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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

 
 
 
 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

   

HMEΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
με θέμα ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 

12.15-11.45 
 

1η ΚΕΕΛΠΝΟ: MIKΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 
- ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Σ. Πίνης, Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος – Πρόεδρος ΕΝΛ 
 

12.45-13.15 
 

5η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΙΚΙΣΜΩΝ  

Σ. Γιαννοπούλου, Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου, 
Αντιπρόεδρος ΕΝΛ 

13.15-13.45 
 

4η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Μ. Πετράκη, Διευθύντρια ΜΕΘ-ΜΑΠ, Μέλος ΕΝΛ 
 

13.45-14.15 Διάλλειμα   

14.15-14.45 
 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 
 

Β. Σιάπκα, ΔΝΥ/ΣΠ - Συντονίστρια ΝΕΛ 
 

14.45-15.15 
 

6η ΚΕΕΛΠΝΟ:ΑΡΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Ι. Τρούγια, Νοσηλεύτρια Ε.Ι. – ΝΕΛ 
 

15.15-15.45 
 

2η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
 

Γ. Βεργενάκης, Νοσηλευτής ΜΕΘ/ΜΑΠ – ΝΕΛ 
 

15.45-16.15 
 

3η ΚΕΕΛΠΝΟ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Αλ. Μακρή, Υπεύθυνη νοσηλεύτρια ορόφου – ΝΕΛ 
 

16.15-16.45 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΛ  
   

1η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   
Αφορά όλους τους επαγγελματίες υγείας και στοχεύει στην κατανόηση της επιδημιολογίας αλλά και του τρόπου διασποράς των 
Πολυανθεκτικών Μικροοργανισμών (ΠΑΜ) στο νοσοκομειακό χώρο. Τα σημεία που πρέπει να τονιστούν μέσα από αυτήν την 
παρουσίαση είναι τα ακόλουθα: 

1. Η σημασία και η αναγκαιότητα του ελέγχου της διασποράς των ΠΑΜ στα ελληνικά νοσοκομεία 

2. Η σημασία και η αναγκαιότητα εφαρμογής των συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου και πρόληψης (φυσικός διαχωρισμός - 

προφυλάξεις επαφής) που προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο διασπείρονται τα ΠΑΜ στο νοσοκομειακό περιβάλλον 

2η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Αφορά όλους τους επαγγελματίες υγείας , κυρίως όμως το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που εμπλέκεται με τη νοσηλεία των ασθενών 
με ΠΑΜ. Η παρουσίαση συμπεριλαμβάνει δέσμη μέτρων σχετικά με τη διαχείριση ασθενών με ΠΑΜ στα κλινικά τμήματα. Τα σημεία 
που πρέπει να τονιστούν μέσα από αυτή την παρουσίαση είναι τα ακόλουθα: 

1. Η σημασία της εφαρμογής των βασικών μέτρων ελέγχου σχετικά με τη νοσηλεία των ασθενών με ΠΑΜ (καθορισμός 

μονώσεων, εξασφάλιση υλικών, συμμόρφωση προσωπικού στην εφαρμογή των μέτρων) 

2. Η σημασία της οργάνωσης και του σχεδιασμού της διαχείρισης του ασθενή με ΠΑΜ σε επίπεδο κλινικού τμήματος και όσων 

εμπλέκονται στη φροντίδα του (ενημέρωση και εκπαίδευση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, εξωτερικών επισκεπτών, 

συμβούλων ιατρών από άλλα τμήματα, βοηθητικού προσωπικού κά.) 

Η συγκεκριμένη παρουσίαση θα πρέπει να ακολουθείται από διαδραστική εκπαίδευση για τη σωστή εφαρμογή και απόρριψη των 
Μέτρων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). 
3η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Η παρουσίαση αυτή αφορά κυρίως τα διευθυντικά και συντονιστικά στελέχη των κλινικών τμημάτων (ιατρικά και νοσηλευτικά τμήματα) 
και της διοίκησης. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση αναλύονται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό των νοσοκομείων, τα μέτρα και η 
πολιτική που θα πρέπει να εφαρμόζεται σε επίπεδο νοσοκομείου για την πρόληψη της διασποράς των ΠΑΜ. Τα σημεία που πρέπει να 
τονιστούν μέσα από αυτήν την παρουσίαση είναι τα ακόλουθα: 

1. Η αναγκαιότητα ύπαρξης σχεδίου δράσης σε κάθε νοσοκομείο σχετικά με την αντιμετώπιση της διασποράς των ΠΑΜ. 

