειςτικόσ για τον ςυγκεκριμζνου αςκενι κακϊσ και τα αντικείμενα που βρίςκονται εντόσ του 

χϊρου νοςθλείασ του περιοριςμζνα. Με τθν αποχϊρθςθ του αςκενοφσ ο εξοπλιςμόσ πολλαπλϊν 

χριςεων απολυμαίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ ΕΝΛ που ςυνυποβάλλονται ςτισ Διαδικαςίεσ.    

 

6.Η μετακίνθςθ αςκενϊν εντόσ και εκτόσ ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ”  απαιτεί τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των 

τμθμάτων- νοςοκομείων υποδοχισ. Οι μετακινιςεισ των αςκενϊν εντόσ και εκτόσ κλινικισ 

περιορίηονται ςτισ απολφτωσ απαραίτθτεσ. Γίνεται θ ενθμζρωςθ του ιατρονοςθλευτικοφ προςωπικοφ 

που κα μεταφζρει και κα υποδεχκεί τον αςκενι ςτο νζο τμιμα ι ςτο άλλο νοςοκομείο εάν αυτό 

κρικεί απαραίτθτο (δελτίο ενθμερωτικοφ εντφπου, Ραράρτθμα κεφ 2 Ε6).  

Θ απολφμανςθ του ιατρικοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και των μζςων μεταφοράσ που χρθςιμοποιικθκαν και 

τα οποία είναι κοινά και  με άλλουσ αςκενείσ γίνεται με ιδιαίτερθ προςοχι. 

Αςκενείσ που προζρχονται από κλινικά τμιματα με υψθλι επίπτωςθ ΡΑΜ, όπωσ οι ΜΕΘ, 

αντιμετωπίηονται ωσ φορείσ ΡΑΜ και εφαρμόηονται άμεςα οι προφυλάξεισ επαφισ. 

 

7.Ζλεγχοσ επιςκεπτθρίου ςτο κάλαμο νοςθλείασ των αςκενϊν με πολυανκεκτικοφσ 

μικροοργανιςμοφσ.  

Το επιςκεπτιριο είναι περιοριςμζνο και ενιμερο για τθν εφαρμογι των προφυλάξεων επαφισ. Αυτό 

ιςχφει τόςο για το κοινό όςο και για το προςωπικό του ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” που επιςκζπτεται το κλινικό 

τμιμα. 

    

  8. Υγιεινι  περιβάλλοντοσ 

 Οι διαδικαςίεσ και θ ςυχνότθτα κακαριότθτασ των καλάμων νοςθλείασ αςκενϊν με λοίμωξθ ι 

αποικιςμό από ΡΑΜ περιγράφονται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα (κεφ. 2 Ε4) 

 Το προςωπικό κακαριότθτασ είναι εκπαιδευμζνο ςτον τρόπο κακαριότθτασ των καλάμων αυτϊν 
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9. Ραρεμβατικζσ τεχνικζσ-Χειριςμόσ ξζνων ςωμάτων 

Ο κατάλλθλοσ χειριςμόσ κακετιρων που ςυνδζονται με ιατρονοςθλευτικοφσ παρεμβατικοφσ 

χειριςμοφσ (π.χ. κεντρικοί φλεβικοί κακετιρεσ, ουροκακετιρεσ) είναι προτεραιότθτα ςτο ΓΝΕ 

“ΘΙΑΣΙΟ” 

Θ τοποκζτθςθ κακϊσ και θ αφαίρεςι τουσ γίνεται βάςθ ενδείξεων και ιδιαίτερα όςον αφορά τθν 

αφαίρεςι τουσ αποφαςίηεται το ςυντομότερο δυνατό όταν πλζον δεν κρίνεται απαραίτθτθ για τθ 

νοςθλεία των αςκενϊν.  

Οι παρακάτω διαδικαςίεσ είναι κακοριςτικζσ ςτο χειριςμό των κακετιρων και εφαρμόηονται βάςθ 

ςυγκεκριμζνων πρωτοκόλλων και αφοροφν : 

 Τθν άςθπτθ τεχνικι τοποκζτθςθσ τουσ 

 Τον κατάλλθλο χειριςμό τουσ κατά τθν διάρκεια νοςθλείασ του αςκενοφσ 

 Τισ ενδείξεισ τοποκζτθςθσ και αφαίρεςθσ τουσ. 

Συνυποβάλλονται ςτο Ραράρτθμα του παρόντοσ Κανονιςμοφ: 

 Διαδικαςίεσ, 

 Ρρωτόκολλα και  

 check- list εφαρμογισ τθσ δζςμθσ μζτρων 

 

10. Εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ των Επαγγελματιϊν Υγείασ, των αςκενϊν και των επιςκεπτϊν ςτθν 

εφαρμογι των μζτρων ελζγχου και πρόλθψθσ 

11.1 Επαγγελματίεσ Υγείασ 

Θ εκπαίδευςθ και θ ςυνεχιηόμενθ επιμόρφωςι τουσ είναι υποχρεωτικι. Θ εκπαίδευςθ περιλαμβάνει 

τισ εξισ κατθγορίεσ επαγγελματιϊν υγείασ: 

 νζοι επαγγελματίεσ υγείασ. 

 προςωρινό προςωπικό του νοςοκομείου(π.χ. αποκλειςτικοί νοςοκόμοι ). 

 μόνιμο προςωπικό τμθμάτων (επαγγελματίεσ υγείασ που ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με τθν 

νοςθλεία των αςκενϊν (ιατροί, νοςθλευτζσ, νοςοκόμοι, φυςιοκεραπευτζσ τραυματιοφορείσ, 

το προςωπικό του εργαςτθριακοφ και διοικθτικοφ τομζα) και πραγματοποιείται με τισ 

ακόλουκεσ μεκόδουσ: 

 με ετιςια ςυςτθματικά εκπαιδευτικά προγράμματα βάςθ επικαιροποιθμζνων οδθγιϊν ανά 
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κατθγορία επαγγελματιϊν υγείασ ι ανά κλινικό τμιμα και τομζα. 

 με εφαρμογι τεχνικϊν υπενκφμιςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ με ζντυπο και οπτικοακουςτικό 

υλικό. 

 με εκπαίδευςθ ςε επείγουςα βάςθ για τθν αντιμετϊπιςθ κρίςιμων καταςτάςεων 

 11.2. Αςκενείσ – Επιςκζπτεσ 

 Εφαρμόηεται θ ενθμζρωςθ αςκενϊν και επιςκεπτϊν για τθν αναγκαιότθτα εφαρμογισ των 

μζτρων πρόλθψθσ με γραπτζσ οδθγίεσ και μθνφματα δθμόςιασ υγείασ. 

 Εφαρμόηεται θ εκπαίδευςθ ςτθν εφαρμογι των μζτρων πρόλθψθσ ιδιαίτερα όςων ατόμων 

αςχολοφνται με τθ φροντίδα των αςκενϊν  ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” ι και ςτο ςπίτι. 

 Εφαρμόηονται τεχνικζσ για τθν ενθμζρωςθ και υπενκφμιςθ των μζτρων πρόλθψθσ με χριςθ 

για παράδειγμα ζντυπου υλικοφ. 

 

12.Επιτιρθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των Επαγγελματιϊν Υγείασ ςτα μζτρα Ρρόλθψθσ και Ελζγχου 

Λοιμϊξεων  

Θ επιτιρθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτα μζτρα πρόλθψθσ είναι ςυνεχισ και τα δεδομζνα τθσ να 

αξιολογοφνται ςυςτθματικά. Θ επιτιρθςθ βαςίηεται ςτα  ακόλουκα ςτοιχεία: 

 Σε ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία (εργαλεία, δείκτεσ) 

 Σε ςυγκεκριμζνα κατάλλθλα εκπαιδευμζνα άτομα όπωσ οι ΝΕΛ που τθν πραγματοποιοφν 

ςυςτθματικά 

 Στθ ςυνεχι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ και  κοινοποίθςθ τουσ ςτα κλινικά τμιματα με 

ανάλογα ςχόλια και ςυςτάςεισ. 

Θ επιτιρθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτισ προφυλάξεισ επαφισ περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

 Τθ ςυμμόρφωςθ των κλινικϊν τμθμάτων ςτθ νοςθλεία των αςκενϊν ςε ςυνκικεσ μόνωςθσ 

όπωσ περιγράφονται παραπάνω. 

 Τθ ςυμμόρφωςθ των επαγγελματιϊν υγείασ και όςων αςχολοφνται με τθν φροντίδα των 

αςκενϊν ςτθν εφαρμογι των ΜΑΡ. 

 Τθ ςυμμόρφωςθ των επαγγελματιϊν υγείασ ςτθν Υγιεινι των Χεριϊν 

 Τθ ςυςτθματικι και ςωςτι απολφμανςθ του άψυχου περιβάλλοντοσ 
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Ενδεικτικά εργαλεία επιτιρθςθσ ανά χϊρο του Νοςοκομείου ςτο ΓΝΕ ΘΙΑΣΙΟ 
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 Η διαχείριςθ των αντιβιοτικϊν  

Θ προϊκθςθ τθσ ορκολογικισ χριςθσ των αντιβιοτικϊν είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ για τον περιοριςμό 

τθσ μικροβιακισ αντοχισ ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ”.   

Γίνεται αξιολόγθςθ και προϊκθςθ τθσ ορκισ χριςθσ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν αντιμικροβιακϊν 

παραγόντων που ςχετίηονται με τθν  ανάπτυξθ και επικράτθςθ των ανκεκτικϊν κλϊνων ςτισ χλωρίδεσ 

των αςκενϊν, όπωσ είναι για παράδειγμα οι καρβαπενζμεσ για τα ανκεκτικά ςτισ καρβαπενζμεσ 

εντεροβακτθριακά, θ κολιμυκίνθ για τα ανκεκτικά ςτθν κολιμυκίνθ εντεροβακτθριακά, τα 

γλυκοπεπτίδια, οι κεφαλοςπορίνεσ γϋ γενεάσ  και τα αντιβιοτικά για αναερόβιουσ μικροοργανιςμοφσ 

για τουσ VRE κ.α. 

Οι άξονεσ πάνω ςτουσ οποίουσ βαςίηεται θ εφαρμογι ενόσ προγράμματοσ ορκισ διαχείριςθσ των 

αντιβιοτικϊν αναλφεται ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο του παρόντοσ Κανονιςμοφ.  

 

Επιπρόςκετα μζτρα πρόλθψθσ και ελζγχου για τθ διαςπορά των πολυανκεκτικϊν 

μικροοργανιςμϊν ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ”.   

 

Θ εντατικοποίθςθ των μζτρων κακϊσ και επιπρόςκετα μζτρα λαμβάνονται ςτισ παρακάτω 

περιπτϊςεισ: 

1. Συρροϊν αςκενϊν με λοίμωξθ/αποικιςμό από ΡΑΜ. 

2. Ανίχνευςθσ ΡΑΜ για πρϊτθ φορά ςτο ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ”, ι εμφάνιςισ τουσ ςε τμιματα που 

νοςθλεφουν ευπακείσ πλθκυςμοί αςκενϊν. 

3. Ανίχνευςθσ ΡΑΜ με νζο μθχανιςμό αντοχισ και ιδιαίτερθ επιδθμιολογικι ςθμαςία. 
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Ε.7 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΡΑΕΜΒΑΤΙΚΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδικαςίεσ και Ρρωτόκολλα για τθν αςφαλι χριςθ του παρεμβατικοφ εξοπλιςμοφ ζχουν ςυνταχκεί 

από τθν Ομάδα εργαςίασ τθσ ΕΝΛ  ςε ςυνεργαςία με επαγγελματίεσ που ςυμμετείχαν ςτισ Ομάδεσ 

ςυγγραφισ κάκε πονιματοσ. 

Οι Διαδικαςίεσ αυτζσ ζχουν εγκρικεί από τθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου και αποτελοφν  μζροσ του 

Εγχειριδίου Ροιότθτασ που βρίςκεται ςτα desktop όλων των υπολογιςτϊν. 

Οι διαδικαςίεσ και τα πρωτόκολλα ςυνυποβάλλονται ςτο Ραράρτθμα (κεφ. 2 Ε7) 
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Ε.8 Διαχείριςθ Επιδθμιϊν  

 

ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΕΥΝΗΣΗΣ  ΕΡΙΔΗΜΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΟ ΓΝΕ “ ΘΙΑΣΙΟ” 

 

Θ επιδθμία είναι επείγουςα κατάςταςθ με πολλζσ  αρνθτικζσ επιπτϊςεισ. Είναι ζνα αςυνικιςτο 

γεγονόσ που κζτει ςε δοκιμαςία το ςφςτθμα και καταςτρζφει τθ φιμθ του οργανιςμοφ .Για τουσ 

λόγουσ αυτοφσ απαιτεί ταχεία αντιμετϊπιςθ. Ταυτόχρονα όμωσ μπορεί να ζχει κετικά αποτελζςματα 

εφόςον δίνει ευκαιρία για αλλαγζσ και  βελτιϊςεισ. 

ΟΙΣΜΟΙ 

Ζκταςθ διαςποράσ ςε επίπεδο νοςοκομείου ι/ και τμιματοσ 

ssppoorraaddiicc  ooccccuurrrreennccee :είναι μία λοίμωξθ όταν εμφανίηεται περιςταςιακά και ακανόνιςτα χωρίσ κάποιο 

ςυγκεκριμζνο πρότυπο 

SSiinnggllee  wwaarrdd  oouuttbbrreeaakk::  είναι δφο ι περιςςότερεσ περιπτϊςεισ που ςχετίηονται επιδθμιολογικά, ςε ζνα 

τμιμα 

Sporadic ward outbreaks :είναι μθ ςχετιηόμενεσ επιδθμίεσ επιδθμιολογικά, επιδθμίεσ από 

διαφορετικά ςτελζχθ, μθ αυτόχκονθ νοςοκομειακι μετάδοςθ  

Regional spread: περιςςότερεσ από μία επιδθμιολογικά ςχετιηόμενεσ  επιδθμίεσ τμθμάτων ενόσ 

νοςοκομείου, υποψία αυτόχκονθσ νοςοκομειακισ μετάδοςθ ςτα τμιματα του νοςοκομείου 

Inter-regional spread: πολλζσ επιδθμιολογικά ςχετιηόμενεσ επιδθμίεσ ςε διαφορετικά  τμιματα, 

υποψία αυτόχκονθσ νοςοκομειακισ μετάδοςθσ ςτα τμιματα. 

Endemic situation:τα περιςςότερα τμιματα ςε ζνα νοςοκομείο βλζπουν επαναλαμβανόμενεσ 

περιπτϊςεισ να ειςάγονται από αυτόχκονεσ πθγζσ. 

 Επιδθμία  

Θ εμφάνιςθ αυξθμζνου αρικμοφ, νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων ςε ςφγκριςθ με τον αναμενόμενο, ςε ζνα 

δεδομζνο τόπο, ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πλθκυςμό και κατά τθν διάρκεια μιασ ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ 

περιόδου. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ εξαρτάται από τα προθγοφμενα ποςοςτά:  

2-3 περιπτϊςεισ ςπάνιων λοιμϊξεων μπορεί να είναι επιδθμία 

Σθμαντικι αφξθςθ όταν υπάρχουν μεγάλα ποςοςτά 
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Οι επιδθμίεσ μπορεί να είναι : 

 Χρόνιεσ επιδθμίεσ (chronic) 

 Υποξείεσ επιδθμίεσ (subacute) 

 Οξείεσ επιδθμίεσ(acute) 

 Επιδθμικζσ εκριξεισ (outbreaks) 

 Επιδθμίεσ από κοινι πθγι 

 Μολυςματικζσ ι προοδευτικζσ επιδθμίεσ  

 Μικτζσ επιδθμίεσ 

Χαρακτθρθςτικά νοςοκομειακϊν επιδθμιϊν είναι: 

 Τόποσ 

 Χρόνοσ  

 Είδοσ τθσ λοίμωξθσ 

 Ρακογόνα  

 Ρθγι  

 Τρόποσ μετάδοςθσ  

 Τα προλθπτικά ι μζτρα ελζγχου 

Σκοπόσ διερεφνθςθσ επιδθμίασ: 

 Να ςταματιςει θ επιδθμία και να προλάβουμε επιπλζον μετάδοςθ 

 Να ελαχιςτοποιθκοφν οι ςυνζπειεσ  

 Να κατανοθκεί το τι ζγινε και γιατί  

 Να βελτιωκεί θ γνϊςθ μασ – εκπαίδευςθ (πλθροφορίεσ για νζεσ πθγζσ, αναδυόμενουσ 

μικροβιακοφσ παράγοντεσ, αςυνικεισ τρόπουσ μετάδοςθσ, επιπλοκζσ νζων διαδικαςιϊν) 

 Να βελτιωκεί το ςφςτθμα επιτιρθςθσ – ανίχνευςθσ επιδθμιϊν  

 Να προλθφκοφν μελλοντικζσ επιδθμίεσ υιοκετϊντασ βραχυπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα 

μζτρα πρόλθψθσ και ελζγχου 

 

Η Ομάδα Εργαςίασ και Επζμβαςθσ του νοςοκομείου κα ακολουκιςει τα 10 βιματα διερεφνθςθσ 

επιδθμίασ του EPIET και κα ζχει διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία με κλινικοφσ, εργαςτθριακοφσ ιατροφσ , 

φορείσ (ΚΕΕΛΡΝΟ, ΚΕΔΥ, ΥΥΚΑ κλπ.) : 
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Βιμα 1:   ζγκαιρθ αναγνϊριςθ τθσ επιδθμίασ 

Βιμα 2:   επαλικευςθ διάγνωςθσ και φπαρξθσ επιδθμίασ 

Βιμα 3:   οριςμόσ κροφςματοσ 

Βιμα 4:   αναηιτθςθ περιπτϊςεων  

Βιμα 5:   ανάπτυξθ υπόκεςθσ με βάςθ τα ευριματα  

Βιμα 6:   αξιολόγθςθ τθσ υπόκεςθσ με τθν εφαρμογι περιγραφικισ επιδθμολογίασ 

Βιμα 7:   εξαγωγι ςυμπεραςμάτων 

Βιμα 8:   ςυνζχιςθ  τθσ διερεφνθςθσ  

Βιμα 9:   επικοινωνία ευρθμάτων 

Βιμα 10: εφαρμογι μζτρων πρόλθψθσ και ελζγχου  

Διαδικαςία: 

Για τθν ζγκαιρθ ανίχνευςθ μιασ επιδθμίασ υπάρχει ςτο Μικροβιολογικό Εργαςτιριο   ςφςτθμα 

επιτιρθςθσ πολυανκεκτικϊν μικροοργανιςμϊν. 

 Το Εργαςτιριο ειδοποιεί άμεςα τον Διευκυντι, τον Λοιμωξιολόγο και τον Νοςθλευτι 

Επιτιρθςθσ Λοιμϊξεων (ΝΕΛ) 

 Ο ΝΕΛ κάνει κακθμερινι επίςκεψθ ςτο Μικροβιολογικό εργαςτιριο, ζχει ςυνεχι επικοινωνία 

με τα κλινικά τμιματα και πραγματοποιεί ενεργθτικι επιτιρθςθ ςυγκεκριμζνων λοιμϊξεων 

και πακογόνων( ςφμφωνα με ΚΕΕΛΡΝΟ ι ότι ζχει οριςτεί από τθν ΕΝΛ) 

 Αξιολογείται οποιαδιποτε πλθροφορία από οποιονδιποτε άλλο επαγγελματία υγείασ για 

αφξθςθ των   περιςτατικϊν, αςυνικιςτουσ μικροβιακοφσ παράγοντεσ, αςυνικιςτο είδοσ 

λοίμωξθσ, αςυνικιςτο ξενιςτι 

 Αξιολογείται οποιαδιποτε πλθροφορία ι αναφορά από αςκενείσ, ςυνοδοφσ, ι άλλουσ 

εργαηόμενουσ 

 Για τθν  επιβεβαίωςθ τθσ επιδθμίασ κα ακολουκιςει επιτιρθςθ των δεδομζνων (Τι είδουσ 

ςυμπτϊματα / ςθμεία; Αρχικι Κλινικι Διάγνωςθ) κα γίνει επαφι με γιατροφσ/εργαςτιρια για 

ςυλλογι πλθροφορίασ και ευαιςκθτοποίθςθ για επαγρφπνθςθ, κα γίνει κλινικι εξζταςθ 

κάποιων κρουςμάτων ενϊ θ τεκμθρίωςθ κα γίνει από το Μικροβιολογικό εργαςτιριο που κα 

ταυτοποιιςει και κα αξιολογιςει κλινικά  και περιβαλλοντικά δείγματα. 

