
 
 
« ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

(ΣΝΕΛ): 4ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ » 

 

 
Ευφροσύνη Κοντογεώργου1 (ΣΝΕΛ), Αλεξάνδρα Μακρή1 (ΣΝΕΛ), Δήμητρα Κοντονίκα1  (ΥΔΝΥ) , 

 Βασιλική Σιάπκα2 (ΔΝΥ)  

1. Νοσηλεύτρια, Μediterraneo Hospital  

2. Νοσηλεύτρια, MSc,Μediterraneo Hospital  
 



Εισαγωγή 
 
 

 

  

Η αναγκαιότητα συνεχούς επιτήρησης για την πρόληψη και τον έλεγχο 

των νοσοκομειακών λοιμώξεων αποτελεί αδήριτη πραγματικότητα για 

ένα σύγχρονο νοσοκομείο και υπαγορεύει την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών δράσεων με την αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων 

καταγραφής, ανασκόπησης και εκπαίδευσης των επαγγελματιών 

υπηρεσιών υγείας. 

 



Σκοπός 
 

 

Η παρουσίαση του τρόπου οργάνωσης του Δικτύου Συνδέσμων 

Νοσηλευτών Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΣΝΕΛ) στο νοσοκομείο 

και της 4ετούς λειτουργίας και δράσης του. 



Μεθοδολογία  

    Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των συστηματικών καταγραφών 

του Δικτύου ΣΝΕΛ για την εφαρμογή και την τήρηση των 

προφυλάξεων πρόληψης και ελέγχου των νοσοκομειακών 

λοιμώξεων, των διαδικασιών και των οδηγιών εργασίας του 

Εγχειριδίου της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και του 

Συστήματος Καθαριότητας Υγιεινής και Ασφάλειας, των πρακτικών 

συνεδριάσεων του Δικτύου με τις μηνιαίες ανασκοπήσεις και τις 

εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς  και των ετήσιων δεικτών λοιμώξεων 

που παρακολουθεί το νοσοκομείο για τις ενδονοσοκομειακές 

λοιμώξεις και τα πολυανθεκτικά παθογόνα.  



Δίκτυο  Συνδέσμων  

Νοσηλευτών  Ελέγχου  

Λοιμώξεων 
 
 

 

 
  

Για την κάλυψη των αναγκών πρόληψης, ελέγχου και 

παρακολούθησης-Επιτήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες 

ΚΕΕΛΠΝΟ- των νοσοκομειακών λοιμώξεων σε όλα τα 

νοσηλευτικά τμήματα και στα πλαίσια πιστοποίησης 

κατά ISO 9001:2008, TEMOS, EN 15224, το Δίκτυο ΣΝΕΛ 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 



  



      Θεσμός των ΣΝΕΛ 

•  Ο Θεσμός των ΣΝΕΛ διασφαλίζει με την εκ περιτροπής ανάθεση των 
καθηκόντων του σε πολλούς νοσηλευτές σε βάθος χρόνου τη συνεχή 
βελτίωση στους μηχανισμούς πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τις 
νοσοκομειακές λοιμώξεις (3 έως 10 έτη θητεία και αναλόγως της στελέχωσης 
των τμημάτων). 

•  Κάθε 3η Τρίτη εκάστου μήνα, διενεργείται η τακτική μηνιαία συνάντηση 
των Συνδέσμων και των προϊστάμενων/ υπεύθυνων όλων των 
νοσηλευτικών  και εμπλεκομένων τμημάτων: ΔΙΚΤΥΟ ΣΝΕΛ, στις 13.00 με 
15.00, στο -2 (:διάρκειας δύο ωρών και με θέματα από την επιτήρηση των 
λοιμώξεων και τις ανάγκες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για την πρόληψη των 
λοιμώξεων -> οι ΣΝΕΛ θα είναι απογευματινή βάρδια και θα λαμβάνουν 
οφειλόμενες ώρες). 

•  Την 3η Πέμπτη εκάστου μήνα: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
και δύο μέρες μετά την συνάντηση του Δικτύου ΣΝΕΛ διενεργείται η τακτική 
τριμηνιαία συνεδρίαση της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 

 



Ακολουθούν τα έντυπα καταγραφής 

Επιτήρησης των Νοσοκομειακών 

Λοιμώξεων και δείγματα 

καταγραφών από τα νοσηλευτικά 

τμήματα του Mediterraneo Hospital.  



ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 



ΕΝΤΥΠΟ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  ΜΤΝ 

 



ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ 



ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) : 

καταγραφή από ΝΕΛ-αναπληρωτές ΝΕΛ 

 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΝΘΕΚΤΙΚΑ 

 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:                            ΜΗΝΑΣ: 

 
Στοιχεία ασθενούς /κλινικού 

τμήματος νοσηλείας 
Παθογόνο 

 

Προφυλάξεις επαφής Έκβαση ασθενών 

Α/Α 
Όνομα  

ασθενή 

Κλινικό τμήμα 

νοσηλείας 

1.Acinetobacter 

2.Klebsiella 

3.Pseudomonas 

4. MRSA 

5.VRE 

Ημερ. 1ης 

θετικής κ/ας 

Νοσηλεία σε:          

1. Μονόκλινο          

2. Συν-νοσηλεία       

3. Κοινό θάλαμο 

 

 

 

1.Σήμανση θαλάμου 

2.Σημανση 

ιατρικού/νοσηλευτικού 

φακέλου ασθενούς 

3.Αποκλειστικός 

νοσηλευτής 

Στο θάλαμο : 

1.Γάντια 

2.Ποδιά 

3.Αντισηπτικό 

Ημερομηνία 

εφαρμογής των 

προφυλάξεων 

επαφής 

Μεταφορά σε άλλο 

κλινικό τμήμα 

(ημερομηνία 

μεταφοράς/κλινικό 

τμήμα) 

Έκβαση (έως το τέλος 

του μήνα)                                                                                                                                                                             

1. Έξοδος                                                                 

 2. Θάνατος                                                        

 3. Παραμονή στο 

νοσοκομείο  

4. Μεταφορά σε άλλο 
νοσοκομείο 

            

 

        

            

 

        

            

 

        

            

 

        

            

 

        

            

 

        

            

 

        

            

 

        

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΝΘΕΚΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ\ 

ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΜΕΘ 

 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:                            ΜΗΝΑΣ: 



Οργάνωση καταγραφών σε ηλεκτρονική 

μορφή (Ιούνιος 2015) 

  



Παράδειγμα καταγραφής 

ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ/ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ/ΠΑΡΌΛΙΓΟ

Ν ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ σε ηλεκτρονική μορφή  



Παράδειγμα ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ συναντήσεων ΔΙΚΤΥΟ ΣΝΕΛ 



Παραθέτουμε ενδεικτικά  την  τελευταία 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ των ΜΕΤΡΩΝ για 

ΤΗΝ ΜΕΘ/ΜΑΦ (Σεπτέμβριος 2014) 



Παραθέτουμε ενδεικτικά  την καταγραφή των ΔΕΙΚΤΩΝ 

για το Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ  του 2014  (αναφορά προς TEMOS) 



Πίνακας  Οδηγιών 

στο  προσωπικό για 

την πρόληψη των 

νοσοκομειακών 

λοιμώξεων,  σελ.α΄  



Πίνακας 

Οδηγιών στο  

προσωπικό 

για την 

πρόληψη των 

νοσοκομεια-

κών 

λοιμώξεων, 

σελ.β'  



EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 2015 

 (σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή) 



Παράδειγμα 1 εγγράφου EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ   



Παράδειγμα 2 εγγράφου EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ   



Ετικέτες σήμανσης   



Παράδειγμα 3 εγγράφου EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ   



EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

& ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή) 

 



Παράδειγμα 1 εγγράφου ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 



Παράδειγμα 2 εγγράφου ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 



Παράδειγμα 3 εγγράφου ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 



Σήμανση κάδων 

επικίνδυνων νοσοκομειακών 

αποβλήτων 



Πίνακας οδηγιών για την διαχείριση 

νοσοκομειακών αποβλήτων   



Αποτελέσματα 

Η ανάπτυξη ενδονοσοκομειακών δράσεων για την επιτήρηση των 

νοσοκομειακών λοιμώξεων με την αξιοποίηση εργαλείων που 

αναδύονται μέσα από τις οδηγίες του Παγκοσμίου Οργανισμού 

Υγείας για την υγιεινή και την ασφάλεια, τις ευρωπαϊκές οδηγίες 

και την υφιστάμενη νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για την 

λειτουργία των νοσοκομείων, τις κατευθυντήριες οδηγίες του 

γραφείου νοσοκομειακών λοιμώξεων του ΚΕΕΛΠΝΟ και τις 

απαιτήσεις των προτύπων πιστοποίησης υπηρεσιών υγείας, όπως 

το EN 15224, το ISO 9001:2008, TEMOS για τον ιατρικό 

τουρισμό κ.α. απαιτεί την ενεργό υποστήριξη από την Διοίκηση 

του νοσοκομείου και την συμβολή όλου του νοσηλευτικού 

προσωπικού.  

 



 Η ανάπτυξη ενός Δικτύου Συνδέσμων Νοσηλευτών Επιτήρησης 

Λοιμώξεων και η συνεπής και συνεχής λειτουργία του συμβάλλει 

αποτελεσματικά στην επιτήρηση, την πρόληψη και τον έλεγχο των 

νοσοκομειακών λοιμώξεων. 

 Συμπεράσματα 



7/5/2015 