2. Η σημασία της οργάνωσης και εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού σχετικά με την πρόληψη των ΠΑΜ στο νοσοκομείο. 

3. Η σημασία της διοικητικής παρέμβασης στην αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος 
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4η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Η παρουσίαση αυτή αφορά κυρίως τα διευθυντικά και συντονιστικά στελέχη των κλινικών τμημάτων (ιατρικά και νοσηλευτικά τμήματα) 
και της διοίκησης καθώς και τους Διευθυντές των Μικροβιολογικών Εργαστηρίων. Τα σημεία που πρέπει να τονιστούν μέσα από αυτήν 
την παρουσίαση είναι τα ακόλουθα: 

1. Η σημασία της συστηματικής επιτήρησης των αποικισμών των ασθενών στον έλεγχο της διασποράς των ΠΑΜ. 

2. Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου στον έλεγχο της διασποράς των ΠΑΜ σε καταστάσεις 

επιδημιών ή υψηλής επίπτωσης από ΠΑΜ. 

3. Προτεινόμενοι τρόποι εφαρμογής – αλγόριθμος, ανάλογα με τις ανάγκες και την επιδημιολογία κάθε νοσοκομείου. 

 
5η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Η παρουσίαση αυτή αφορά όλο το προσωπικό των κλινικών τμημάτων και πιο ειδικά το βοηθητικό προσωπικό και το προσωπικό των 
συνεργείων καθαριότητας. Τα σημεία που πρέπει να τονιστούν μέσα από αυτήν την παρουσίαση είναι τα ακόλουθα: 

1. Η συμβολή του περιβάλλοντος στη διασπορά των ΠΑΜ στο νοσοκομειακό χώρο. 

2. Βασικοί κανόνες υγιεινής που πρέπει να εφαρμόζονται από όλο το προσωπικό 

3. Ειδικά μέτρα για το προσωπικό καθαριότητας . 

Το εκπαιδευτικό εργαλείο περιλαμβάνει έξι (6) θεματικές ενότητες. Οι τέσσερις (4) πρώτες ενότητες αποτελούν εκπαιδευτικούς στόχους, 
ενώ ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνουν ερωτήσεις στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσουν μετά από 
κάθε παρουσίαση της σχετικής ενότητας. 
 

1.  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΜ 
     11 βασικά σημεία στα οποία θα πρέπει να εκπαιδευτούν όλοι οι επαγγελματίες υγείας και      
     αποτελούν το βασικό στόχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας  
     (ερωτηματολόγιο στο οποίο θα πρέπει να απαντούν μετά από κάθε παρουσίαση) 

 

2.  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(ΜΑΠ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΠΑΜ) 

     8 βασικά σημεία σχετικά με τη χρήση των ΜΑΠ στα οποία θα πρέπει να εκπαιδευτούν   
     όλοι οι επαγγελματίες υγείας 
     (ερωτηματολόγιο στο οποίο θα πρέπει να απαντούν μετά από κάθε παρουσίαση) 

 

3.  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΜ 

     14 βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι επαγγελματίες υγείας για την  
     καθαριότητα του άψυχου περιβάλλοντος και την απολύμανση του ιατρονοσηλευτικού    
     εξοπλισμού 
     (ερωτηματολόγιο στο οποίο θα πρέπει να απαντούν μετά από κάθε παρουσίαση) 

 

4.  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΜ 

      18 βασικά σημεία στα οποία θα πρέπει το προσωπικό καθαριότητας να εκπαιδευτεί και   
      αφορούν βασικό στόχο της εκπαίδευσής τους 
      (ερωτηματολόγιο στο οποίο θα πρέπει να απαντούν μετά από κάθε παρουσίαση) 

 

5. Ι. Αλγόριθμοι  
       Διαχείρισης ασθενών στο κλινικό τμήμα 
       Διαχείρισης ασθενών σε επίπεδο νοσοκομείου 
       Συστηματικής επιτήρησης αποικισμών 
   ΙΙ. Σχεδιάγραμμα τρόπου μετάδοσης ΠΑΜ και αντίστοιχων μέτρων πρόληψης της  
       διασποράς τους 

 

6.  ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΜ 

      6 βασικά σημεία σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ελέγχου τα οποία  
     θα πρέπει να επιτηρούνται  για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της  
     εκπαιδευτικής διαδικασίας στην κλινική πράξη 