 Με τθν επιβεβαίωςθ φπαρξθσ επιδθμίασ  ο Ρρόεδροσ τθσ ΕΝΛ  ενθμερϊνει  τον  Διοικθτι και 

Αναπλθρωτι Διοικθτι  του του ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” και αποφαςίηεται από κοινοφ θ αναφορά  ςε 
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άλλα κεςμικά όργανα εκτόσ νοςοκομείου. Θ αναφορά είναι άμεςθ όταν πρόκειται για 

μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ ςπάνιων Ν.Λ ι απομόνωςθ πακογόνων με αςυνικιςτθ αντοχι 

 Ενεργοποιείται θ  Ομάδα Ελζγχου Επιδθμίασ θ οποία αποτελείται εκτόσ από τθν ΟΕΕ, τον 

Διευκυντι ι τουσ Διευκυντζσ των εμπλεκόμενων κλινικϊν, το τοπικό δυναμικό των 

τμθμάτων. 

 Στθν Ομάδα Ελζγχου Επιδθμίασ ο κ. Μικρόσ Σωτιριοσ, Αναπλθρωτισ Διοικθτισ κα είναι ο 

εκπρόςωποσ τφπου ι άλλθσ επικοινωνίασ εκτόσ τθσ μονάδασ ςε περίπτωςθ που αυτό 

απαιτθκεί. 

 Θ ενθμζρωςθ τθσ ομάδασ γίνεται μετά από εντολι του Ρροζδρου τθσ ΕΝΛ και εφόςον ζχει 

γίνει ςυνεννόθςθ με τθν Διοίκθςθ 

 Τθν Επικοινωνία  αναλαμβάνουν οι ΝΕΛ , κ.κ. Α.Καραίςκου και Ακρ. Αρβανίτθ 

 Θ ΟΕΕ ςυντάςςει ζναν  απλό, πρακτικό, αντικειμενικό Οριςμό Κροφςματοσ για 

επιβεβαιωμζνο, πικανό και εν δυνάμει κροφςμα ςφμφωνα με τα κλινικά ι εργαςτθριακά 

κριτιρια, και τουσ περιοριςμοφσ χρόνου, τόπου και ατόμων. 

 Στθ ςυνζχεια ακολουκεί αναηιτθςθ περιπτϊςεων δθλαδι αναςκόπθςθ των  φακζλων όλων 

των αςκενϊν ι διαγνϊςεισ εξιτθρίων, αρχεία  μικροβιολογικοφ εργαςτθρίου, ειςαγωγζσ  ΤΕΡ, 

κλπ για λιψθ πλθροφοριϊν όπωσ δθμογραφικά δεδομζνα θμερομθνίεσ ειςαγωγισ, 

μεταφοράσ ςε άλλεσ  μονάδεσ, εξιτιρια, θμερομθνία ζναρξθσ τθσ αςκζνειασ, κλινικι 

περιγραφι, υποκείμενα νοςιματα, αποτελζςματα εργαςτθριακϊν εξετάςεων παρεμβατικζσ 

τεχνικζσ, ςοβαρότθτα νόςου (APACHE, PRISM, Surgical site classification, ASA) 

 Θ οργάνωςθ των πλθροφοριϊν γίνεται ςε LINE LIST. 

LINE LIST επιδθμικϊν εξάρςεων ςτο ΓΝ.Ε 
 

Ρερίπτωςθ  
     Νο  

Πνομα  Φφλο  Θλικία  Τμιμα  Θμερ/νια  
Ζναρξθσ  

ςυμπτωμάτων 
 

Συμπτϊματα 

1       
2       

3       

4       

5       
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 Ακολουκεί θ Διατφπωςθ τθσ Υπόκεςθσ  και λαμβάνεται θ απόφαςθ για περαιτζρω 

διερεφνθςθ : για τον αιτιολογικό παράγοντα, τθν οδό και το μζςο μετάδοςθσ, τθν πθγι 

μόλυνςθσ, τον πλθκυςμό ςε κίνδυνο κλπ. 

 

Ραράλλθλα με τθν διερεφνθςθ τθσ επιδθμίασ γίνεται:  

 Εργαςτθριακι διερεφνθςθ για τον προςδιοριςμό του πακογόνου,  

 Ρεριβαλλοντικι διερεφνθςθ,  

 Επιτόπια επίςκεψθ, 

 Επιςκόπθςθ διαδικαςιϊν, 

 Δείγματα περιβάλλοντοσ (νερό, φαγθτό, ςυςκευζσ κλπ.)και παρεμβάςεισ αποκλειςμοφ τθσ 

πθγισ , περιοριςμοφ τθσ μετάδοςθσ, προςταςίασ των ατόμων που ευρίςκονται ςε κίνδυνο / 

δευτερογενισ πρόλθψθ,παρακολοφκθςθ πορείασ επιδθμίασ,αξιολόγθςθ μζτρων, 

παρακολοφκθςθ επιδθμιολογικισ καμπφλθσ, ενεργθτικι αναηιτθςθ νζων κρουςμάτων 

Ακολουκεί περιγραφικι επιδθμιολογία : 

 επιδθμικι καμπφλθ για να προςδιοριςτεί εάν πρόκειται για επιδθμία Κοινισ Ρθγισ ι από 

άτομο ςε άτομο; 

 προςδιοριςμό του τόπου / χαρτογράφθςθ 

 χαρακτθριςτικά των ατόμων  

 Γίνεται επαλικευςθ τθσ Υπόκεςθσ  

ΡΟΣΟΧΗ : Τα μζτρα ελζγχου λαμβάνονται κακ' όλθ τθ διάρκεια διερεφνθςθσ τθσ επιδθμίασ  

ανάλογα με τον τρόπο μετάδοςθσ (αναφζρονται ςτισ διαδικαςίεσ) αλλά ςε κάκε ςτάδιο 

επαλθκεφεται θ αποτελεςματικότθτα τουσ 

 Απαγόρευςθ ειςόδου  ςυγγενϊν και επιςκεπτϊν  γίνεται μόνο μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του 

Ρροζδρου τθσ ΕΝΛ και  τθσ Διοίκθςθσ,  εφόςον ζχει κρικεί θ ςκοπιμότθτα μιασ τζτοιασ 

ενζργειασ και κατόπιν ενθμζρωςθσ ΚΕΕΛΡΝΟ και Κεντρικισ Διοίκθςθσ . Με τθν ίδια διαδικαςία 

γίνεται κλείςιμο τμιματοσ   ι αποκλειςμόσ ειςαγωγϊν ( αν είναι απαραίτθτο για τθν αςφάλεια 

των αςκενϊν ).  

 Γραπτι εκκζςεισ γίνονται ςε όλθ τθ διάρκεια διερεφνθςθσ τθσ επιδθμίασ ενϊ μετά τον ζλεγχό 

τθσ ακολουκεί λεπτομερισ γραπτι αναφορά   

 Θ γραπτι αναφορά μπορεί να ςυνοδεφεται από ειςιγθςθ για μζτρα ι / και αλλαγι πολιτικισ   
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Ε9. Αςφαλισ μεταφορά βιολογικϊν δειγμάτων εντόσ και εκτόσ νοςοκομείου  

Θ επιλογι του είδουσ του κλινικοφ δείγματοσ για μικροβιολογικι ανάλυςθ, κακϊσ και θ ςυλλογι και 

μεταφορά του ςτο Εργαςτιριο  περιγράφεται και εφαρμόηεται για τθ ςωςτι αντιμετϊπιςθ του 

αςκενοφσ. Οι κλινικοί γιατροί τθσ κλινικισ βρίςκονται ςε επικοινωνία με το Εργαςτιριο, ϊςτε να 

διαςφαλίηουν ότι όλθ θ διαδικαςία ςυλλογισ και διακίνθςθσ του δείγματοσ. 

Βαςικζσ αρχζσ ςυλλογισ και μεταφοράσ κλινικϊν δειγμάτων:  

Α. Συλλογι του κατάλλθλου κλινικοφ δείγματοσ  

– Αντιπροςωπευτικό και ςε επαρκι ποςότθτα  

– Λιψθ ςτο ςωςτό χρόνο  

– Σιμανςθ του δείγματοσ με τα ςτοιχεία του αςκενοφσ, το είδοσ του δείγματοσ τθν ανατομικι 

περιοχι προζλευςθσ, τθ ηθτοφμενθ εξζταςθ, ςτοιχεία από το ιςτορικό, υπογραφι και 

ςφραγίδα του κεράποντοσ Ιατροφ που ηθτά τθν εξζταςθ. 

 

Β.1  Μεταφορά  βιολογικϊν δειγμάτων εντόσ του ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ»  πραγματοποιείται με το: 

– Σωλθνωτό Ταχυδρομείο 

– Ειδικό τροχιλατο μεταφοράσ από εντεταλμζνο προςωπικό του Νοςοκομείου 

Β.1.1 Το δείγμα τοποκετείται: 

-  Σε διαφανι πλαςτικό φάκελο (κλείνει αεροςτεγϊσ) με το παραπεμπτικό ςτθν ειδικι κικθ  

Εξαίρεςθ: τα φιαλίδια των αιμοκαλλιεργειϊν που κα μεταφερκοφν με το ςωλθνωτό 

ταχυδρομείο τοποκετοφνται ςε ειδικι ςυςκευαςία προφφλαξθσ από aeroplast 

Β.1.2 Μεταφορά ςτο Εργαςτιριο  

- Άμεςα 

- Σε περίπτωςθ παραμονισ ςτο κλινικό Τμιμα  φφλαξθ των δειγμάτων ςε ειδικζσ ςυνκικεσ  

μζχρι:  

o 24 ϊρεσ για καλλιζργεια βακτθρίων  

o 2-3 θμζρεσ για ιοφσ, ςτουσ 4˚C 

-Το εντεταλμζνο προςωπικό για τθ μεταφορά  φορά κατάλλθλο εξοπλιςμό  

 (γάντια, μπλοφηα κ.ά.) 
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Β.1.3 Ραραλαβι κλινικϊν δειγμάτων ςτο Εργαςτιριο 

 Καταγραφι δείγματοσ 

– Στοιχεία αςκενοφσ 

– Υλικό και ανατομικι περιοχι λιψθσ, ηθτοφμενθ εξζταςθ 

– Θμερομθνία και ϊρα παραλαβισ 

 Ζλεγχοσ του δείγματοσ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ καταλλθλότθτασ του 

 Θ διαδικαςία εξζταςθσ ι φφλαξθσ του δείγματοσ αρχίηει αμζςωσ  

 Τα κλινικά δείγματα από φυςιολογικά ςτείρεσ περιοχζσ του ςϊματοσ (π.χ. ΕΝΥ) πρζπει να 

εξετάηονται ταχζωσ και κατά προτεραιότθτα με τθν κατάλλθλθ μεκοδολογία 

Κριτιρια για απόρριψθ δειγμάτων 

 Ανϊνυμα δείγματα 

 Ανεπαρκισ ποςότθτα 

 Δείγματα ςε ακατάλλθλθ ςυςκευαςία ι ακατάλλθλο ςωλθνάριο  

 Σε περιπτϊςεισ υποψίασ επιμόλυνςθσ δείγματοσ 

 Πταν μεταφζρονται ι φυλάςςονται με ακατάλλθλο τρόπο 

 Πταν δεν γνωρίηουμε πόςο ζχει κακυςτεριςει για να φτάςει ςτο εργαςτιριο 

 αγιςμζνο ι ςπαςμζνο ςωλθνάριο  

 Αποξθραμζνο δείγμα ςε ςτυλεό 

 Διπλό δείγμα ςτο ίδιο 24ωρο (εκτόσ από τισ αιμοκαλλιζργειεσ) 

Σχόλια: 

 Στισ περιπτϊςεισ που το δείγμα εμπίπτει ςτα κριτιρια απόρριψθσ ενθμερϊνεται οπωςδιποτε 

ο Θεράπων Ιατρόσ. 

 Αν το ανϊνυμο δείγμα είναι κρίςιμο για τον αςκενι (ΕΝΥ, υλικό βιοψίασ κ.ά.), παραλαμβάνεται 

και μπορεί να εξεταςκεί αλλά  δεν ανακοινϊνεται το αποτζλεςμα πριν  ταυτοποιθκεί το 

δείγμα. 
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Γενικές οδηγίες ζσλλογής και μεηαθοράς ηοσ κλινικού δείγμαηος 
  

Είδοσ ηθτοφμενθσ 
εξζταςθσ 

Είδοσ δείγματοσ Συλλογι*, κερμοκραςία και χρόνοσ 
αποςτολισ 

Καλλιζργεια για 
αερόβια βακτιρια 

Ιςτοί, υγρά παρακζντθςθσ, υλικά 
αναρρόφθςθσ, βιοψίασ, κλπ 
Στειλεοί  (2θ επιλογι), ςυνιςτϊνται οι 
τφπου “flocked” 

Αποςτειρωμζνα δοχεία, ΘΔ, άμεςα 
 
Υλικό μεταφοράσ για ςτειλεοφσ, ΘΔ, 2 ϊρεσ 

Καλλιζργεια για 
αερόβια και 
αναερόβια βακτιρια 

Ιςτοί, υγρά παρακζντθςθσ, υλικά 
αναρρόφθςθσ, βιοψίασ, κλπ 
Στειλεοί (2θ επιλογι), οι τφπου 
“flocked” επιτρζπονται 

Αποςτειρωμζνα δοχεία κατάλλθλα για 
διατιρθςθ αναερόβιων βακτθρίων, ΘΔ, 
άμεςα 
Υλικό μεταφορά αναερόβιων, ΘΔ, 2 ϊρεσ 

Καλλιζργεια για 
μφκθτεσ 
Καλλιζργεια για 
μυκοβακτθρίδια 

Ιςτοί, υγρά παρακζντθςθσ, υλικά 
αναρρόφθςθσ, βιοψίασ, κλπ 
Στειλεοί (2

θ
 επιλογι) (κατάλλθλοι για 

ηφμεσ και επιφανειακζσ 
μυκοβακτθριδιακζσ λοιμϊξεισ) 

Αποςτειρωμζνο δοχείο, ΘΔ, 2 ϊρεσ 
 
Υλικό μεταφοράσ ςτειλεοφ, ΘΔ, 2 ϊρεσ 

Καλλιζργεια ιοφ Ιςτοί, υγρά παρακζντθςθσ, υλικά 
αναρρόφθςθσ, βιοψίασ, κλπ 
Στειλεοί, ςυνιςτϊνται οι τφπου flocked 

Υλικό μεταφοράσ ιϊν, ςε πάγο, άμεςα 
 
Υλικό μεταφοράσ του ςτειλεοφ, ΘΔ, 2 ϊρεσ 

Υποψία πακογόνου 
βιο-τρομοκρατίασ 

Επικοινωνία με ΚΕΕΛΡΝΟ  

Ορολογικόσ ζλεγχοσ - 
Ανίχνευςθ 
αντιςωμάτων 

5 mL οροφ Σωλθνάριο για πιγμα, ΘΔ, 2 ϊρεσ 

Ανίχνευςθ αντιγόνου Ππωσ ςυνιςτάται από το Εργαςτιριο 
που κα αποςταλεί το δείγμα 

Κλειςτό δοχείο μεταφοράσ, ΘΔ, 2 ϊρεσ 

Μοριακζσ τεχνικζσ 
(PCR, real-timePCR, 
multiplex-PCR, κλπ) 

5 mL πλάςμα 
 
Άλλο δείγμα 

Σωλθνάριο με EDTA, ΘΔ, 2 ϊρεσ 
 
Κλειςτό δοχείο μεταφοράσ, ΘΔ, 2 ϊρεσ 

 
ΘΔ: κερμοκραςία δωματίου, *Κατάλλθλο υλικό μεταφοράσ ανάλογα με το είδοσ τθσ ηθτοφμενθσ εξζταςθσ 
 

 

Β.2  Μεταφορά βιολογικϊν δειγμάτων εκτόσ του ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ»  πραγματοποιείται από: 

– Ειδικά  αδειοδοτθμζνθ εταιρεία μεταφορϊν 

Β.2.1 Συςκευαςία για τθ μεταφορά των κλινικϊν δειγμάτων 

Οι απαιτιςεισ τθσ ςυςκευαςίασ περιλαμβάνονται υπό μορφι οδθγιϊν ςυςκευαςίασ (PI): 

ςτουσ κανονιςμοφσ των 

– ICAO (International Civil Aviation Organization) 

– IATA (International Air Transport Association) 

– Στθν Θ ΚΥΑ 35043/2524/1-9-2010 (ΦΕΚ Βϋ1385/2010) όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε 

με τθν ΚΥΑ 52280/4720/8-11-2011 (ΦΕΚ Βϋ 2640/2011) και τθν ΚΥΑ 52167/4683/2012 (ΦΕΚ 

Βϋ37/2012). 
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Μολυςματικό υλικό κατθγορίασ Α 

Οριςμόσ: ο λοιμογόνοσ παράγοντασ που μεταφζρεται είναι ςε τζτοια μορφι, ϊςτε, ζκκεςθ 

ςτον παράγοντα αυτόν είναι δυνατόν να προκαλζςει είτε μόνιμθ αναπθρία ι νόςο απειλθτικι 

για τθ ηωι ι κανατθφόρα νόςο ςτον άνκρωπο ι ςτα ηϊα 

– UN 2814 μολυςματικόσ για τον άνκρωπο (Ρίνακασ 1. παράρτθμα κεφ. 2 Ε9)  

– UN 2900 μολυςματικόσ για τα ηϊα (Ρίνακασ 2. παράρτθμα κεφ. 2 Ε9 ) 

– Κατάλλθλθ ςυςκευαςία 

 

Β.2.2 Ρρωτόκολλο μεταφοράσ κλινικϊν δειγμάτων  εκτόσ  ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» 

Το κλινικό δείγμα: 

 τοποκετείται ςε υδατοςτεγζσ  δοχείο ι ςωλθνάριο  

 περιτυλίςςεται το δοχείο ι το ςωλθνάριο με απορροφθτικό υλικό 

 ακολοφκωσ τοποκετείται ςε 2ο δοχείο από μζταλλο ι πλαςτικό ι ςε πλαςτικό φάκελο, τα οποία 

κλείνουν με βιδωτό καπάκι ι ταινία αντίςτοιχα, είναι ανκεκτικά και υδατοςτεγι 

 το 2ο δοχείο ι ο φάκελοσ τοποκετείται ςε 3ο δοχείο από ξφλο ι χαρτόνι  για τθν προςταςία του 

περιεχομζνου από τισ επιδράςεισ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ  

 ςε όλα τα δοχεία και τα ζγγραφα αποςτολισ υπάρχουν πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα και του 

παραλιπτθ  

 για όλα τα επικίνδυνα υλικά επιςυνάπτεται ςτθ ςυςκευαςία ειδικι ετικζτα κινδφνου και 

ςυνοδεφονται από διλωςθ αποςτολισ  

 πλθροφορίεσ για απαιτιςεισ κερμοκραςίασ.  

 εάν χρθςιμοποιείται ξθρόσ πάγοσ τοποκετείται ζξω από το 2οδοχείο, θ εξωτερικι ςυςκευαςία 

πρζπει να επιτρζπει τθν απελευκζρωςθ του CO2 (κίνδυνοσ ζκρθξθσ) *UN1845,οδθγία 904+  

Οι διαδικαςίεσ από 2-8, ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” γίνεται από το προςωπικό τθσ εταιρείασ μεταφοράσ 
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Ε10. Διαχείριςθ ιατρικοφ εξοπλιςμοφ   

 

ΤΣΑΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΡΤΠΑΡΟΤ ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 

 Σα κε θξίζηκα αληηθείκελα  δει. απηά πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε άζηθην δέξκα  
(π.ρ. πεξηρεηξίδεο πηεζφκεηξσλ, ζηεζνζθφπηα, ζεξκφκεηξα, ειεθηξφδηα ΗΚΓ θιπ) απαηηνχλ ρακεινχ βαζκνχ 
απνιχκαλζε θαη κπνξνχλ λα απνιπκαίλνληαη κε απνιπκαληηθά ζθεπάζκαηα επηθαλεηψλ ή αιθννφιε > 70%. 

 

 Σα ηνλφκεηξα  (νθζαικνινγηθφο εμνπιηζκφο) θαζαξίδνληαη κε παλί θαη ζηε ζπλέρεηα πξνθεηκέλνπ λα απνιπκαλζνχλ 
βπζίδνληαη γηα 5-10 ιεπηά ζε 70% αηζπιηθή αιθνφιε. 

 

 Γηαζθαιίζηε φηη φια ηα κε θξίζηκα αληηθείκελα απνιπκαίλνληαη πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε ζε αζζελή θαζψο θαη ζε ηαθηηθή 
βάζε.  

 
ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΦΗΛΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 

 Τςεινχ Βαζκνχ απνιχκαλζε ζεκαίλεη  θαηαζηξνθή φισλ ησλ κηθξννξγαληζκψλ εθηφο κεγάινπ αξηζκνχ ζπφξσλ.  

 Σα εκηθξίζηκα αληηθείκελα δει. απηά πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε βιελλνγφλνπο 
 (π.ρ γαζηξνζθφπηα, θνινλνζθφπηα, βξνγρνζθφπηα, ιαξπγγνζθφπηα, θπζηενζθφπηα, θπθιψκαηα αλαηζζεζίαο, 
ελδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο, αλαπλεπζηηθά θπθιψκαηα, ζπζηήκαηα καλνκεηξίαο) αλ δελ είλαη δπλαηό λα απνζηεηξσζνύλ, 
πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε πςεινύ βαζκνύ απνιύκαλζε.  

 Η πςεινχ βαζκνχ απνιχκαλζε ησλ αληηθεηκέλσλ επηηπγράλεηαη                 
 α) ρεηξσλαθηηθά κε βπζηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ ζηα εηδηθά απνιπκαληηθά   
     ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ (ΔΝΛ)       
 β) απηνκαηνπνηεκέλα, ζε εηδηθά πιπληήξηα –απνιπκαληέο 

 Γηα πςεινχ βαζκνχ απνιχκαλζε ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά απνιπκαληηθά ζθεπάζκαηα πνπ έρνπλ σο δξαζηηθή νπζία 
ζπλήζσο αιδευδε (γινπηαξαιδεχδε 2% ή νξζνθζαιδευδε)  ή ππεξνμηθφ νμχ. (Steranios 2%, Cidex OPA, Nu Cidex, 
Deconex HLD PA/PA20, Neodisher Septo 2000 new, Korsolex extra θ.α.) 
*Σν Cidex OPA ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή δε ζπζηήλεηαη γηα ηελ πςεινχ βαζκνχ απνιχκαλζε ησλ 

θπζηενζθνπίσλ. 
 

Πξνζνρή!  
 Υξεζηκνπνηείηε  ΠΑΝΣΑ πξνζηαηεπηηθά γπαιηά, γάληηα, κάζθα θαη πνδηά θαηά ηηο δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο ηνπ εμνπιηζκνχ  
 

 Δάλ ε πςεινχ βαζκνχ απνιχκαλζε γίλεηαη ρεηξσλαθηηθά ηα αληηθείκελα πξέπεη λα εκβαπηίδνληαη ζην απνιπκαληηθφ 
δηάιπκα γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  
 

 Δάλ ηα δηαιχκαηα ησλ απνιπκαληηθψλ ζθεπαζκάησλ δελ είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε, δει. απαηηείηαη ε αξαίσζή ηνπο, ζα 
αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ηεο ΔΝΛ ζρεηηθά κε ηε δνζνινγία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο. 

 Σα αληηθείκελα πνπ πξφθεηηαη λα  ππνβιεζνχλ ζε πςεινχ βαζκνχ απνιχκαλζε πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ μεπιπζεί  
θαιά  θαη λα έρνπλ ππνβιεζεί ζε  απνξξχπαλζε γηα ηελ απνκάθξπλζε ηπρφλ νξγαληθψλ θαηαινίπσλ.  
 

 Η απνξξχπαλζε πξνεγείηαη ΠΑΝΣΑ ηεο απνιύκαλζεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ή ρεηξσλαθηηθά  ή ζε πιπληήξηα 

ππεξήρσλ, κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εηδηθψλ απνξξππαληηθψλ ζθεπαζκάησλ, ζπλήζσο ελδπκαηηθψλ πρ  Liquizime, 
Endozime Aw plus, Bodedex zyme, Neodisher endo CLEAN 
 

 Μεηά ηελ πςεινύ βαζκνύ απνιύκαλζε μεπιύλεηε όια ηα αληηθείκελα γηα ηελ απνθπγή αλεπηζύκεησλ 
αληηδξάζεσλ ζηνλ αζζελή.  

 Σα θπζηενζθφπηα πξέπεη λα μεπιέλνληαη κε απνζηεηξσκέλν  λεξφ 
 Σα γαζηξνζθφπηα, θνινλνζθφπηα, βξνγρνζθφπηα θαη ν εμνπιηζκφο πνπ έξρεηαη  ζε επαθή κε ην βιελλνγφλν 

ηνπ αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ ζσιήλα (κχηε, θάξπγγα, νηζνθάγνο), μεπιέλνληαη κε απνζηεηξσκέλν λεξφ ή 
θηιηξαξηζκέλν λεξφ ή λεξφ βξχζεο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί μέπιπκα κε αηζπιηθή ή ηζνπξνππιηθή 
αιθνφιε 70-90%.  
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 Γηα ηελ πςεινχ βαζκνχ απνιχκαλζε ησλ ελδνζθνπίσλ αθνινπζείηε ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν-δηαδηθαζία ηεο ΔΝΛ 
 

 
ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ 

 Σα θξίζηκα αληηθείκελα δει.  απηά πνπ εηζέξρνληαη απεπζείαο ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ή ζε ζηείξεο πεξηνρέο ηνπ 
ζψκαηνο (π.ρ. ρεηξνπξγηθά εξγαιεία, εκθπηεχκαηα, ελδνθαξδηαθνί, νπξεζξηθνί & ππεξεβηθνί θαζεηήξεο) πξέπεη λα 
είλαη πάληα απνζηεηξσκέλα 

 

 Σα ιαπαξνζθφπηα θαη ηα αξζξνζθφπηα πνπ εηζέξρνληαη ζε ζηείξεο θνηιφηεηεο ζα πξέπεη λα απνζηεηξψλνληαη  απφ 
ηνλ έλα αζζελή ζηνλ επφκελν.  

 

 Σα αληηθείκελα πνπ πξφθεηηαη λα απνζηεηξσζνχλ νδεγνχληαη άκεζα ζην Σκήκα ηεο Απνζηείξσζεο.  
**ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεκέλα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία παξακέλνπλ ζην Σκήκα, πξέπεη λα μεπιέλνληαη άκεζα 

θαη λα βπζίδνληαη ζε απνξξππαληηθφ ζθεχαζκα (Liquizime, Endozime Aw plus, Korsolex plus, Bodedex forte, 
Neodisher endo CLEAN)  πξηλ ηελ Απνζηείξσζε. Γελ ζπζηήλεηαη ε ρξήζε αληηζεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ (πρ 
Betadine, Hibitane θιπ) γηα ηε βύζηζε εξγαιείσλ. 

 

Πξνζνρή!  

α) Μελ ρξεζηκνπνηείηε flush απνζηείξσζε εξγαιείσλ γηα ιφγνπο επθνιίαο ή σο ελαιιαθηηθή ιχζε ζε έιιεηςε εξγαιείσλ ή 
γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. 
β) Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε flush απνζηείξσζε εξγαιείσλ βεβαησζείηε φηη  

 έρεη πξνεγεζεί θαζαξηζκφο ηνπ εξγαιείνπ  

 ιακβάλνληαη κέηξα ψζηε λα απνθεπρζεί επηκφιπλζε ηνπ εξγαιείνπ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ ζηνλ αζζελή  

 έρεη ειεγρζεί ε απνζηείξσζε ησλ αληηθεηκέλσλ κε κεραληθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο δείθηεο 
 

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟ & ΣΗΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ  
ΚΔΦΑΛΧΝ ΤΠΔΡΗΥΧΝ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηνηζνθάγησλ) 
 

Γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θεθαιψλ ππεξήρσλ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. ην 
Ννζνθνκείν καο ππάξρνπλ ππέξερνη ησλ θάησζη  θαηαζθεπαζηψλ: B-K Medical, Fukuda Denshi, General Electric Healthcare, 
Philips, Siemens, SonoSite & Toshiba. 
χκθσλα κε ηηο νδεγίεο: 

 Σα γεληθά κέηξα ειέγρνπ ινηκψμεσλ γηα ηηο θεθαιέο ησλ ππεξήρσλ πεξηιακβάλνπλ α) ηελ πςεινχ βαζκνχ απνιχκαλζε 
ηνπο & ηελ ηήξεζε αξρείνπ κε επαξθή ζηνηρεία (ψξα, εκεξνκελία, κέζνδν απνιχκαλζεο) β) ηε ρξήζε απνζηεηξσκέλεο 
γέιεο γ) ηε ρξήζε θαιχκκαηνο ηεο θεθαιήο φπνπ απαηηείηαη. 

 

  Καζαξηζκφο ησλ ππεξήρσλ κεηά απφ θάζε ρξήζε ζε αζζελή, γηα ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ νξαηψλ ξχπσλ απφ ηε 
ζπζθεπή.  

 

 Οη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο  ησλ ππεξήρσλ θαζαξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο καιαθφ παλί  εκπνηηζκέλν ζε 
θαηάιιειν απνξξππαληηθφ δηάιπκα θαη φρη κε άκεζν ςεθαζκφ ησλ επηθαλεηψλ.  
Πξνζνρή! Πξηλ ηνλ θαζαξηζκό απελεξγνπνηήζηε ηελ ζπζθεπή θαη απνζπλδέζηε ηελ από ηελ ειεθηξηθή 
ηξνθνδνζία. 

 

 Αξρηθά αθαηξείηε θάζε θάιπκκα ηεο θεθαιήο, νδεγνχο βηνςίαο ή πξνζηαηεπηηθά. Υξεζηκνπνηείζηε έλα καιαθφ, θαζαξφ, 
ειαθξά εκπνηηζκέλν ζε θαηάιιειν απνξξππαληηθφ ζθεχαζκα ή θαιά ζηξαγγηζκέλν παλί, γηα λα ζθνππίζεηε θαιά ηελ 
θεθαιή θαη ηα θαιψδηα ηνπ ππεξήρνπ θαη λα αθαηξέζεηε νπνηνδήπνηε πιηθφ πνπ πηζαλά έρεη παξακείλεη. Γηαζθαιίζηε όηη 
ε γέιε (gel) έρεη αθαηξεζεί από ηελ θεθαιή. Σν παλί κεηά ηε ρξήζε ηνπ απνξξίπηεηαη.  

 

 Δάλ απαηηείηαη μέπιπκα, απηφ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή θαη κε θαιά ζηξαγγηζκέλν καιαθφ παλί γηα λα κελ εθηίζεηαη ε 
ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πγξαζία ή πγξά. 

 

 Απνζπλδέζηε ηε θεθαιή από ην ζύζηεκα ππεξήρνπ πξηλ ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ απνιύκαλζε. 
 

 Ο θαζαξηζκφο απνηειεί βαζηθφ βήκα πξηλ ηελ απνιχκαλζε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά απνξξππαληηθά πνπ δηαζέηεη ην 
Ννζνθνκείν (πρ Endozime, Cidezyme θα). 

 

 Μεηά ηνλ θαζαξηζκφ, πςεινχ βαζκνχ απνιχκαλζε ησλ θεθαιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θνιπηθφ, δηνξζηθφ, 
δηνηζνθάγεην (αθφκε θαη αλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα θεθαιήο).  
Η πςεινχ βαζκνχ απνιχκαλζε  γίλεηαη είηε κε ηε κέζνδν ηεο εκβάπηηζεο ζε απνιπκαληηθφ δηάιπκα γηα ηνπιάρηζηνλ 20 
ιεπηά είηε ρξεζηκνπνηψληαο θαζαξφ καιαθφ παλί εκπνηηζκέλν ζε απνιπκαληηθφ δηάιπκα. Μελ «πεηάηε» ηηο θεθαιέο 
ζην δηάιπκα κε ηελ όςε πξνο ηα θάησ γηα λα κελ πξνθιεζεί βιάβε ζηνπο θξπζηάιινπο θεθαιήο. Πξνζέρεηε 
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πάληα λα κελ ρηππεζεί ε θεθαιή θαη εηδηθφηεξα ην ηκήκα ησλ θξπζηάιισλ θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιψλ. 
Μελ εκβαπηίδεηε πνηέ ην ηκήκα ηεο ειεθηξηθήο ζύλδεζεο ηεο θεθαιήο  ζε νπνηνδήπνηε πγξό 

 
 

 Γηα ηελ πςεινχ βαζκνχ απνιχκαλζε ζπζηήλεηαη ζπλήζσο ε ρξήζε αιδευδηθψλ ζθεπαζκάησλ πρ Cidex OPA, 
Steranios 2% 

 

 Μεηά ηελ πςεινχ βαζκνχ απνιχκαλζε, μεπιχλεηε ηηο θεθαιέο κε πξνζνρή ρξεζηκνπνηψληαο θαιά ζηξαγγηζκέλν 
καιαθφ παλί θαη απνζηεηξσκέλν λεξφ θαη αθήζηε είηε λα ζηεγλψζνπλ είηε ζθνππίζηε κε έλα θαζαξφ παλί. Γελ ππάξρεη 
ζχζηαζε γηα ρξήζε απνζηεηξσκέλνπ ή θηιηξαξηζκέλνπ λεξνχ αληί γηα λεξφ βξχζεο  γηα ηελ έθπιπζε θεθαιψλ πνπ 
ήξζαλ ζε επαθή κε ην βιελλνγφλν ηνπ νξζνχ ή ηνλ θφιπν.  

 

 Σν θαιψδην ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο, απνιπκαίλεηαη κε έλα θαζαξφ καιαθφ παλί εκπνηηζκέλν ζε απνιπκαληηθφ 
δηάιπκα. πκβαηά απνιπκαληηθά είλαη ην Cidex θαη δηάιπκα ππνρισξηψδεο λαηξίνπ. 

 

Πξνζνρή!  

 Σα απνξξππαληηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα έρνπλ φζν ην δπλαηφ νπδέηεξν pH.  

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε 70% ηζνπξνππιηθήο αιθνόιεο (νηλόπλεπκα) θαη πξντόλησλ κε βάζε ηελ αιθνόιε γηα 
ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ  απνιύκαλζε θεθαιώλ ππεξήρσλ. Σα κόλα κέξε πνπ κπνξνύλ λα θαζαξίδνληαη κε  
ηζνπξνππιηθή αιθνόιε πεξηεθηηθόηεηαο κέρξη 70% είλαη ην πεξίβιεκα ηνπ ζπλδεηήξα (connector) θαη όρη ην 
κεηαιιηθό ηκήκα ηνπ ζπλδεηήξα  θαη ην πεξίβιεκα ηεο θεθαιήο.  

  Δπίζεο, νη θεθαιέο ησλ ππεξήρσλ δελ πξέπεη λα βπζίδνληαη ζε δηάιπκα ρισξίνπ ή ζε δηάιπκα ησδίνπ, γηαηί 
κπνξεί λα πξνθιεζεί  βιάβε. 

 Η ρξήζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ βνχξηζαο δε ζπζηήλεηαη γηαηί κπνξεί λα πξνθιεζεί βιάβε. 

 Ο θαζαξηζκφο ησλ εμαξηεκάησλ κε ηε ρξήζε ππεξήρσλ, δελ είλαη απνδεθηφο.   
 
 

 
χληαμε & Δπηκέιεηα: 
Αθξηβή Αξβαλίηε

1
, Αγγειηθή Καξατζθνπ

1
, Δπάγγεινο Καξνχζνο

2
, η. πκπάξδε

1
,  

Δ. Σξίθθα-Γξαθάθνπ
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1.Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ (ΔΝΛ) 
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Ε11. Διαχείριςθ τροφίμων 

Γενικζσ Αρχζσ για τθν αποφυγι μικροβιακισ επιμόλυνςθσ των τροφίμων ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” 

 Αγορά πρϊτων υλϊν από αξιόπιςτουσ προμθκευτζσ 

 Κατάλλθλθ φφλαξθ των τροφίμων 

 Κατάλλθλθ προετοιμαςία και χειριςμόσ των τροφίμων 

 Κατάλλθλεσ μζκοδοι ςερβιρίςματοσ των φαγθτϊν 

 Κατάλλθλθ φφλαξθ του μαγειρεμζνου φαγθτοφ 

 Φροντίδα του εξοπλιςμοφ και των ςκευϊν 

  Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ  

ΡΡααρρααλλααββιι  ππρρϊϊττωωνν  υυλλϊϊνν  --ΕΕππιιττρροοππζζσσ  ΡΡααρρααλλααββιισσ 

 μεταφορικά μζςα κακαρά και να μθν μεταφζρουν άλλα αντικείμενα ι χθμικζσ ουςίεσ 

  κερμοκραςία καλάμων ψφξθσ χαμθλότερθ από 5οC και των καλάμων κατάψυξθσ από - 18οC 

 πρϊτεσ φλεσ τοποκετθμζνεσ με τάξθ και υγιεινι 

 φυςιολογικά» οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά (χρϊμα, εμφάνιςθ ,οςμι) 

 ςυςκευαςία να είναι ακζραιθ,κακαρι και χωρίσ ςθμάδια αλλοιϊςεων 

 θμερομθνία λιξθσ να αναγράφεται και να ελζγχεται 

 επιςιμανςθ ακζραια και ανταποκρίνεται ςτο προϊόν 

 ςθμάδια επιμόλυνςθσ από ξζνα ςϊματα, ζντομα ι τρωκτικά 

 είςοδοσ των προμθκευτϊν ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ 

Βαςικζσ αρχζσ αποκικευςθσ 

 Ζλεγχοσ τροφίμων για τθν πρόλθψθ αυξθμζνθσ υγραςίασ και ανάπτυξθσ μοφχλασ 

 Κατάλλθλοσ φωτιςμόσ και αεριςμόσ 

 Αυτόματοσ ζλεγχοσ τθσ κερμοκραςίασ ο οποίοσ κα εξαςφαλίηεται με τα κατάλλθλα 
κερμόμετρα ςε κάκε ψυκτικι ςυςκευι 

 Τα ράφια κα πρζπει να είναι πάντα κακαρά, τουλάχιςτον 12 in  πάνω από το πάτωμα ι 
τροχιλατα για να επιτρζπεται ο  κακαριςμόσ και να αποφεφγεται θ επιμόλυνςθ από το 
δάπεδο  

 Τρόφιμα ςτα οποία δεν ακολουκείται καμία διαδικαςία (πλφςιμο ι μαγείρεμα) πριν το 
ςερβίριςμα, κα πρζπει να φυλάςςονται ξεχωριςτά 

 Το ζτοιμο φαγθτό διανζμεται άμεςα ςτο τμιμα, ςτθ κατάλλθλθ κερμοκραςία, φυλάςςεται εάν 
χρειαςτεί για 24h ςτο ψυγείο μακριά από φάρμακα ι άλλα είδθ.   
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Βαςικζσ αρχζσ προετοιμαςίασ και χειριςμοφ τροφίμων   

  ΑΑπποοφφυυγγιι  εεππιιμμόόλλυυννςςθθσσ  ττωωνν  ττρροοφφίίμμωωνν  κκααττάά  ττοο  χχεειιρριιςςμμόό  ττοουυσσ  

  ΠΠλλοοσσ  οο  εεξξοοππλλιιςςμμόόσσ  κκααιι  οοιι  ππεερριιοοχχζζσσ  εερργγααςςίίαασσ  κκαα  ππρρζζππεειι  νναα  δδιιααττθθρροοφφννττααιι  ςςχχοολλααςςττιικκάά  κκαακκααρρζζσσ  

  ΡΡααγγωωμμζζνναα  κκααιι  ηηεεςςττάά  ττρρόόφφιιμμαα  εεττοοιιμμάάηηοοννττααιι  ξξεεχχωωρριιςςττάά  

 ΤΤαα  ππααγγωωμμζζνναα  ττρρόόφφιιμμαα  δδιιααττθθρροοφφννττααιι    ςςεε  κκεερρμμοοκκρρααςςίίαα  <<77οοCC 

 Θ κερμοκραςία ςτα μαγειρεμζνα τρόφιμα κα πρζπει να φκάνει τουλάχιςτον 74οC ενϊ τα 

ηεςτά τρόφιμα να διατθροφνται ςτουσ 60οC ι και περιςςότερο 

 Τα τρόφιμα κα πρζπει να είναι πάντα καλυμμζνα ζωσ τθν ϊρα που κα ςερβιριςτοφν 

 Κρζασ ,γάλα, αυγά ,κρζμεσ, και άλλα υλικά για ςάντουιτσ  απαιτοφν μεγαλφτερο χειριςμό  και 
κα πρζπει να ψφχονται μετά τθν προετοιμαςία  και να ςερβίρονται άμεςα αφοφ βγουν από το 
ψυγείο 

 Οι ςαλάτεσ και οι ςάλτςεσ οι οποίεσ περιζχουν αυγά ,τόνο, κοτόπουλο κα πρζπει να 
ετοιμάηονται <3h πριν και να μθν χρθςιμοποιοφνται από το ζνα γεφμα ςτο άλλο 

 Οι πάγκοι κοπισ κρζατοσ πουλερικϊν ,ψαριϊν και λαχανικϊν πρζπει να είναι ξεχωριςτοί 

 Δεν χρθςιμοποιοφνται οι ίδιοι πάγκοι κοπισ για ζτοιμα και ωμά τρόφιμα 

 Το νερό και ο πάγοσ μποροφν επίςθσ να διαςπείρουν λοιμϊξεισ. Χειριηόμαςτε νερό και 
πάγο όπωσ ακριβϊσ τα τρόφιμα 

Βαςικζσ αρχζσ για τον κακαριςμό  

 Απομάκρυνςθ όλων των τροφίμων 

 Τιρθςθ κανόνων αςφαλείασ 

 Χριςθ κατάλλθλων κακαριςτικϊν μζςων  

 Χριςθ κατάλλθλων εργαλείων κακαριςμοφ 

 Αλλαγι των εργαλείων κακαριςμοφ ανάλογα με το χϊρο και τθν επιφάνεια 

 Χριςθ κακαροφ πόςιμου νεροφ  

 Τιρθςθ του προγράμματοσ κακαριςμοφ 

Απορρυπαντικά για το Τμιμα Διατροφισ του ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ”  
Ανιόντα απορρυπαντικά: ςάπωνεσ 
Κατιόντα απορρυπαντικά: τεταρτοταγείσ βάςεισ αμμωνίου 

Απολυμαντικά για το Τμιμα Διατροφισ του ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” 

Ανόργανεσ ενϊςεισ χλωρίου 

Οργανικζσ ενϊςεισ χλωρίου 
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Εξυγίανςθ με φυςικά μζςα 

Ατμό: τα ςκεφθ και τα διάφορα υλικά παραμζνουν ςε καλάμουσ με διελαφνοντα ατμό από 2-5 ϋ 

Θερμό Νερό: ςτουσ 78οC από 2-5 ϋ 

Θερμό Αζρα : ςτουσ 82οC  επί 20ϋ 

 

 

ΤΤοο  ΤΤμμιιμμαα  ΔΔιιααττρροοφφιισσ  ττοουυ  ΓΓΝΝΕΕ  ““ΘΘΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟ””  ζζχχεειι  ααννααππττφφξξεειι  ΣΣφφςςττθθμμαα  ΔΔιιααςςφφάάλλιιςςθθσσ  ΡΡοοιιόόττθθτταασσ    HHAACCCCPP    

κκααιι  ττθθρρεείί  ααππααρρζζγγκκλλιιτταα  όόλλεεσσ  ττιισσ  ΔΔιιααδδιικκααςςίίεεσσ  πποουυ  ππρροοββλλζζπποοννττααιι  ααππόό  ττοο  ΡΡρρόόττυυπποο  
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 Ε12. Ρρωτόκολλο Διαχείριςθσ Ιματιςμοφ ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” 

 

 

 Θ υποδοχι και φφλαξθ του ρυπαροφ ιματιςμοφ γίνεται ςε χϊρο ξεχωριςτό από αυτόν που 

γίνεται θ διακίνθςθ του κακαροφ  ιματιςμοφ. Οι δφο χϊροι  χωρίηονται με φυςικά όρια.Υπάρχει 

κατάλλθλοσ αεριςμόσ ϊςτε να αποφεφγεται θ ανάμιξθ του αζρα των δφο περιοχϊν. 

 Θ ςυλλογι του ρυπαροφ ιματιςμοφ γίνεται κατά τζτοιο τρόπο που να προλαμβάνεται θ μίανςθ 

του αζρα με πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ και θ μόλυνςθ των ατόμων που χειρίηονταιτον 

ιματιςμό αυτό 

 Θ χριςθ γαντιϊν και προςτατευτικισ ποδιάσ κρίνεται αναγκαία. 

 Θ απομάκρυνςθ του ιματιςμοφ από τθν κλίνθ του αςκενοφσ γίνεται με τισ τεχνικζσ του 

τυλίγματοσ ι του διπλϊματοσ από τισ 4 γωνίεσ. 

 Ο ιματιςμόσ τοποκετείται ςε ςάκουσ μζςα ςτο κάλαμο νοςθλείασ των αςκενϊν ι ςε τροχιλατο 

που μεταφζρεται ςτον τόπο όπου ζχει χρθςιμοποιθκεί ο ιματιςμόσ.Το περιεχόμενο του ςάκου 

δεν πρζπει να ξεπερνά τα 2/3. Κατά τθ ςυλλογι του χρθςιμοποιθμζνου ιματιςμοφ μπορεί να 

γίνει διάκριςθ «ρυπαροφ» και «μιαςμζνου» από αίμα ι από άλλα πικανϊσ μολυςματικά 

βιολογικά υγρά ιματιςμοφ. 

 Ο ιματιςμόσ που ζχει ρυπανκεί με αίμα ι άλλα βιολογικά υγρά τοποκετείται και μεταφζρεται 

ςε ςτεγανοφσ  ΜΡΛΕ ςάκουσ καλισ ποιότθτασ που εμποδίηουν τθ διαρροι   

 Ο ιματιςμόσ που προζρχεται από αςκενείσ με λοιμϊξεισ από παράςιτα τοποκετείται ςε ςάκο 

ςτον οποίο προςτίκεται εντομοκτόνο. 

 Ραρζχεται επαρκισ ποςότθτα ςάκων τόςο πλαςτικϊν όςο και υφαςμάτινων ςτο προςωπικό 

που τουσ χρθςιμοποιεί. 

 Θ διαδικαςία χειριςμοφ των ςυμβατικϊν υφαςμάτινων ςάκων είναι ίδια με αυτιν του 

υπόλοιπου ιματιςμοφ. 
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 Θ μεταφορά του ρυπαροφ ιματιςμοφ από τα κλινικά τμιματα γίνεται ςε καλά κλειςμζνουσ 

ςάκουσ με τροχιλατο καρότςι ακολουκϊντασ τθν οριςμζνθ για μολυςματικό υλικό μεταφορά 

οδό και ανελκυςτιρεσ 

 Το πλφςιμο του ρυπαροφ ιματιςμοφ με νερό ςε υψθλι κερμοκραςίακα πρζπει να γίνεται ςε 

κερμοκραςία  71° C ( 160° F) για χρονικι διάρκεια τουλάχιςτον 25 min. και με τθν προςκικθ 

απορρυπαντικοφ. 

 Θ προςκικθ χθμικϊν απολυμαντικϊν κατάλλθλων για χαμθλζσ κερμοκραςίεσ απαιτείται όταν 

θ πλφςθ του ιματιςμοφ γίνεται ςε κερμοκραςία < 70° C  ( 22° - 50° C ) 

 Θ χλωρίνθ ςε ολικό διακζςιμο υπόλειμμα 50 – 150 ppm κεωρείται κατάλλθλο χθμικό 

απολυμαντικό για το πλφςιμο ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. 

 Το ςτζγνωμα και το ςιδζρωμα κεωρείται απαραίτθτο για τθν περαιτζρω μείωςθ του 

μικροβιακοφ φορτίου. 

 Ο ιματιςμόσ που κα πρζπει να αποςτειρϊνεται ςε αυτόκαυςτο με ατμό, είναι :Οι μπλοφηεσ 

που χρθςιμοποιοφνται από τα μζλθ  τθσ χειρουργικισ ομάδασ. Κάκε είδοσ ιματιςμοφ που 

χρθςιμοποιείται κατά τθν χειρουργικι επζμβαςθ και ζρχεται ςε επαφι με το χειρουργικό 

πεδίο. 

 Το προςωπικό που χειρίηεται τον κακαρό ιματιςμό δεν κα πρζπει να είναι το ίδιο με αυτό που 

χειρίηεται τον ρυπαρό ιματιςμό. 

 Το πλφςιμο των χεριϊν επιβάλλεται πριν τον οποιονδιποτε χειριςμό του κακαροφ ιματιςμοφ. 

 Ο ιματιςμόσ κα πρζπει να είναι καλυμμζνοσ ι προςτατευμζνοσ όταν φυλάςςεται. 

 Οι ντουλάπεσ φφλαξθσ και μεταφοράσ του κακαροφ ιματιςμοφ κα πρζπει να κακαρίηονται και 

να απολυμαίνονται. 

 Ο κακαρόσ ιματιςμόσ πρζπει να διανζμεται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

ελαχιςτοποίθςθ του κινδφνου μόλυνςισ του  από πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ. 
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  Ε13. ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ”  Ρρωτόκολλο Διαχείριςθσ Νοςιματοσ που μεταδίδεται αερογενϊσ και είναι 

          ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για τθ Δθμόςια Υγεία  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ  

 

Αντιμετϊπιςθ  επαγγελματικισ ζκκεςθσ ςε αίμα και άλλα βιολογικά υγρά 

Θ προςταςία των Επαγγελματιϊν Υγείασ και του λοιποφ Διοικθτικοφ προςωπικοφ από λοιμϊδθ 

νοςιματα ςτο ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του ςυνολικοφ προγράμματοσ που 

αφορά ςτθν πρόλθψθ και ςτο ζλεγχο των λοιμϊξεων.  

Στο πλαίςιο αυτό εντάςςεται: 

 Ο προλθπτικόσ ζλεγχοσ τθσ υγείασ των Επαγγελματιϊν Υγείασ,  

 Θ προϊκθςθ του εμβολιαςμοφ,  

 Θ πρόβλεψθ για τθ διαχείριςθ καταςτάςεων που αφοροφν ειδικζσ ομάδεσ εργαηομζνων 

όπωσ είναι οι ζγκυεσ γυναίκεσ κακϊσ και 

 Θ εφαρμογι διαδικαςιϊν που περιορίηουν το κίνδυνο ζκκεςθσ ςε βιολογικοφσ, χθμικοφσ ι 

άλλουσ παράγοντεσ.  

Η Ρολιτικι μασ: Εκτόσ από τθν υποχρζωςθ τθσ Διοίκθςθσ του ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» να εξαςφαλίηει τθν 

αςφάλεια των Επαγγελματιϊν Υγείασ, μζςω των ςυγκεκριμζνων προγραμμάτων, τθν 

ονομαςτικοποίθςθ εκπαίδευςθσ και τθ διάκεςθ των Μζςων Ρροςταςίασ,  ο κάκε εργαηόμενοσ ζχει 

τθν υποχρζωςθ να προςτατεφει τον εαυτό του και παράλλθλα να μθ κζτει και άλλουσ ςε κίνδυνο. 

 

Υποχρεϊςεισ του ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» 

Το ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» ςτο πλαίςιο του ςχεδίου του για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο των λοιμϊξεων, 

διαμορφϊνει και εφαρμόηει πολιτικζσ και διαδικαςίεσ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και τθν 

προςταςία τθσ υγείασ τουσ. Αυτζσ οι διαδικαςίεσ αφοροφν: 

 ςτθν πρόλθψθ τθσ επαγγελματικισ ζκκεςθσ ςε λοιμϊδεισ παράγοντεσ ι χθμικά προϊόντα 

(ςχετικι Διαδικαςία προαναφζρκθκε)  

 ςτθν προςταςία τουσ κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ των μζτρων ελζγχου λοιμϊξεων ( με τθ 

ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ και τα μζτρα προςταςίασ διακζςιμα ςε όλουσ τουσ χϊρουσ)  

 ςτθν προϊκθςθ τθσ εμβολιαςτικισ κάλυψθσ του προςωπικοφ ( με ςυγκεκριμζνα προγράμματα 

ζναντι τθσ γρίπθσ, τθσ θπατίτιδασ B, τετάνου  κλπ).  
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Πλοι οι Επαγγελματίεσ Υγείασ κατά τθν πρόςλθψθ τουσ ενθμερϊνονται ςχετικά με τθν πολιτικι και τισ 

διαδικαςίεσ, οι οποίεσ βρίςκονται ςε διαρκι αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ ανάλογα με τισ ανάγκεσ.  

Οι Επαγγελματίεσ Υγείασ εκπαιδεφονται ανάλογα με το ειδικό αντικείμενο τθσ εργαςίασ τουσ.  

Τα δεδομζνα που αφοροφν τθν υγεία των Επαγγελματιϊν Υγείασ υπόκεινται ςε διαχείριςθ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

Μζτρα που ςυμβάλλουν ςτθ διαςφάλιςθ των διαδικαςιϊν Ρρόλθψθσ και Ελζγχου Λοιμϊξεων είναι: 

 Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ τθσ υγείασ των Επαγγελματιϊν Υγείασ 

 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτισ αςφαλείσ πρακτικζσ για τον περιοριςμό μετάδοςθσ 

λοιμϊξεων 

 Διάκεςθ υποδομϊν με χωροταξία που να εξαςφαλίηει τθν εφαρμογι κλινικϊν πρακτικϊν που 

περιορίηουν τον κίνδυνο μετάδοςθσ λοιμϊξεων 

 Ρροςταςία των εργαηομζνων μζςω τθσ ορκισ χριςθσ του κατάλλθλου Ατομικοφ 

Ρροςτατευτικοφ Εξοπλιςμοφ και του εμβολιαςμοφ 

 Επιτιρθςθ τθσ εφαρμογισ των μζτρων ελζγχου λοιμϊξεων και ςυμμόρφωςθσ του 

προςωπικοφ. 

 

Υποχρεϊςεισ των Επαγγελματιϊν Υγείασ ςτο ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» 

 

Οι Επαγγελματίεσ Υγείασ  οφείλουν: 

 Να εφαρμόηουν όλεσ τισ οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των μζτρων ελζγχου και πρόλθψθσ 

διαςποράσ των λοιμϊξεων. 

 Να αναηθτοφν ιατρικι αξιολόγθςθ από τουσ Ιατροφσ Εργαςίασ οι οποίο ςτθ ςυνζχεια  κα 

ενθμερϊνουν τθν Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων ςτθν περίπτωςθ που παρουςιάηουν 

κάποια λοίμωξθ ιδιαίτερα εάν πρόκειται για λοίμωξθ που μπορεί να μεταδοκεί ςε άλλουσ 

επαγγελματίεσ υγείασ ι αςκενείσ, ϊςτε να λαμβάνονται ανάλογα με το είδοσ τθσ λοίμωξθσ οι 

κατάλλθλεσ κατά περίπτωςθ αποφάςεισ ςχετικά με τθν απομάκρυνςθ ι όχι από τθν εργαςία ι 

τθν προςωρινι αλλαγι κακθκόντων ι τμιματοσ εργαςίασ. 

 Να γνωρίηουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ για εμβολιαςμό και να διατθροφν υψθλι τθν 

εμβολιαςτικι τουσ κάλυψθ ζναντι των νοςθμάτων που προτείνονται για τθν προςταςία των 

επαγγελματιϊν υγείασ. 
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 Σε περιπτϊςεισ που ανικουν ςε ειδικι ομάδα (π.χ. ζγκυεσ γυναίκεσ) που μπορεί να ςχετίηεται 

με αυξθμζνο κίνδυνο λοίμωξθσ ι επιπλοκϊν από ςυγκεκριμζνεσ λοιμϊξεισ,  κα πρζπει να 

ενθμερϊνονται οι Ιατροί Εργαςίασ και  θ Επιτροπι Νοςοκομειακϊν  Λοιμϊξεων και να 

αποφαςίηεται κάκε φορά ο τρόποσ με τον οποίο κα διαςφαλίηεται θ προςταςία του 

εργαηόμενου. 

 Να παρακολουκοφν ενεργά και ενυπογράφωσ όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ.  

  

Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτισ διαδικαςίεσ αςφάλειασ  ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” 

 

Πλοι οι επαγγελματίεσ υγείασ ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” οφείλουν να ςυμμετζχουν ςτα εκπαιδευτικά 

προγράμματα για τθν αςφάλεια κατά τθ διαχείριςθ αιχμθρϊν ςτο νοςοκομείο. Στο πλαίςιο αυτό 

περιλαμβάνεται θ εκπαίδευςθ ςε:  

 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν ορκι και αςφαλι χριςθ αιχμθρϊν. 

 Εφαρμογι ιατρονοςθλευτικϊν πρακτικϊν με επίκεντρο τθν αςφαλι διαχείριςθ αιχμθρϊν. 

 Νζεσ τεχνικζσ ι ςυςκευζσ  

 Αναφορά και διαχείριςθ ςυμβάντων   

 

Εμβολιαςτικι κάλυψθ προςωπικοφ ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” 

 

Στόχοσ τθσ επίτευξθσ ανοςίασ ςε εργαηόμενουσ ςε χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ είναι θ 

προςταςία:  

 των επίνοςων εργαηόμενων από νοςιματα που προλαμβάνονται με εμβολιαςμό και μπορεί να 

μεταδοκοφν κατά τθν ϊρα εργαςίασ τουσ  

 των επίνοςων αςκενϊν  

 θ διαφφλαξθ τθσ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν υγείασ.   

 Οι ςτόχοι αυτοί είναι ςφμφωνοι με τισ Οδθγίεσ Δεςμευτικοφ Χαρακτιρα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ για τθν προςταςία των εργαηομζνων από τθν ζκκεςθ ςε βιολογικοφσ παράγοντεσ κατά 

τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ (262/21, 17 Οκτωβρίου 2000), τθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων 

από αιχμθρά (134/66, 10 Μαΐου 2010) και τθν αςφάλεια των αςκενϊν ςυμπεριλαμβανομζνου 
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του ελζγχου των λοιμϊξεων που ςχετίηονται με χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ (184Ε/395, 

23 Απριλίου 2009). 

  Σφμφωνα με το Ρρόγραμμα Εμβολιαςμοφ Ενθλίκων του Υπουργείου Υγείασ (21/12/2011, 

Υ1/Γ.Ροι.140958), οι εργαηόμενοι ςε νοςοκομεία και άλλουσ χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν 

υγείασ πρζπει να ζχουν εμβολιαςκεί (ι να ζχουν αποκτιςει ανοςία μζςω φυςικισ νόςθςθσ) με 

τα παρακάτω εμβόλια: ιλαράσπαρωτίτιδασ- ερυκράσ, θπατίτιδασ Α, θπατίτιδασ Β, 

ανεμευλογιάσ (αφορά προςωπικό που νοςθλεφει αςκενείσ υψθλοφ κινδφνου), τετραδφναμου 

ςυηευγμζνου μθνιγγιτιδοκόκκου (αφορά μικροβιολόγουσ), τετάνου-διφκερίτιδασ-

ακυτταρικόκοκκφτθ τφπου ενθλίκου (Tdap) και εποχικισ γρίπθσ (ετθςίωσ).    

 

Για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” διενεργοφνται  τα παρακάτω από τουσ 

Ιατροφσ Εργαςίασ:  

 Αναςκόπθςθ τθσ εμβολιαςτικισ κάλυψθσ (είδθ εμβολίων, δόςεισ και θμερομθνίεσ) των 

εργαηομζνων (παραπομπι ςε βιβλιάριο υγείασ του εργαηόμενου, αν υπάρχει)   

 Τιρθςθ αρχείου ανοςίασ  με ιςτορικό νόςθςθσ ανά νόςθμα που προλαμβάνεται με 

εμβολιαςμό (θμερομθνία νόςου), των εμβολιαςμϊν που ζχουν γίνει (εμβόλια, δόςεισ και 

θμερομθνίεσ) και εργαςτθριακά επιβεβαιωμζνθσ ανοςίασ  με δυνατότθτα πρόςβαςθσ από το 

από τουσ Ιατροφσ Εργαςίασ  ςε 24ωρθ βάςθ.  

 Διενζργεια εμβολιαςμϊν ςε εργαηόμενουσ ςτο νοςοκομείο ςτο Ιατρείο Εργαςίασ 

 Υπενκφμιςθ ανάγκθσ εμβολιαςμοφ ςε επίνοςουσ εργαηόμενουσ  

 Ενθμζρωςθ του ιατρονοςθλευτικοφ και λοιποφ προςωπικοφ του νοςοκομείου για τα νοςιματα 

που προλαμβάνονται με εμβολιαςμό και τθν αςφάλεια και αποτελεςματικότθτα των εμβολίων.    
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Ρρωτόκολλο διαχείριςθσ και αντιμετϊπιςθσ επαγγελματικισ ζκκεςθσ ςε αίμα ι άλλα βιολογικά υγρά 

και ατυχθμάτων από αιχμθρά αντικείμενα 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
Κάκε ζκκεςθ αξιολογείται ωσ προσ τθν πικανότθτα μετάδοςθσ HIV, HBV ι HCV ςυνεκτιμϊντασ το είδοσ 

του βιολογικοφ υγροφ που εμπλζκεται, τθν οδό και τθ βαρφτθτα τθσ ζκκεςθσ. Ο κίνδυνοσ μετάδοςθσ 

αιματογενϊσ μεταδιδόμενου πακογόνου είναι ςθμαντικόσ όταν πρόκειται για ζκκεςθ ςε αίμα, 

ςπζρμα, κολπικά υγρά, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, περιτοναϊκό, περικαρδιακό, πλευριτικό, αρκρικό και 

αμνιακό υγρό.  

Σωματικά υγρά που δεν ςχετίηονται με αυξθμζνο κίνδυνο μετάδοςθσ αιματογενϊσ μεταδιδόμενων 

πακογόνων εκτόσ εάν είναι εμφανϊσ επιμολυςμζνα με αίμα, είναι: το ςάλιο, τα δάκρυα, ο ιδρϊτασ, οι 

ρινικζσ εκκρίςεισ, τα κόπρανα, τα εμζςματα και τα οφρα.  

Σχετικά με τον οδό τθσ ζκκεςθσ πρζπει να αξιολογείται εάν πρόκειται για διαδερμικό τραυματιςμό, 

επαφι βλεννογόνων, δζρματοσ με λφςθ τθσ ςυνεχείασ του ι δάγκωμα με ζκκεςθ ςε αίμα. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ-ΡΗΓΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Ζλεγχοσ για αντιςϊματα κατά HBsAg, HCV και HIV 

 Δε ςυςτινεται ο ζλεγχοσ του ιικοφ φορτίου για HIV ωσ ζλεγχοσ ρουτίνασ 

 Ρροτείνεται θ χριςθ ενόσ ταχζοσ τεςτ για ανίχνευςθ αντιςωμάτων HIV 

 Εάν ο αςκενισ δεν ζχει λοίμωξθ από αιματογενϊσ μεταδιδόμενο πακογόνο, τότε δεν είναι 

απαραίτθτθ θ διενζργεια εργαςτθριακοφ ελζγχου ςτον επαγγελματία υγείασ που ζχει εκτεκεί. 

 

Κακοριςμόσ και παρακολοφκθςθ περαιτζρω αντιμετϊπιςθσ (πρωτόκολλα προφυλακτικισ αγωγισ) 

 Σε περιπτϊςεισ ζκκεςθσ ςε αίμα από γνωςτό HIV(+)αςκενι, θ χοριγθςθ χθμειοπροφφλαξθσ, 

πρζπει να ξεκινά το ςυντομότερο δυνατό μετά το ςυμβάν. Θ ζναρξθ τθσ χθμειοπροφφλαξθσ 

εξαρτάται από τον τφπο τθσ ζκκεςθσ, το ςτάδιο τθσ HIV λοίμωξθσ και το ιικό φορτίο του 

αςκενι κακϊσ και από το ιςτορικό τθσ αντιρετροϊκισ κεραπείασ του αςκενι. 

 Σε ότι αφορά τθν μετά τθν ζκκεςθ προφφλαξθ για τθν θπατίτιδα Β, θ απόφαςθ εξαρτάται από 

τον τφπο τθσ ζκκεςθσ, το HBsAg του αςκενι κακϊσ και το επίπεδο τθσ εμβολιαςτικισ κάλυψθσ 

του εργαηόμενου. 

 Για τθν θπατίτιδα C δεν υπάρχει προσ το παρόν αποδεδειγμζνα αποτελεςματικι προφφλαξθ. 

Ωσ εκ τοφτου θ παρακολοφκθςθ επικεντρϊνεται ςτθν ζγκαιρθ αναγνϊριςθ δεικτϊν οξείασ 

θπατίτιδασ C ϊςτε να γίνει άμεςθ ζναρξθ τθσ κατάλλθλθσ κεραπευτικισ αγωγισ. 

 

ΧΟΗΓΗΣΗ ΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑ ΝΟΣΗΜΑ  
Ζλεγχοσ του επαγγελματία υγείασ για HIV, HBV και HCV πρζπει να πραγματοποιείται ςε όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ ζκκεςθσ  
 
Ζκκεςθ ςε HBV: Θ ζναρξθ τθσ προφφλαξθσ πρζπει να είναι άμεςθ (κατά προτίμθςθ εντόσ 24 ωρϊν 
αλλά μπορεί και μζχρι τισ 7 θμζρεσ) ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα: 
 

Ρίνακασ : Χοριγθςθ προφφλαξθσ ζναντι  HBV μετά από ζκκεςθ 
 

Εμβολιαςμόσ και 
ανταπόκριςθ  

εκτεκζντοσ 

Ρροφφλαξθ ανάλογα με το εάν θ «πθγι» είναι: 

HΒsAg (+) HΒsAg (-) 
Άγνωςτθ πθγι ι  μθ 

διακζςιμθ για 
ζλεγχο 

Εμβολιαςμόσ (-) HBIG (υπεράνοςθ γ-
ςφαιρίνθ) αμζςωσ και 
ζναρξθ εμβολιαςμοφ (εάν 
υπάρχει δυνατότθτα για 
άμεςο ζλεγχο anti-HBs, θ 
χοριγθςθ HBIG και 
εμβολίου γίνεται επί anti-
HBs<10 IU /L) 

Ζναρξθ 
εμβολιαςμοφ 

Ζναρξθ  
εμβολιαςμοφ   
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Εμβολιαςμόσ (+)  

Γνωςτι 
ανταπόκριςθ 
(anti-HBs≥10 
IU/L) 

Καμιά 
Ενζργεια 

Καμιά ενζργεια Καμιά  
ενζργεια 

Γνωςτι μθ  
ανταπόκριςθ 
(anti-HBs<10 
IU/L)  

HBIG αμζςωσ και ζναρξθ 2ου 
κφκλου εμβολιαςμοφ ι ςε 
περίπτωςθ μθ 
ανταπόκριςθσ μετά κι από 
το 2ο κφκλο, χοριγθςθ 1θσ 
δόςθσ HBIG αμζςωσ και 2θσ 
δόςθσ HBIG μετά από 1 
μινα 

Καμιά ενζργεια 
 
Ρρόταςθ για 
ζναρξθ 
εμβολιαςμοφ 

Εάν θ  πθγι ανικει ςε 
ομάδα υψθλοφ 
κινδφνου (π.χ. 
χριςτθσ 
ενδοφλεβίων 
ναρκωτικϊν ουςιϊν ι 
από χϊρα με 
αυξθμζνθ 
ενδθμικότθτα), 
προφφλαξθ ωσ επί 
HΒsAg (+) 

Άγνωςτθ 
ανταπόκριςθ 

Ζλεγχοσ εκτεκζντοσ για anti-
HBs 
1.εάν anti-HBs≥10 
IU/L,καμία ενζργεια 
2.εάν anti-HBs<10 IU/L,  
HBIG ςυν μια επαναλθπτικι 
δόςθ εμβολίου και ζλεγχοσ 
τίτλου ςε 1-2 μινεσ                          
(εάν anti-HBs<10IU/L 
ςυμπλιρωςθ 2ου κφκλου 
εμβολιαςμοφ) 

 
 
Καμιά ενζργεια 

Ζλεγχοσ εκτεκζντοσ 
για anti-HBs: 
1. εάν anti-HBs≥10 
IU/L, καμία ενζργεια 
2.  εάν anti-HBs< 
10IU/L, 
επαναλθπτικι δόςθ 
εμβολίου και ζλεγχοσ 
τίτλου ςε 1-2 μινεσ 
(εάν anti-HBs< 10 
IU/L ςυμπλιρωςθ 
2ουκφκλου 
εμβολιαςμοφ) 

Άτομα ςε 
διαδικαςία 
εμβολιαςμοφ 
(1 ι 2 δόςεισ 
μόνο) 

HBIG  αμζςωσ  και ςυνζχιςθ 
εμβολιαςμοφ 
 

Συνζχιςθ 
εμβολιαςμοφ 

Συνζχιςθ  
εμβολιαςμοφ  

 
Ζκκεςθ ςε HCV:  Ρροσ το παρόν δεν υπάρχει ςφςταςθ για χοριγθςθ προφφλαξθσ ζναντι του ιοφ τθσ 

θπατίτιδασ C. Θ χοριγθςθ ανοςοςφαιρίνθσ δε κεωρείται αποτελεςματικι. Ο επαγγελματίασ υγείασ που 

ζχει εκτεκεί κα πρζπει να παρακολουκείται εργαςτθριακά και ςε περίπτωςθ που κα παρουςιάςει 

ορομετατροπι να χορθγθκεί το ςυντομότερο δυνατό ιντερφερόνθ. 
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Ζκκεςθ ςε HIV: Η χθμειοπροφφλαξθ μετά από ζκκεςθ ςτο ιό HIV πρζπει να χορθγείται ΑΜΕΣΩΣ και 

να ςυνεχίηεται για 28 θμζρεσ. Οι τυπικζσ επιλογζσ περιλαμβάνουν: 

 

 Βαςικό ςχιμα με δφο φάρμακα για μικροφ κινδφνου εκκζςεισ  

 Διευρυμζνο ςχιμα με ≥3 φάρμακα για εκκζςεισ με αυξθμζνο κίνδυνο μετάδοςθσ του ιοφ. 

 Σε περιπτϊςεισ που υπάρχει αμφιβολία ςχετικά με το επίπεδο του κινδφνου μετάδοςθσ του 

ιοφ, είναι προτιμότερθ θ ζναρξθ τθσ χθμειοπροφφλαξθσ με ζνα από τα δφο ςχιματα παρά θ 

κακυςτζρθςθ τθσ χοριγθςθσ. 

 Εάν οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πθγι είναι ελλιπείσ και αποφαςίηεται θ ζναρξθ τθσ 

χθμειοπροφφλαξθσ (βάςει παραγόντων κινδφνου, τφπου ζκκεςθσ κτλ), ο επαγγελματίασ υγείασ 

επανεκτιμάται μετά από 72 ϊρεσ και εφόςον θ πθγι βρεκεί αρνθτικι για HIV, τότε διακόπτεται 

θ χθμειοπροφφλαξθ. 

 Θ επιλογι των φαρμάκων εξαρτάται εν μζρει από δεδομζνα που αφοροφν ςτον αςκενι-πθγι, 

όπωσ το είδοσ τθσ αντιρετροϊκισ κεραπείασ που λαμβάνει και τθν ανταπόκριςθ του ςε αυτι, το 

ιικό φορτίο, τον αρικμό των CD4, το ςτάδιο τθσ νόςου και ενδεχομζνωσ ςτοιχεία αντοχισ ςτα 

αντιρετροϊκά. 

 Αναλυτικζσ οδθγίεσ: ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΕΕΛΡΝΟ 

 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
Επαγγελματίεσ υγείασ που ζχουν εκτεκεί ςε ιοφσ θπατίτιδασ  
 
HBV 
Ζλεγχοσ για anti-HBs ςε 1-2 μινεσ μετά τθν τελευταία δόςθ του εμβολίου. Τα anti-HBs δεν μποροφν να 
αξιολογθκοφν εάν ζχει χορθγθκεί HBIG εντόσ των προθγοφμενων 6-8 εβδομάδων. 
Οι επαγγελματίεσ υγείασ δε κα πρζπει κατά τθ διάρκεια τθσ παρακολοφκθςθσ να είναι δότεσ αίματοσ, 
πλάςματοσ, οργάνων, ιςτϊν ι ςπζρματοσ. 

 
HCV 
Επαναλθπτικόσ ζλεγχοσ με anti-HCV και ALT ςτουσ 4-6 μινεσ μετά τθν ζκκεςθ.  
 

ΚΑΙ 
Ζλεγχοσ για HCV - RNA  ςτισ 4-6 εβδομάδεσ για πιο ζγκαιρθ διάγνωςθ. 
Οι επαγγελματίεσ υγείασ δε κα πρζπει κατά τθ διάρκεια τθσ παρακολοφκθςθσ να είναι δότεσ αίματοσ, 
πλάςματοσ, οργάνων, ιςτϊν ι ςπζρματοσ. 
 
Επαγγελματίεσ υγείασ που ζχουν εκτεκεί ςτον ιό HIV 

Ζλεγχοσ αντιςωμάτων για HIV ςτισ 6 εβδομάδεσ, 3 μινεσ και 6 μινεσ μετά τθν ζκκεςθ. 

Στθν περίπτωςθ εμφάνιςθσ ςυμπτωμάτων ςυμβατϊν με οξεία HIV πρωτολοίμωξθ, πρζπει να 

εκτιμάται το ιικό φορτίο. 
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Ραράταςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ παρακολοφκθςθσ ςτουσ 12 μινεσ ςυςτινεται για επαγγελματίεσ 

υγείασ που μολφνκθκαν από HCV μετά από ζκκεςθ ςε αςκενι-πθγι με ςυν-λοίμωξθ από HCV και HIV. 

Εφόςον χορθγείται χθμειοπροφφλαξθ κα πρζπει να γίνεται ενθμζρωςθ και παρακολοφκθςθ για 

πικανι εμφάνιςθ τοξικότθτασ. 

Οι επαγγελματίεσ υγείασ δε κα πρζπει κατά τθ διάρκεια τθσ παρακολοφκθςθσ να είναι δότεσ αίματοσ, 

πλάςματοσ, οργάνων, ιςτϊν ι ςπζρματοσ. Επίςθσ, κα πρζπει να μθ κθλάςουν, να αποφφγουν 

εγκυμοςφνθ και να εφαρμόηουν αςφαλείσ πρακτικζσ. 

Ενθμζρωςθ για τα αρχικά ςυμπτϊματα τθσ οξείασ λοίμωξθσ και ςφςταςθ ςε τζτοια περίπτωςθ για 

άμεςθ ιατρικι εκτίμθςθ από ειδικό.  

 
 

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΑΣΕΩΝ  ΑΡΟ ΤΗΝ ΕΝΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΓΙΡΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΝΕ ΘΙΑΣΙΟ» 

 

 

Στα πλαίςια προϊκθςθσ του αντιγριπικοφ εμβολιαςμοφ και αφξθςθσ τθσ εμβολιαςτικισ κάλυψθσ του 

προςωπικοφ του νοςοκομείου μασ θ Επιτροπι Λοιμϊξεων προβαίνει   κάκε χρόνο ςτισ κάτωκι  

δράςεισ: 

 Ανάρτθςθ μθνυμάτων (αφίςεσ ΚΕΕΛΡΝΟ) ςτα  Εξωτερικά Ιατρεία, ςτο Τμιμα Επειγόντων για 

ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ από τισ 10 Σεπτεμβρίου. 

 Ανάρτθςθ μθνυμάτων (αφίςεσ ΚΕΕΛΡΝΟ) ςε κάκε κλινικι για ευαιςκθτοποίθςθ των 

επαγγελματιϊν υγείασ 

 Διανομι εντφπων για το κοινό ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ ςτα Ε.Ι και ςτο ΤΕΡ. 

 Ρροφορικι ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ  από τισ Νοςθλεφτριεσ Λοιμϊξεων ςε κάκε 

κλινικό τμιμα και διερεφνθςθ και καταγραφι αναγκϊν ςε αντιγριπικά εμβόλια από τα τζλθ 

Σεπτεμβρίου. 

  Με τθν παραλαβι των εμβολίων από το Υπουργείο «Συνεργείο εμβολιαςμοφ»  αποτελοφμενο 

από τισ Νοςθλεφτριεσ Λοιμϊξεων κινείται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του νοςοκομείου κακθμερινά 

από 10.30- 12.30μμ. 

  Εμβολιαςμόσ  γίνεται ςε κακθμερινι βάςθ και ςτο Γραφείο Επιςκεπτϊν Υγείασ 08.30-10.30 πμ. 

 Ενθμερωτικι ςυνάντθςθ του προςωπικοφ ςτισ αρχζσ  Νοεμβρίου ςτο Αμφικζατρο του 

νοςοκομείου  με παρουςία τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου και των ςτελεχϊν ςε κάκε επίπεδο 

ιεραρχίασ και Υπθρεςίασ (Διευκυντζσ, Ρροϊςτάμενοι). Στο τζλοσ τθσ ςυνάντθςθσ το προςωπικό 

μπορεί να εμβολιαςτεί. Ειςθγθτζσ είναι θ κ. Συμπάρδθ Στ., Ρακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ και θ κ. 
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Κυπραίου Ε. Δντρια Ιατρόσ Εργαςίασ ενϊ τον ςυντονιςμό τθσ ςυνεδρίασ ζχει θ κ. Τρίκα – 

Γραφάκου Ε., Ρρόεδροσ τθσ ΕΝΛ. 

 Στο τζλοσ του εμβολιαςμοφ τα αποτελζςματα τθσ εμβολιαςτικισ κάλυψθσ ανά τμιμα 

κοινοποιοφνται ςε όλο το νοςοκομείο .  

 Το τμιμα που κα ζχει επιτφχει τθν μεγαλφτερθ εμβολιαςτικι κάλυψθ κα λάβει  Γραπτό Ζπαινο  

από τθν Διοίκθςθ  ο οποίοσ κα αναρτθκεί ςτθν κλινικι, ενϊ το προςωπικό κα λάβει καρφίτςεσ 

με  το logo του επαίνου. 

 Το ςυντονιςμό όλων των δράςεων τον ζχουν οι κ.κ. Α. Καραίςκου και Α. Αρβανίτθ, ΝΕΛ τθσ 

Επιτροπισ Λοιμϊξεων 

Σθμειϊνεται ότι όλεσ οι ανωτζρω δράςεισ ζχουν τθν απόλυτθ υποςτιριξθ τθσ Διοίκθςθσ του 

Νοςοκομείου. 

Το 2016 πραγματοποιικθκε ςτο ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» Ημερίδα Γρίπθσ υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου 

Υγείασ. 

Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ
Τομζασ Επαγγελματικισ & 
Βιομθχανικισ Υγιεινισ

ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΙΔΑ

Τετάρτθ 25 Ιανουαρίου 2017
Αμφικζατρο Λατςείου Κζντρου Εγκαυμάτων 

ΓΝΕ ΘΙΑΣΙΟ

ΥΡΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Δικαίωμα Συμμετοχισ: ΔΩΕΑΝ

Γενικό Νοςοκομείο Ελευςίνασ «Θριάςιο»
Τομζασ Δθμόςιασ Υγείασ &
Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων

Η Γρίπθ
ςτουσ χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 

 

ΟΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 

ΟΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ  

Θ οργάνωςθ και λειτουργία προγράμματοσ ορκολογικισ χριςθσ αντιβιοτικϊν αποτελεί τθν  

ςτρατθγικι  με τθν οποία προωκείται θ ςωςτι χριςθ των φαρμάκων αυτϊν ςτο νοςοκομείο. Το 

πρόγραμμα υλοποιείται από τθν  Ομάδα  Επιτιρθςθσ τθσ Κατανάλωςθσ και Ορκολογικισ Χριςθσ 

Αντιβιοτικϊν (ΟΕΚΟΧΑ) τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων του ΓΝΕ “ ΘΙΑΣΙΟ”. 

 

Α. Λειτουργία / Θεςμικά Πργανα  

α) Συγκροτικθκε θ  Ομάδα  Επιτιρθςθσ τθσ Κατανάλωςθσ και Ορκολογικισ Χριςθσ Αντιβιοτικϊν 

(ΟΕΚΟΧΑ) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που περιλαμβάνονται ςτο ΦΕΚ 388/18-2-2014 όπωσ αναφζρεται 

αναλυτικά ςτο ΚΕΦ. Γϋ του αυτοφ Κανονιςμοφ.    

Μζλθ Επιτροπισ ΟΕΚΟΧΑ ςτο Νοςοκομείο ορίςτθκαν με ειςιγθςθ τθσ ΕΝΛ και απόφαςθ τθσ 

Διοίκθςθσ, με τθν υπ’ αρ. 525/17-03-2015 Ρράξθ Διοικθτι,  και είναι: 

1. Ευςτακίου Σ.      Δ/ντρια Φαρμακείου 

2. Συμπάρδθ Στ.            Λοιμωξιολόγοσ Ιατρόσ , Ρρόεδροσ  τθσ ΕΝΛ 

3. Κουτςοδθμθτρόπουλοσ Ι.  Εκπρόςωποσ ΜΕΘ  

4. Κομπότθ Μ.   Εκπρόςωποσ ΜΕΘ 

5. Κατςιφϊτθσ Χ.  Εκπρόςωποσ Χειρουργικοφ Τομζα 

6. Ιορδάνου Χ.  Εκπρόςωποσ Χειρουργικοφ Τομζα 

7. Σταυλάσ Ρ.    Εκπρόςωποσ Χειρουργικοφ Τομζα 

8. Ραπακωνςταντίνου Ε. Κλινικόσ Αιματολόγοσ 

9. οφλια Ε.   Εκπρόςωποσ Ρακολογικοφ Τομζα  

 

Συντονίςτρια τθσ ΟΕΚΟΧΑ του ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” είναι θ κ. Ευςτακίου Σ. θ οποία ςε ςυνεργαςία με τθν 

τθν Λοιμωξιολόγο τθσ ΕΝΛ κ. Συμπάρδθ Στ. ςυντονίηουν όλεσ τισ δράςεισ τθσ Ομάδασ. 

β) Οι δράςεισ τθσ ΟΕΚΟΧΑ τελοφν υπό τθν ζγκριςθ και εποπτεία τθσ ΕΝΛ θ οποία και ενθμερϊνει τθν 

Διοίκθςθ του νοςοκομείου με ειδικι γραπτι αναφορά.  

γ) Απαραίτθτθ κρίνεται θ ςυνεργαςία και υποςτιριξθ τθσ  διοίκθςθσ του νοςοκομείου προσ τθν 

ΟΕΚΟΧΑ για τθν εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων πόρων και για τθν διευκόλυνςθ ςτθν παροχι 

εκπαίδευςθσ ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ.  
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δ) Θ ΟΕΚΟΧΑ βρίςκεται ςε ςυνεχι επικοινωνία και ςυνεργαςία  με τουσ εμπλεκόμενουσ 

επιςτθμονικοφσ φορείσ όπωσ ΚΕΕΛΡΝΟ, ΕΟΦ,  επιςτθμονικζσ εταιρείεσ κλπ. Τονίηεται ότι βαςικι 

υποχρζωςθ τθσ ΟΕΚΟΧΑ είναι και θ ςυςτθματικι ενθμζρωςθ των κλινικϊν ιατρϊν για τα δεδομζνα 

κατανάλωςθσ των αντιβιοτικϊν ςτο νοςοκομείο.  

  

Β. Μεκοδολογία και τεχνικζσ για τθν εφαρμογι νοςοκομειακοφ προγράμματοσ προϊκθςθσ  

ορκολογικισ χριςθσ αντιβιοτικϊν ςτο ΓΝΕ “ ΘΙΑΣΙΟ” 

  

 Ελεγχόμενθ Συνταγογράφθςθ ςτο ΓΝΕ “ ΘΙΑΣΙΟ” 

 

Α. Θ εφαρμογι επιτιρθςθσ τθσ ορκολογικισ χριςθσ αντιβιοτικϊν (antibiotic stewardship) από τθν 

Ομάδα Επιτιρθςθσ τθσ Κατανάλωςθσ και τθσ Ορκισ Χριςθσ των Αντιβιοτικϊν (ΟΕΚΟΧΑ) ςε πρϊτο 

ςτάδιο ςε ςυγκεκριμζνεσ κλινικζσ  (ςτισ 2 ΜΕΘ, ςτισ Αϋ και Βϋ Ρακολογικζσ κλινικζσ και ςτθ Γενικι 

Χειρουργικι) και για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ αντιβιοτικϊν (υπό περιοριςμό αντιβιοτικά).  

Οι  Εξουςιοδοτθμζνοι ιατροί τθσ ΟΕΚΟΧΑ ςτα αντίςτοιχα  πζντε τμιματα  του ΓΝΕ 

“ΘΙΑΣΙΟ”προβαίνουν ςε επιλεκτικι αναςκόπθςθ και αξιολόγθςθ των αντιβιοτικϊν ςχθμάτων που 

ζχουν ςυνταγογραφθκεί ςτο τμιμα για αντιμετϊπιςθ λοιμϊξεων ι για χθμειοπροφφλαξθ και 

βρίςκονται  ςε επικοινωνία και ςυνεργαςία με τουσ κεράποντεσ ιατροφσ. Για το πόριςμα των 

ευρθμάτων τθσ επιτιρθςθσ ενθμερϊνεται γραπτϊσ θ Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων από τθν 

ΟΕΚΟΧΑ και ακολουκεί  επικοινωνία για ενθμζρωςθ και επιςτθμονικι ςυηιτθςθ  με τουσ κεράποντεσ 

ςυνταγογράφουσ ιατροφσ.  

Οι  Εξουςιοδοτθμζνοι ιατροί τθσ ΟΕΚΟΧΑ αναλαμβάνουν  δράςθ με ςτόχο τον περιοριςμό τθσ 

εμπειρικισ χοριγθςθσ αντιβιοτικϊν ευρζοσ φάςματοσ ςε εκείνουσ μόνο τουσ αςκενείσ που θ κλινικι 

εικόνα το απαιτεί μζςω τθσ εντατικισ  εκπαίδευςθσ και κακθμερινισ παρζμβαςθσ προσ τουσ 

κεράποντεσ  ιατροφσ.  
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Β. Ο ζλεγχοσ των αντιμυκθτικϊν. Για τθν ορκολογικι χριςθ των αντιμυκθτικϊν τθρείται θ ακόλουκθ 

διαδικαςία 

1. Ρριν τθ χοριγθςθ αντιμυκθτικοφ ςκευάςματοσ να υπάρχει ζγγραφθ ςφμφωνθ γνϊμθ του 

Λοιμωξιολόγου του Νοςοκομείου 

2. Για κάκε ζναρξθ χοριγθςθσ εμπειρικισ αγωγισ κα ςυμπλθρϊνεται από το κεράποντα 

ιατρό ειδικό προτυποποιθμζνο ζντυπο, κα ςυνυπογράφεται από Λοιμωξιολόγο και  κα 

προςκομίηεται ςτο Φαρμακείο  

3. Για τθ ςυνζχιςθ τθσ αντιμυκθτικισ αγωγισ πζραν των 5 θμερϊν απαιτείται μικροβιολογικι 

τεκμθρίωςθ(κα ςυνοδεφει το ζντυπο παραγγελίασ του φαρμάκου ενϊ εάν δεν υπάρχει κα 

διακόπτεται θ χοριγθςθ. 

   Γ. Θ προςταςία των νζων αντιβιοτικϊν. Τθρείται θ εξισ διαδικαςία  

o Κανζνα από τα παρακάτω αντιβιοτικά δεν χορθγείται παρά μόνο με ζγκριςθ και υπογραφι τθσ 

Λοιμωξιολόγου κασ Συμπάρδθ  

 zerbaxa κεφτολοηάνθ (ceftolozane) 

 zinforo φοςαμιλικι κεφταρολίνθ (ceftaroline fosamil)  

 xydalba νταλμπαβανςίνθ (dalbavancin) glykopeptid  xydalba 

 syvextro (τεδιηολίδθ (tedizolid) κατθγορίασ των οξαηολιδινονϊν. 

 

Δ. Τθρείται πρωτόκολλο χθμειοπροφφλαξθσ βάςθ του οποίου ςυςτινεται θ επιλογι των 

αντιμικροβιακϊν παραγόντων ανά είδοσ χειρουργικισ επζμβαςθσ αλλά και ςφμφωνα με  παράγοντεσ 

όπωσ θ  επιδθμιολογία του ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ”ι / και παράγοντεσ κινδφνου αςκενϊν.  

Το πρωτόκολλο ςυντάχκθκε από τθν Λοιμωξιολόγο  κα Συμπάρδθ , τον Ιατρό Χειρουργό κ. Νίνο, και 

τον Δ/ντι τθσ Νευροχειρουργικισ κλινικισ κ. Κ. Κουηζλθ και ζχει διανεμθκεί ςτουσ Διευκυντζσ και 

Ιατρικό προςωπικό όλων των χειρουργικϊν τμθμάτων (βλ. Ρρωτόκολλο ςτο Ραράρτθμα, κεφ. 3Β) 

  

 Ενθμζρωςθ / Εκπαίδευςθ ςτο ΓΝΕ “ ΘΙΑΣΙΟ” 

 Θ ΟΕΚΟΧΑ είναι υπεφκυνθ για τθν ενθμζρωςθ, διακίνθςθ και εφαρμογι των εκνικϊν 

κατευκυντιριων οδθγιϊν και πρωτοκόλλων χριςθσ αντιβιοτικϊν από το ιατρικό προςωπικό ςε  

εναρμόνιςθ με τα ιςχφοντα κεραπευτικά πρωτόκολλα του ΥΥΚΑ. Θ ΟΕΚΟΧΑ αξιολογεί τισ 

τρζχουςεσ οδθγίεσ και δφναται να προβεί ςε τροποποιιςεισ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ΓΝΕ 

“ΘΙΑΣΙΟ”.   
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 Εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ. Θ ΟΕΚΟΧΑ προωκεί τθν ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ για τθν 

ορκολογικι χριςθ των αντιβιοτικϊν με κάκε δυνατό εκπαιδευτικό εργαλείο (π.χ. ομιλίεσ από 

προςκεκλθμζνουσ ειδικοφσ, ενθμερωτικά φυλλάδια κλπ) με ςτόχο τθν τροποποίθςθ τθσ 

ςυνταγογραφικισ πρακτικισ του ιατρικοφ προςωπικοφ. Ειδικά θ εκπαίδευςθ εςτιάηεται:  

 ςτθν ικανότθτα των ιατρϊν  να τροποποιοφν ζγκαιρα τθν αρχικι εμπειρικι αντιμικροβιακι  

αγωγι ανάλογα με τα αποτελζςματα του Μικροβιολογικοφ  Εργαςτθρίου (τεχνικι τθσ 

αποκλιμάκωςθσ)  

 ςτο  ςωςτό δοςολογικό ςχιμα ανάλογα με τθν εςτία λοίμωξθσ,   

 ςτθν ζγκαιρθ μετάβαςθ από τθν παρεντερικι ςτθν από του ςτόματοσ χοριγθςθ και  

 ςτθ διάγνωςθ και  κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνων λοιμϊξεων θ κλινικϊν  

ςυνδρόμων  Θ ΟΕΚΟΧΑ επικεντρϊνεται ςτθν χοριγθςθ  εμπειρικισ αντιμικροβιακισ κεραπείασ 

βάςθ κλινικϊν ενδείξεων και επιδθμιολογικϊν δεδομζνων ιδιαίτερα όςον αφορά τα 

αντιβιοτικά  ευρζοσ φάςματοσ. Βαςικόσ επίςθσ ςτόχοσ είναι θ κατά το δυνατό  μικροβιολογικι 

τεκμθρίωςθ των ςθπτικϊν επειςοδίων που εμφανίηουν οι νοςθλευόμενοι αςκενείσ.  

 

  

 Δράςεισ από το Φαρμακείο του ΓΝΕ “ ΘΙΑΣΙΟ” 

 

Το Φαρμακείο του Νοςοκομείου ςυμβάλλει ςτθ ορκι χριςθ αντιβιοτικϊν με μεκοδολογία  

βαςιηόμενθ ςτθ κλινικι φαρμακολογία όπωσ:  

 Αξιολόγθςθ  του δοςολογικοφ ςχιματοσ των χορθγοφμενων αντιβιοτικϊν ανάλογα των 

φαρμακοκινθτικϊν παραμζτρων. 

 Σφςταςθ για μετάβαςθ από τθν ενδοφλζβια ςτθν από του ςτόματοσ αγωγι.  

 Αυτόματθ προκακοριςμζνθ διακοπι αγωγισ για ςυγκεκριμζνα αντιμικροβιακά και 

αντιμυκθτικά φάρμακα βάςει κλινικο-εργαςτθριακϊν ςτοιχείων .  
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Κατανάλωςθ αντιβιοτικϊν ωσ Δείκτθσ Ροιότθτασ ςτο ΓΝΕ “ ΘΙΑΣΙΟ” 

  

Τα ςτοιχεία από τθν επιτιρθςθ τθσ κατανάλωςθσ των αντιμικροβιακϊν φαρμάκων ςτο ΓΝΕ “ ΘΙΑΣΙΟ” 

αποτελοφν ζναν από τουσ βαςικοφσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ του νοςοκομείου όςον αφορά τον ζλεγχο τθσ 

μικροβιακισ αντοχισ και των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων. Θ μεκοδολογία  για τθν επιτιρθςθ τθσ 

κατανάλωςθσ  αντιβιοτικϊν βαςίηεται ςτο κακοριςμό τθσ θμεριςιασ δόςθσ (DDD) και παρζχει  ακριβι 

ςτοιχεία ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ που ςτόχοσ είναι θ ςφνδεςθ τθσ υπερκατανάλωςθσ  των 

αντιβιοτικϊν με το φαινόμενο τθσ μικροβιακισ αντοχισ.Θ επιτιρθςθ τθσ κατανάλωςθσ είναι  

αναδρομικι.  

  

 Αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ προγράμματοσ χριςθσ αντιβιοτικϊν ςτο ΓΝΕ “ ΘΙΑΣΙΟ” 

Θ αποτελεςματικότθτα του ςυνόλου των δράςεων τθσ ΟΕΚΟΧΑ για τθν ορκι χριςθ αντιβιοτικϊν ςτο 

ΓΝΕ “ ΘΙΑΣΙΟ” βαςίηεται:  

 Στθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ επιτιρθςθσ  με βάςθ τισ αλλαγζσ ςτουσ δείκτεσ 

μικροβιακισ αντοχισ, νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και κατανάλωςθσ αντιβιοτικϊν.  

 Το ςφνολο των δράςεων του προγράμματοσ αξιολογοφνται και κρίνονται από τθν ΕΝΛ και τθν 

Διοίκθςθ του νοςοκομείου ανά εξάμθνο με αντίςτοιχθ ενθμζρωςθ των κλινικϊν τμθμάτων, και 

των κεντρικϊν κεςμικϊν οργάνων.   

 Το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ αποτελεί το βαςικό μζςο για τθν επικαιροποίθςθ του 

προγράμματοσ δράςεων τθσ ΟΕΚΟΧΑ με ςτόχο τθ βελτίωςθ των δεικτϊν ελζγχου λοιμϊξεων. 

Θ ΟΕΚΟΧΑ επικαιροποιεί ςυνεχϊσ το πρόγραμμα με προςκικθ νζων δράςεων παρζμβαςθσ για 

τθν βελτίωςθ των δεικτϊν ποιότθτασ και  τθν επίτευξθ νζων ςτόχων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 

 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ  

Εκπαίδευςθ - Συνεχιηόμενθ Επιμόρφωςθ όλου του Ρροςωπικοφ 
Θ εκπαίδευςθ αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ άξονεσ/ παρεμβάςεισ  ςε όλα τα προγράμματα 

πρόλθψθσ και ελζγχου λοιμϊξεων. Θ ςυνεχισ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ αποτελεί πρωταρχικό 

μζλθμα τθσ ΟΕΕ ενϊ θ αφξθςθ του ποςοςτοφ των εκπαιδευμζνων ςτον ζλεγχο των λοιμϊξεων ζναν 

από του βαςικότερουσ  ςτόχουσ τθσ 

 Γενικζσ αρχζσ του Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ ςτο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” 
 

 Ο ςκοπόσ εκπαίδευςθσ είναι θ πρόλθψθ και ο ζλεγχοσ των λοιμϊξεων με απϊτερο ςτόχο τθν  

παροχι αςφαλϊν, ποιοτικϊν και αποδοτικϊν υπθρεςιϊν φροντίδασ 

 Θ τιρθςθ όλων των ςυνκθκϊν για αποτελεςματικότθτα των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ 

(χϊροσ – χρόνοσ – μζκοδοι -διαδραςτικι εκπαίδευςθ, ςυηιτθςθ περιπτϊςεων-)  

 Το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ είναι ετιςιο και προκακοριςμζνο με βάςθ τισ εκτιμϊμενεσ 

ανάγκεσ  και ςτοχευμζνο ι ζκτακτο ανά περίπτωςθ με κζμα που τυχόν προκφπτει 

 Εκπαιδευτζσ  είναι τα Μζλθ τθσ ΕΝΛ, ι οι κλινικοί εκπαιδευτζσ που ζχουν πιςτοποιθμζνα 

εκπαιδευτεί από τθν ΕΝΛ, άλλοι αναγνωριςμζνοι επιςτιμονεσ ςτον ζλεγχο των λοιμϊξεων ι 

και  εξωτερικοί φορείσ όπωσ  ΚΕΕΛΡΝΟ, Ελλθνικι Εταιρεία Χθμειοκεραπείασ, Ελλθνικι 

Μικροβιολογικι Εταιρεία, Ελλθνικι Εταιρεία Λοιμϊξεων, Ελλθνικι Εταιρεία Ελζγχου 

Λοιμϊξεων  

 Εκπαιδευόμενοι είναι όλοι οι εργαηόμενοι, ανάλογα με τθν ιδιότθτα και το τμιμα όπου 

εργάηονται και με βάςθ τθν εκτίμθςθ κινδφνου  και οπωςδιποτε οι Σφνδεςμοι Ελζγχου 

Λοιμϊξεων. 

 Θ παρουςίεσ λαμβάνονται ονομαςτικά και ενυπογράφωσ.  
 

 Θ εκπαίδευςθ των νζο-προςλθφκζντων εργαηόμενων ι των αςκοφμενων φοιτθτϊν / 

ςπουδαςτϊν είναι υποχρεωτικι (Απόφαςθ ΔΣ) 

 Ο ζλεγχοσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ γίνεται με ερωτθματολόγια των κυριοτζρων 

ςθμείων τθσ εκπαίδευςθσ και real – time επιτιρθςθ του προςωπικοφ ςτο πλαίςιο Εκςτρατειϊν 

(π.χ. Εκςτρατεία για τθν προϊκθςθ του αντιγριπικοφ εμβολιςμοφ των εργαηομζνων) και 
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Θμερϊν (π.χ. Θμζρα για τθν Ρροϊκθςθ τθσ Υγιεινισ των Χεριϊν, Θμζρα για τθν Ορκολογικι 

Χριςθ των Αντιβιοτικϊν)  

 Ρραγματοποιείται ενθμζρωςθ  του προςωπικοφ για οξζα ςυμβάντα-επείγουςεσ καταςτάςεισ 

ανά περίπτωςθ (π.χ. πανδθμία, νοςιματα ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για τθ δθμόςια υγεία) 

 Τοιχοκολλάται  ι διανζμεται ζντυπο υλικό για χριςθ από τουσ αςκενείσ (π.χ. αφίςεσ  για μζτρα 

πρόλθψθσ νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων, για πρόλθψθ διαςποράσ  γρίπθσ ι νοςθμάτων 

ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για τθ δθμόςια υγεία).  

  Εντόσ του ζτουσ προγραμματίηονται και οργανϊνονται Θμερίδεσ Λοιμϊξεων ανάλογου 

ενδιαφζροντοσ   

 

Θ ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ εςτιάηεται πρωτίςτωσ ςτο Ιατρικό και Νοςθλευτικό προςωπικό.  

Φυςικά επεκτείνεται κατά κζμα και ςε όλο το προςωπικό που εμπλζκεται ςτθ φροντίδα τουσ 

αςκενοφσ.  

 

Α. Ομάδα εκπαίδευςθσ  

Θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν μακθμάτων διενεργείται από τισ ΝΕΛ , κ.κ. Α Καραίςκου και Α. 

Αρβανίτθ. Εξειδικευμζνα κζματα του Μικροβιολογικοφ εργαςτθρίου πραγματοποιοφνται από τθν κ. 

Ε.Τρίκκα – Γραφάκου, ενϊ κζματα που αφοροφν επιδθμιολογία ι κεραπεία νοςθμάτων και κυρίωσ 

ορκολογικι διαχείριςθ των αντιμικροβιακϊν από τθν κ. Στ. Συμπάρδθ. 

Β. Θεματολογία  

Θ κεματολογία κυμαίνεται ςε όλο το εφροσ τθσ πρόλθψθσ και του ελζγχου των νοςοκομειακϊν 

λοιμϊξεων και λοιμωδϊν νοςθμάτων 

Γ. Χϊροσ 

  Οι εκπαιδευτικζσ ςυναντιςεισ πραγματοποιοφνται ςτο Αμφικζατρο του Λατςείου Κζντρου 

Εγκαυμάτων με το οπτικοακουςτικό υλικό τθσ αίκουςασ ι και ςε άλλουσ χϊρουσ (πχ αίκουςα 

προςωπικοφ εντόσ του χειρουργείου.) 
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Ιςτορικό Εκπαιδευτικϊν δράςεων τθσ ΕΝΛ για τθν Ρρόλθψθ και τον ζλεγχο των Λοιμϊξεων  

 

Θ επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων ζχει ςυγκροτθκεί και λειτουργεί ςτο νοςοκομείο μασ από 

τθν ζναρξθ λειτουργίασ του το 1996 και ςυνεχίηει το πολφ ςθμαντικό εκπαιδευτικό ζργο τθσ ζωσ 

και ςιμερα όπωσ αυτό ορίηεται από τθν Υπουργικι Απόφαςθ «Μζτρα, όροι και διαδικαςίεσ για 

τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο των λοιμϊξεων που ςυνδζονται με τθ νοςθλεία των αςκενϊν ςτουσ 

Χϊρουσ Ραροχισ Υγείασ» (ΦΕΚ 388 -18/2/2014) . Ριο ςυγκεκριμζνα: 

 Τον Δεκζμβριο του 2014 πραγματοποιικθκε ςτο Θριάςιο νοςοκομείο Θμερίδα του ΚΕΕΛΡΝΟ, 

Εκπαίδευςθσ των Κλινικϊν Εκπαιδευτϊν για τα πολυανκεκτικά πακογόνα όλων των 

νοςοκομείων τθσ Διοίκθςθσ τθσ 2θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ Ρειραιϊσ και Αιγαίου. Οι 

οριςμζνοι εκπρόςωποι των νοςοκομείων ςυμμετείχαν  τόςο με τθ φυςικι παρουςία όςο και 

διαδικτυακά (SKYPE). Οι κλινικοί εκπαιδευτζσ από το Νοςοκομείο ιταν πζραν των μελϊν τθσ 

Ομάδα Εργαςίασ και Επζμβαςθσ άλλα δζκα άτομα.  

 Ακολοφκθςαν επανειλθμμζνεσ εκπαιδευτικζσ ςυναντιςεισ για ζνα εξάμθνο ϊςτε να 

εκπαιδευτεί το μεγαλφτερο ποςοςτό του προςωπικοφ του νοςοκομείου. Συνολικά 

εκπαιδεφτθκε ςφμφωνα με τα αρχεία των παρουςιϊν  το 87% του προςωπικοφ όλων των 

ειδικοτιτων κακϊσ και το 100% του προςωπικοφ κακαριότθτασ. Στισ ςυναντιςεισ αυτζσ 

χρθςιμοποιικθκε το εκπαιδευτικό υλικό του ΚΕΕΛΡΝΟ ενϊ αξιολογικθκε θ 

αποτελεςματικότθτα τθσ εκπαίδευςθσ με τα αντίςτοιχα ερωτθματολόγια γνϊςεων.  

 Κάκε ετιςιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τθσ νοςθλευτικισ υπθρεςίασ περιλαμβάνει δφο 

επτάωρεσ εκπαιδευτικζσ ςυναντιςεισ με ειςθγιτριεσ τισ Νοςθλεφτριεσ Επιτιρθςθσ Λοιμϊξεων 

όπου επαναλαμβάνονται οι βαςικζσ ειςθγιςεισ για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο των 

λοιμϊξεων. 

 Πλο το νεοδιοριηόμενο προςωπικό κακϊσ και οι ςπουδαςτζσ κάκε βακμίδασ που 

πραγματοποιοφν κλινικι άςκθςθ ςτο νοςοκομείο μασ υποχρεοφνται να παρακολουκιςουν 

πριν τθν ανάλθψθ εργαςίασ τουσ εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεςςάρων ωρϊν για τθν πρόλθψθ 

και τον ζλεγχο των λοιμϊξεων. Αρχεία διατθρεί τόςο θ ΕΝΛ όςο και το Τμιμα Ρροςωπικοφ. 
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 Θ ΟΕΕ ζχει διοργανϊςει τα τρία τελευταία ζτθ (2015 - 2017) Θμερίδεσ Ελζγχου Λοιμϊξεων με 

ακρόα  ςυμμετοχι Συνζδρων (μζςοσ όροσ 350/ ανά διοργάνωςθ) τόςο από το ΓΝΕ “ ΘΙΑΣΙΟ” 

όςο και από άλλα Νοςοκομεία  

 

Νζεσ αποφάςεισ προσ εφαρμογι εντόσ του 2017 

 

 Πλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί  τθν πρϊτθ εβδομάδα πριν τθν ζναρξθ τθσ  ειδικότθτασ τουσ κα 

τοποκετοφνται ςτθν ΑΡ κλινικι θ οποία διευκφνεται από τθν Λοιμωξιολόγο του ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ”. 

Θ πρόταςθ αυτι είχε εγκρικεί από ΔΣ ΤΟ 2014 αλλά δεν κατζςτθ δυνατι θ εφαρμογι τθσ. 

Τζκθκε εκ νζου προσ εφαρμογι τον Μάρτιο του 2017. 

 Οι ιατροί κα αναλαμβάνουν τθν τοποκζτθςθ Κεντρικϊν Φλεβικϊν Κακετιρων εφόςον ζχουν 

πιςτοποιθμζνα εκπαιδευτεί από  Επιμελθτι Ιατρό και επιβεβαιϊνεται θ ικανότθτά τουσ για 

άρτια τοποκζτθςθ του παρεμβατικοφ αυτοφ εξοπλιςμοφ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ 

 

ΕΦΑΜΟΓΗ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ 

ΕΦΑΜΟΓΗ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

Εφαρμογι του παρόντοσ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ ςτο του ΓΝΕ ¨ΘΙΑΣΙΟ” 

 Μζτρα – Προι - Ρεριοριςμοί 
Θ εφαρμογι των διαδικαςιϊν που προβλζπει ο παρόν Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ αφορά και διαχζεται 

ςε όλα τα τμιματα του ΓΝΕ ¨ΘΙΑΣΙΟ” και ςε όλα τα άτομα που ειςζρχονται ςτο Νοςοκομείο.  

Οι προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ από τον Εςωτερικό  Κανονιςμό Ρρόλθψθσ και Ελζγχου Λοιμϊξεων 

εφαρμόηονται από όλα  τα άτομα που ειςζρχονται ςτο χϊρο του ΓΝΕ ¨ΘΙΑΣΙΟ” και αφοροφν 

ςυγκεκριμζνα και κατά περίπτωςθ: 

 Αςκενείσ & Συγγενείσ/Επιςκζπτεσ 

 Επαγγελματίεσ Υγείασ 

 Ρροςωπικό Διοικθτικισ Υπθρεςίασ  

 Ρροςωπικό Τεχνικισ και Βιο - ιατρικισ υπθρεςίασ  

 Ρροςωπικό όλων των υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν   

Η εφαρμογι τουσ ελζγχεται ςε όλα τα κλινικά τμιματα του ΓΝΕ ¨ΘΙΑΣΙΟ”, όπωσ αναφζρκθκε ςτισ 

Αρμοδιότθτεσ των κεςμικϊν Οργάνων. 

Ακολουκοφν ςυνοπτικά ςυμπλθρωμζνοι πίνακεσ που αφοροφν ςτθν εφαρμογι του παρόντοσ 

Κανονιςμοφ ςε όλα τα τμιματα του νοςοκομείου κακϊσ και οι περιοριςμοί ςτα ςθμεία που 

υπάρχουν.
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 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ  ΒΑΗΚΟ 

ΚΟΡΜΟ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΧΝ 

ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ 

ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

1 ΤΝΘΖΚΔ 

ΜΟΝΧΖ 

Α Φπζηθόο Γηαρσξηζκόο / 

δηάζεζε κνλώζεσλ  
Καζνξηζκόο απνκνλώζεσλ, Γηαδηθαζίεο 

γηα  ηελ απνκόλσζε αζζελώλ, 

Αιγόξηζκνο Απνκόλσζεο (ΔΝΛ ΓΝΔ 

“ΘΡΗΑΗΟ”)  

 

Γπζθνιία απνκόλσζεο όισλ ησλ 

αζζελώλ ζηηο πεξηόδνπο έμαξζεο 

αλαπλεπζηηθώλ ινηκώμεσλ- 

Αθνινπζείηαη αιγόξηζκνο θαη 

δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην 

θεθ. απνκνλώζεσλ 

ΝΑΗ  
 

ΔΝΛ 

Β Απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο  Γηαδηθαζία / Πξσηόθνιια / 

Έληππν(ΔΝΛ ΓΝΔ “ΘΡΗΑΗΟ”)  

 

ΟΥΗ ΝΑΗ ΔΝΛ 

Γ Δπηζθεπηήξην Έληππν(ΔΝΛ ΓΝΔ “ΘΡΗΑΗΟ”)  

 

 

ΟΥΗ ΝΑΗ Θεξάπσλ ηαηξόο /ΔΝΛ 

Γ Μεηαθηλήζεηο αζζελώλ 

εληόο λνζνθνκείνπ 
Γηαδηθαζία θαη έληππν  (ΔΝΛ ΓΝΔ 

“ΘΡΗΑΗΟ”)  

ΟΥΗ ΝΑΗ ΔΝΛ 

Δ Δλεξγεηηθή επηηήξεζε 
απνηθηζκώλ 

Γηαδηθαζία Μηθξνβηνινγηθνύ 

Δξγαζηεξίνπ ΓΝΔ “ΘΡΗΑΗΟ”  

 

ε αζζελείο ησλ δύν ΜΔΘ  

εβδνκαδηαία / θαηά πεξίπησζε 

όηαλ θξηζεί ζθόπηκν ζε άιια 

θιηληθά ηκήκαηα 

ΝΑΗ Μηθξνβηνινγηθό 

Δξγαζηήξην/ ΔΝΛ 

2 ΤΓΗΔΗΝΖ ΥΔΡΗΧΝ Α Δίδνο αιθννινύρνπ 

αληηζεπηηθνύ 
OCTENISEPT, STERILLIUM, 

HIBIDANE SKINMAN COMPLETE 

(Έρνπλ άδεηα ΔΟΦ/Φαξκαθείν, 

Δπηηξνπή θαξκάθσλ, ΔΝΛ, ΓΝΔ 

“ΘΡΗΑΗΟ”) 

ΟΥΗ ΝΑΗ ΔΝΛ 

Β Πξόζβαζε ζε 

αιθννινύρν αληηζεπηηθό 
 

Κάζε θιίλε , θάζε απαηηνύκελν πόζην 

(θσηνγξαθίεο) 

 

ΟΥΗ ΝΑΗ ΔΝΛ 

Γ πκκόξθσζε πξνζσπηθνύ Γειηία θαηαγξαθήο 

 

ΟΥΗ ΝΑΗ ΔΝΛ 
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3 ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ 

ΣΧΝ ΛΟΗΜΧΞΔΧΝ 

Α Λνηκώμεηο  ελδαγγεηαθώλ 

θαζεηήξσλ 
Γηαδηθαζία / Πξσηόθνιια (ΔΝΛ ΓΝΔ 

“ΘΡΗΑΗΟ”)  

 

 

ΟΥΗ ΝΑΗ ΔΝΛ 

Β Λνηκώμεηο ζπλδεόκελεο 
κε νπξνθαζεηήξεο 

 

Γηαδηθαζία / Πξσηόθνιια /(ΔΝΛ ΓΝΔ 

“ΘΡΗΑΗΟ”)  

 

ΟΥΗ  ΝΑΗ ΔΝΛ 

Γ Λνηκώμεηο ρεηξνπξγηθνύ 

πεδίνπ  

 

Γηαδηθαζία / Πξσηόθνιια (ΔΝΛ ΓΝΔ 

“ΘΡΗΑΗΟ”)  

 

ΟΥΗ ΝΑΗ ΔΝΛ 

Γ Πλεπκνλία ζπλδεόκελε κε 
αλαπλεπζηήξα 

Γηαδηθαζία / Πξσηόθνιια / ΚΔΔΛΠΝΟ Δθαξκνγή δέζκεο ζηηο ΜΔΘ ΝΑΗ ΔΝΛ 

4 ΤΓΗΔΗΝΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Α Δίδνο απνιπκαληηθώλ πλππνβάιιεηαη Λίζηα κε θαηεγνξίεο 

θαη πεδίν εθαξκνγήο 

 

ΟΥΗ ΝΑΗ ΔΝΛ 

Β Πεξηνδηθόηεηα Γηαδηθαζία / Πξσηόθνιια (ΔΝΛ ΓΝΔ 

“ΘΡΗΑΗΟ”)  

 

ΟΥΗ ΝΑΗ ΔΝΛ 

Γ Άιινη κέζνδνη - 

 

- -  

5 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΧΝ 

Α Πνιηηηθή 

ζπληαγνγξάθεζεο 

αληηβηνηηθώλ  

Αλαθέξεηαη ζην ΚΔΦ. ηεο Οξζνινγηθήο 

ρξήζεο αληηβηνηηθώλ θαη ΟΔΚΟΥΑ 

 ΝΑΗ ΔΝΛ/ ΟΔΚΟΥΑ 

Β Πξσηόθνιια 

ρεηξνπξγηθήο πξνθύιαμεο  
Γηαδηθαζία / Πξσηόθνιια (ΔΝΛ ΓΝΔ 

“ΘΡΗΑΗΟ”)  

 ΝΑΗ ΔΝΛ/ ΟΔΚΟΥΑ 

6 ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Α Γηαρείξηζε αηρκεξώλ Έληππν ΔΝΛ, Πξσηόθνιιν Ηαηξώλ 

Δξγαζίαο, Πνιηηηθή αηρκεξώλ 

αζθαιείαο 

 

ΟΥΗ ΝΑΗ ΔΝΛ/ Ηαηξνί Δξγαζίαο 

Β Δκβνιηαζκόο πξνζσπηθνύ Γηαδηθαζία / Πξσηόθνιια (ΔΝΛ & ΟΥΗ ΝΑΗ ΔΝΛ/ Ηαηξνί Δξγαζίαο 
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Ηαηξνί Δξγαζίαο  ΓΝΔ “ΘΡΗΑΗΟ”)  

 

αη

ξν

7 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

 ΑΘΔΝΧΝ 

 

 

 ΔΠΗΚΔΠΣΧΝ 

Α Βαζηθή ελεκέξσζε  Δλεκεξσηηθό έληππν κε κέηξα 

απνκόλσζεο (ΚΔΔΛΠΝΟ) 

 

ΟΥΗ ΝΑΗ Θεξάπσλ Ηάηξόο/ ΔΝΛ 

Β Δηδηθά ζέκαηα  

 

   

8 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

ΓΗΑΤΝΓΔΖ  

Α Θεζκηθά όξγαλα  Σήξεζε λνκνζεζίαο  

 

ΟΥΗ ΝΑΗ  

Β Κιηληθά Σκήκαηα Ζ ΔΝΛ ζε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία/ 

δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο 24h/24- 

Κιηληθνί Δθπαηδεπηέο 

 

ΟΥΗ ΝΑΗ  

Γ Άιια λνζνθνκεία  Δλεκεξσηηθό Ηαηξηθό ζεκείσκα 

 

ΟΥΗ ΝΑΗ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ                                                                                                   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι  

 

 Ετιςιο Σχζδιο Δράςθσ                                                                                                  Ζτοσ  2017 

 

 Οι επιχειρθςιακοί  μασ ςτόχοι είναι: 
1. Θ πρόλθψθ και ο ζλεγχοσ των  νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων  

2. Θ ορκολογικι χριςθ των αντιμικροβιακϊν 

3. Θ ενίςχυςθ των ενεργϊν ςυςτθμάτων επιτιρθςθσ και θ δθμιουργία νζων 

4. Θ εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ των εργαηομζνων 

5. Θ ςφνταξθ κατευκυντθρίων γραμμϊν και ςυςτάςεων και θ εφαρμογι πρότυπων μζτρων 

πρόλθψθσ και ελζγχου με βάςθ τθν ανάλυςθ κινδφνου (risk assessment)  

6. Θ επίτευξθ  ςυμμόρφωςθσ ςτα μζτρα μζςω τθσ χριςθσ δεικτϊν 

 

Μζτρα επίτευξθσ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων   

 Θ λειτουργία του ΓΝΕ ΘΙΑΣΙΟ με βάςθ τον Εςωτερικό Κανονιςμό Ρρόλθψθσ και 

Ελζγχου Λοιμϊξεων. Για το ςκοπό αυτό κα υιοκετθκεί ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ 

εφαρμογισ του Κανονιςμοφ και τθσ ςυμμόρφωςθσ των εργαηομζνων ςτα μζτρα 

πρόλθψθσ και ελζγχου (checklist διαδικαςιϊν - πρωτοκόλλων) 

 Θ βζλτιςτθ λειτουργία των κεςμικϊν δομϊν- ΕΝΛ και Ομάδα Επιτιρθςθσ Κατανάλωςθσ 

και Ορκολογικισ Χριςθσ Αντιβιοτικϊν (ΟΕΚΟΧΑ)  

 Θ παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ δεικτϊν ελζγχου νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων 
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ (2015-2016) 

 

 2015 2016 

 Αϋ εξάμθνο Βϋ εξάμθνο Αϋ εξάμθνο Βϋ εξάμθνο 

Μθνιαία Επίπτωςθ 
βακτθριαιμιϊν από GNB / 
1000 αςκενοθμζρεσ  

1,210 0,921 1,257 0,723 

Επίπτωςθ βακτθριαιμιϊν από 
ACIN / 1000 αςκενοθμζρεσ  

0,498 0,332 0,434 0,227 

Επίπτωςθ βακτθριαιμιϊν από 
Kl.Pn / 1000 αςκενοθμζρεσ  

0,739 0,431 0,642 0,450 

Επίπτωςθ βακτθριαιμιϊν από 
Ps.aeur / 1000 αςκενοθμζρεσ  

0,060 0,183 0,257 0,068 

Επίπτωςθ βακτθριαιμιϊν από  
S. aureus/ 1000 αςκενοθμζρεσ 

0,000 0,000 0,000 0,022 

Επίπτωςθ βακτθριαιμιϊν από 
Enterococcus/ 1000 
αςκενοθμζρεσ 

0,061 0,020 0,000 0,023 

Ροςοςτό αςκενϊν με ΡΑΜ 
που τζκθκαν ςε γεωγραφικό 
διαχωριςμό 
(απομόνωςθ - ςυνοςθλεία”)  
ςτα κλινικά τμιματα 

86% 81% 57-100% 67-100% 

Κατανάλωςθ Αντιβιοτικϊν 
 Σε DDS/100 θμζρεσ νοςθλείασ 

NA 
 

NA 118,6  

Ροςοςτό αςκενϊν με ΡΑΜ 
που τζκθκαν ςε γεωγραφικό 
διαχωριςμό 
(απομόνωςθ) ςτισ ΜΕΘ 

100% 100% 100% 100% 

Ροςοςτό αντιγριπικοφ 
εμβολιαςμοφ  

16,97% 19,3% 

Κατανάλωςθσ αλκοολοφχου 
αντιςθπτικοφ (lt) 

≈9930 9780 

Αρικμόσ κακοριςμζνων 
Απομονϊςεων 

10 10 

Ροςοςτό ςυμμόρφωςθσ ςτθν 
υγιεινι των χεριϊν  

18% 29% 

Αρικμόσ εκπαιδευτικϊν 
ςυναντιςεων   

10 14 



Γ.Ν.Ε. “ΘΙΑΣΙΟ” 

ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ-ΕΝΛ, 2017 144 

 

Ροςοςτό προςωπικοφ που 
ςυμμετείχε ςτισ εκπαιδευτικζσ 
ςυναντιςεισ 

41% 62%* 
*Ο Μ.Ο επθρεάηεται από το 
χαμθλό ποςοςτό ςυμμετοχισ του 
Ιατρικοφ προςωπικοφ 

Επιτιρθςθ αποικιςμϊν  Τιρθςθ εςωτερικοφ 
πρωτοκόλλου 

Τιρθςθ εςωτερικοφ 
πρωτοκόλλου 

 

Αποδιδόμενο κόςτοσ για τισ βακτθριαιμίεσ (από  τθ βιβλιογραφία) 

Βακτηριαιμίεσ τεκμηριωμζνεσ ≈ $ 7,288-$29,156 

*τα κόςτθ προζρχονται από το :The Direct Medical costs of Healthcare-Associated Infections in U.S. Hospitals and the 
Benefits of PreventionAuthor – R. Douglas Scott II, Economist Division of Healthcare Quality Promotion National Center for 
Preparedness, Detection, and Control of Infectious Diseases Coordinating Center for Infectious Diseases Centers for Disease 
Control and Prevention March 2009  

Αδρό ςυνολικό κόςτοσ τεκμθριωμζνων βακτθριαιμιϊν ςτο ΓΝΕ ΘΙΑΣΙΟ για ζτοσ 2016 

Βακτηριαιμίεσ τεκμηριωμζνεσ : 89 Χ  $ 7,288 =648.632 $ 

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ 

Δείκτεσ αποτελεςμάτων (Outcome indicators)  

1. Μείωςθ ςε  ποςοςτό 10%  των τεκμθριωμζνων βακτθριαιμιϊν  

Εκτίμθςθ οικονομικοφ οφζλουσ ςτο τζλοσ του ζτουσ ≈ 65.592 $. 

Μζτρα για τθν επίτευξθ του ςτόχου:  

 Κακολικι εφαρμογι Δζςμθσ Μζτρων για τθν πρόλθψθ βακτθριαιμιϊν 

2. Ρεριοριςμόσ κατανάλωςθσ καρβαπενεμϊν ι άλλων ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν 

αντιβιοτικϊν ςτα πλαίςια επιτιρθςθσ τθσ κατανάλωςθσ των αντιβιοτικϊν ςε DDDs 

Μζτρα για τθν επίτευξθ του ςτόχου:   

 Antibiotic stewardship ςτουσ κλινικοφσ ιατροφσ με διανομι του εγχειριδίου Επιλογισ 

Εμπειρικισ Αντιμικροβιακισ Θεραπείασ (τθσ Ελ. Εταιρείασ Χθμειοκεραπείασ ) και 

κλινικοφσ οδθγοφσ χρθςιμοποίθςθσ εμπειρικϊν ςχθμάτων ςε αςκενείσ με παράγοντεσ 

κινδφνου για πολυανκεκτικά  ( πχ. Αςκενείσ με προθγοφμενεσ πρόςφατεσ νοςθλείεσ κ ) 

 Δισ Εβδομαδιαίωσ ςυναντιςεισ ςε εκάςτθ από τισ δφο ΜΕΘ  του Νοςοκομείου 

 Σφνταξθ οδθγιϊν χειρουργικισ χθμειοπροφφλαξθσ  
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Δείκτεσ διαδικαςιϊν (Process indicators)  

1. Αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ του αντιςθπτικοφ ςκευάςματοσ για τθν υγιεινι των χεριϊν 
κατά 1% 
Μζτρα για τθν επίτευξθ του ςτόχου:   

 ευαιςκθτοποίθςθ/ενθμζρωςθ  

 παρακολοφκθςθ / καταγραφι χριςθσ  

 

2. Αφξθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ του προςωπικοφ ςτθν υγιεινι των χεριϊν κατά 10%  

Μζτρα για τθν επίτευξθ του ςτόχου:   

 ευαιςκθτοποίθςθ/ενθμζρωςθ  

 κίνθτρο( επιβράβευςθ τμιματοσ) 

 

3. Αφξθςθ του ποςοςτοφ εμβολιαςτικισ κάλυψθσ του προςωπικοφ με αντιγριπικό 

εμβόλιο κατά 10% 

Μζτρα για τθν επίτευξθ του ςτόχου:   

 ευαιςκθτοποίθςθ/ενθμζρωςθ  

 κίνθτρο( επιβράβευςθ τμιματοσ) 

 

4. Συμμόρφωςθ ςτα μζτρα και τισ  τεχνικζσ φυςικοφ διαχωριςμοφ των αςκενϊν/ 

νοςθλευτϊν ςτο 85% 

Μζτρα για τθν επίτευξθ του ςτόχου:   

 διαδικαςία διαχείριςθσ των απομονϊςεων  

 διαδικαςία  διαχείριςθσ περιςτατικϊν που χριηουν απομόνωςθσ 

 διαδικαςία κακοριςμοφ προςωπικοφ που κα αςχολείται με αυτά τα περιςτατικά  
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Δείκτεσ  Δομισ (Structure indicators)  

1. Θ εκπαίδευςθ  του 80%  του προςωπικοφ ( με αφξθςθ του ποςοςτοφ 

εκπαιδευκζντων  ςτο Ιατρικό προςωπικό), ςτισ διαδικαςίεσ και ςτα μζτρα ελζγχου 

και πρόλθψθσ των λοιμϊξεων  ςε ζνα ζτοσ.  

Μζτρα για τθν επίτευξθ του ςτόχου:    

 Ετιςιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

 Ρρόγραμμα ειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ  

 Θεςμοποίθςθ  κλινικϊν εκπαιδευτϊν  

 Κοινό εκπαιδευτικό υλικό  

 Ριςτοποιθμζνθ εκπαίδευςθ από ΕΝΛ 

 Real time εκπαίδευςθ 

 Επανάλθψθ τθσ εκπαίδευςθσ / εξάμθνο 
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ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 – ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017  

 

Το φορτίο των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων είναι εξαιρετικά μεγάλο και ςχετίηεται με υψθλά ποςοςτά 

νοςθρότθτασ και κνθτότθτασ, παράταςθ των θμερϊν νοςθλείασ και  με υπζρογκεσ ιατρικζσ δαπάνεσ. 

Στο τεράςτιο άμεςο ιατρικό κόςτοσ ζρχεται να προςτεκεί και το ζμμεςο, το οποίο ςχετίηεται με τθν 

απϊλεια εςόδων του αςκενι, τθ μειωμζνθ παραγωγικότθτα, το διαφυγόν ειςόδθμα του 

οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ.  

Απάντθςθ ςτο μεγάλο αυτό ηιτθμα αποτελεί θ υιοκζτθςθ ολοκλθρωμζνων Ρρογραμμάτων Ρρόλθψθσ 

και Ελζγχου των Λοιμϊξεων τόςο από τα υγειονομικά ςυςτιματα, όςο και από τθν κάκε υγειονομικι 

μονάδα ξεχωριςτά. Θ πρόλθψθ των λοιμϊξεων είναι αναγκαία, όχι μόνο για τθν επιβίωςθ και τθν 

αςφάλεια των αςκενϊν, αλλά και για τθ βιωςιμότθτα των ίδιων των υγειονομικϊν δομϊν.   

Επί του παρόντοσ, δεν υπάρχει καμία άμεςθ αποηθμίωςθ ςτα νοςοκομεία για τον ζλεγχο των 

λοιμϊξεων, με αποτζλεςμα να απαιτείται θ λιψθ οικονομικϊν αποφάςεων ςχετικά με τθ 

χρθματοδότθςθ δραςτθριοτιτων ελζγχου των λοιμϊξεων. 

Τα κόςτθ για ολοκλθρωμζνα προγράμματα λοιμϊξεων  από τθ Διεκνι βιβλιογραφία 

περιλαμβάνουν δαπάνεσ για : 

◦ Επιπλζον προςωπικό  

◦ Εξοπλιςμό ( computers, copiers, fax) 

◦ Ρρογράμματα λογιςμικοφ 

◦ Χϊρο  

◦ Ρρομικειεσ/ αναλϊςιμα  

◦ Επικοινωνία 

◦ Εκπαίδευςθ  

◦ Μελζτθ αξιολόγθςθσ κινδφνου (Risk assessment) 
 

Ραρατθρϊντασ τουσ παραπάνω άξονεσ διαπιςτϊνει κανείσ εφκολα ότι αποτελοφν μζροσ τθσ ίδιασ τθσ 

λειτουργίασ του νοςοκομείου. Είναι λοιπό κατανοθτό ότι ο κάκε Οργανιςμόσ δεν κα πρζπει να 

φείδεται πόρων προκειμζνου το πρόγραμμα να είναι αποτελεςματικό. 

 



Γ.Ν.Ε. “ΘΙΑΣΙΟ” 

ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ-ΕΝΛ, 2017 148 

 

 

Ο απολογιςμόσ των λοιμϊξεων ςτα ελλθνικά νοςοκομεία  δεν είναι ακόμθ  εφικτό να γίνει ςε 

απόλυτα νοφμερα γιατί:  

 Θ υγιεινι του νοςοκομείου και το 99% των αναλωςίμων για τθν πρόλθψθ των λοιμϊξεων είναι 

προαπαιτοφμενα για τθ φροντίδα κάκε αςκενι .  

 Δεν ζχουν μετρθκεί και υπολογιςτεί οι εργατοϊρεσ από τθν ζνταςθ φροντίδασ που απαιτοφν 

οι αςκενείσ με λοίμωξθ 

 Δεν καταγράφονται όλεσ οι λοιμϊξεισ  

 Το κόςτοσ μια λοίμωξθσ από τθ ςτιγμι τθσ ζναρξθσ τθσ δεν ζχει μετρθκεί για να γνωρίηουμε το 

ςφνολο του κόςτουσ αυτϊν  για το νοςοκομείο και φυςικά δεν ζχει υπολογιςτεί το κόςτοσ 

ευκαιρίασ που χάνεται από τισ επιπλζον μζρεσ νοςθλείασ. 

 Δεν υπάρχει επιπλζον προςωπικό που αςχολείται με τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο των 

λοιμϊξεων  

 Θ εκπαίδευςθ γίνεται ιδίοισ πόροισ από τουσ επαγγελματίεσ ςτον ζλεγχο των λοιμϊξεων(ΟΕΕ) 

 

Στο ΓΝΕ “ΘΙΑΣΙΟ” θ ΕΝΛ ζχει ηθτιςει απόλυτθ διακεςιμότθτα για ςυγκεκριμζνα υλικά όπωσ 

αυτά αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα (κεφ. 2 Ε2).  

Θ δαπάνθ για αυτά τα υλικά είναι υποπολλαπλάςια μιασ δαπάνθσ για  τθ κεραπεία μιασ 

λοίμωξθσ που μπορεί να προκλθκεί από τθν ζλλειψθ υλικϊν και τθν κατ’ ανάγκθ λακεμζνθ 

ιατρονοςθλευτικι πρακτικι. 

 

ΑΔΟΣ    ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                                                                                                                   2016 

 

Είδοσ  Συνολικι δαπάνθ ςε ευρϊ για το 2016 

Γάντια latex εξεταςτικά και γάντια 

αποςτειρωμζνα  

122. 240,71 

Συςτιματα ορροφ  71.557,24 

Ουροςυλλζκτεσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ  

(με βρυςάκι) 

6.636,72 
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Σφριγγεσ μιασ χριςεωσ (ιδιαίτερα των 20cc) 50.511,87 

Φλεβοκακετιρεσ  23.650,03 

3-ways 9.020,91 

Καλφμματα των 3-ways (πϊματα)    2968,73 

Ρλαςτικζσ προςτατευτικζσ ποδιζσ 3. 240,85 

Χειροπετςζτεσ 6.014,03 

Κυτία απόρριψθσ επικίνδυνων ιατρικϊν 

αποβλιτων (κίτρινα κυτία αιχμθρϊν & Hospital 

box) 

73. 233,35 

Διάφανα επικζματα ςτιριξθσ φλεβοκακετιρων 813 

Μάςκεσ  χειρουργικζσ/ με οκϊνιο/κοινοφ/ 

υψθλισ   αναπνευςτικισ κεραπείασ   

Υπιρχε απόκεμα προθγοφμενου ζτουσ 

Φιαλίδια λιψθσ αιμοκαλλιεργειϊν 82.683,10 

Σακουλάκια μεταφοράσ κλινικϊν  δειγμάτων  1615 

Αeroplast για τθν μεταφορά των 

αιμοκαλλιεργειϊν ςτο ςωλθνωτό ταχυδρομείο 

287,85 

Απολυμαντικά ςκευάςματα   9. 275,35 

Αλκοολοφχα αντιςθπτικά  39.120 

Εκπαίδευςθ  - 

Εξοπλιςμόσ - 

Λογιςμικό                                                                                                                               - 

ΣΥΝΟΛΟ  502869,74 

 

 

Εκείνο που κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ κάκε Οργανιςμόσ που κα επενδφςει ςε  προγράμματα 

ελζγχου λοιμϊξεων είναι ότι αυτά δεν αποτελοφν παραγωγοφσ εςόδων, αλλά κοςτίηουν, ενϊ θ 
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οικονομικι απόδοςθ τθσ επζνδυςθσ απαιτεί ζνα χρονικό διάςτθμα  για να γίνει αιςκθτι, 

προκφπτοντασ μζςω των κετικϊν κλινικϊν αποτελεςμάτων, τθσ μείωςθσ των ηθμιϊν, τθσ απνθπγήο 

του κόςτουσ και τθσ εκμετάλλευςθσ του κόςτουσ ευκαιρίασ από τθν απελευκζρωςθ θμερϊν 

νοςθλείασ. Με γνϊμονα τθν ορκολογικι διαχείριςθ των  πόρων, θ ανάγκθ για επζνδυςθ ςε τζτοια 

προγράμματα είναι  επιτακτικι δεδομζνου ότι οι ςπάνιοι πόροι του τομζα τθσ υγείασ κα μπορζςουν 

να διατεκοφν για να αυξιςουν τθν παραγωγικότθτα των νοςοκομείων και τθ κεραπεία περιςςότερων 

αςκενϊν.  

 

 

Ανακεϊρθςθ Ετιςιου Σχεδίου Δράςεωσ 

 

Για τθν ανακεϊρθςθ, θ Διοίκθςθ του ΓΝΕ «ΘΙΑΣΙΟ» ορίηει ρθτά, ότι θ ανακεϊρθςθ του ετθςίου 

ςχεδίου δράςεωσ και των ςτόχων κακορίηεται κατόπιν αποφάςεωσ τθσ ΕΝΛ ι και τθσ ΟΕΕ (όταν αυτό 

είναι απαραίτθτο ςε ειδικζσ περιςτάςεισ).  

Το παρόν Ετιςιο Σχζδιο Δράςθσ ζχει εκπονθκεί από τθν ΕΝΛ ςε ςυνεργαςία με τθ Διοίκθςθ του ΓΝΕ 

«ΘΙΑΣΙΟ»   και ανανεϊνεται κάκε χρόνο το 1ο δεκαιμερο του Ιανουαρίου.   

Θ Ανακεϊρθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ γίνεται μόνο όταν απαιτθκεί αλλαγι ςε κζμα που ζχει 

αναφερκεί ςτον παρόντα Κανονιςμό,  λαμβάνοντασ υπόψθ νζα επιςτθμονικά δεδομζνα (λ.χ. νζεσ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ από το ΚΕΕΛΡΝΟ και διεκνείσ, νζεσ ι αναδυόμενεσ λοιμϊξεισ κοκ) και τυχόν 

νζα δεδομζνα ωσ προσ το νοςοκομείο (π.χ. νζα τμιματα/κλινικζσ κ.α.). Εάν κρικεί απαραίτθτο τα νζα 

δεδομζνα ενςωματϊνονται ςτον Κανονιςμό ο οποίοσ επανακαταρτίηεται και λαμβάνονται οι 

απαραίτθτεσ εγκρίςεισ από τθ Διοίκθςθ και τθ 2θ Υ.ΡΕ. ςφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ Υπουργικισ 

Αποφάςεωσ Υ1.Γ.Ρ. 114971/2014 «Μζτρα, Προι και Διαδικαςίεσ για τθν Ρρόλθψθ και τον Ζλεγχο των 

Λοιμϊξεων που ςυνδζονται με τθ Νοςθλεία Αςκενϊν ςτουσ Χϊρουσ Ραροχισ Υγείασ». 
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