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 ΕΙΔΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΩΝ

 ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΥΕΡΙΩΝ

 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

 ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  - ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ

 ΕΠΙΣΗΡΗΗ – ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

 ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ



 Πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ φιν ην πξνζσπηθφ, γηα φινπο ηνπο 
αζζελείο, γηα θάζε κνιπζκέλν αληηθείκελν.

 Πξηλ θαη κεηά απφ θάζε θξνληίδα, πγηεηλή ησλ ρεξηψλ.

 Υξήζε γαληηψλ πξηλ απφ θάζε πηζαλή επαθή κε βηνινγηθά 
πγξά, ηξαχκαηα, βιελλνγφλνπο.

 Υξήζε κάζθαο, γπαιηψλ θαη πνδηάο φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο 
εθηίλαμεο βηνινγηθψλ πγξψλ.



 Ιδηαίηεξν δσκάηην λνζειείαο

 Υξήζε ΜΑΠ θαηά ηελ είζνδν ζην ρψξν λνζειείαο απφ 
φιν ην πξνζσπηθφ.

 Υξήζε απιή ρεηξνπξγηθήο κάζθαο

 Πεξηνξηζκφο κεηαθηλήζεσλ αζζελή θαη επηζθέςεσλ 
ζπγγελψλ.

 Απνθιεηζηηθφ πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφο



 Θάιακνο Αξλεηηθήο Πίεζεο ή Απνκφλσζε ή 

πλ-λνζειεία (πξνζάιακνο, ηδηαίηεξν WC).

 Υξήζε κάζθαο πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο

 Πεξηνξηζκφο κεηαθηλήζεσλ αζζελή θαη επηζθέςεσλ 
ζπγγελψλ.

 Απνθιεηζηηθφ πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφο.



 Ιδηαίηεξν δσκάηην λνζειείαο ή ζπλ-λνζειεία 
(>1κ).

 ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζπληζηάηαη ε ρξήζε 
κάζθαο πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο.

 Πεξηνξηζκφο κεηαθηλήζεσλ αζζελή θαη επηζθέςεσλ 
ζπγγελψλ.

 Απνθιεηζηηθφ πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφο.



'My five moments for hand hygiene': a user-centred design approach to understand, train, monitor and report hand hygiene. Sax et al, 2007. 
Hand Hygiene Technical Reference Manual. WHO, Clean Care is Safer Care, http://www.who.int/gpsc/5may/tools/training_education/en/index.html



 Δηαρείξηζε ελδαγγεηαθψλ θαζεηήξσλ

 Δηαρείξηζε νπξνθαζεηήξσλ

 Μεραληθφο αεξηζκφο, ηξαρεηνζηνκίεο

 Οπζηαζηηθά κπνξνχλ λα ππάξρνπλ πξσηφθνιια γηα 
θάζε επεκβαηηθή δηαδηθαζία







 Σξφπνο εθαξκνγήο πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ

 Εμνηθείσζε κε ηα πξσηφθνιια πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ

 Πφηε εθηειείηε ε πγηεηλή ησλ ρεξηψλ

 Δηαζεζηκφηεηα αλαιψζηκσλ

 Καζαξηφηεηα ρψξσλ πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ

 Επάξθεηα εγθαηαζηάζεσλ

 Πξφζβαζε

 Καηαιιειφηεηα κεραληζκψλ (π.ρ. θσηνθχηηαξα)



 Επηινγή πιηθψλ

 Εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ

 Μέηξα πξνθχιαμεο πξνζσπηθνχ

 Καζεκεξηλή επηηήξεζε δηαδηθαζηψλ



 Δηαρσξηζκφο ζην ρψξν λνζειείαο.

 ΦΕΚ 1419/1-10-2003

 Εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο.

 Καζεκεξηλή επηηήξεζε απφ ηνπο πξντζηάκελνπο 
ησλ ηκεκάησλ θαη θιηληθψλ.



 Δηαρσξηζκφο αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ ζην ρψξν 
λνζειείαο.

 Εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζπιινγήο ηκαηηζκνχ 
θαζψο θαη πξνζσπηθνχ πιπληεξίσλ.

 Υξήζε πδαηνδηαιπηψλ ζαθνπιψλ ζπιινγήο.

 Οδεγίεο ΚΕΕΛΠΝΟ γηα δηαρείξηζε αθάζαξηνπ 
ηκαηηζκνχ.



 Πξνδηαγξαθέο θαη έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ΘΑΠ.

 ε ζπλεξγαζία κε ηερληθέο ππεξεζίεο θαζνξηζκφο 
ζπληήξεζεο ξνπηίλαο θιηκαηηζκνχ.

 Επηηήξεζε θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ – δηαρείξηζε 
ζθφλεο (νδεγίεο ΚΕΕΛΠΝΟ).

 Δπλεηηθφο θίλδπλνο απφ πεγέο παξαγσγήο 
αεξνιχκαηνο.



 Έιεγρνο ξνπηίλαο εμνπιηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε 
ηερληθέο ππεξεζίεο.

 Πξσηφθνιια θαζαξηφηεηαο

 Πξσηφθνιια ιήςεο θαιιηεξγεηψλ (Legionella spp)

 Υισξίσζε



 Πφηε ιακβάλνπκε θ/α;

 Σν CDC δελ ζπζηήλεη ηε ζπζηεκαηηθή ιήςε θ/α 
απφ ην άςπρν πεξηβάιινλ

 Γηα έιεγρν επηδεκηψλ

 Γηα κειέηεο

 Πνηφηεηα



 Αλάγθε γηα θαζεκεξηλή επηηήξεζε κέηξσλ ειέγρνπ 
ινηκψμεσλ.

 Καηαξηηζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 
εθπαίδεπζεο

 Υξήζε ΜΑΠ

 Τγηεηλή ησλ ρεξηψλ

 Εθαξκνγή ζσζηψλ πξνθπιάμεσλ



 Κάζε λνζνθνκείν κπνξεί λα αλαπηχμεη θαη λα 
εθαξκφζεη ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα θαηαγξαθήο

 πζηεκαηηθή θαηαγξαθή – Επηπνιαζκφο

 Καζνξηζκφο ινηκψμεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη

 Επηινγή θιηληθψλ ή ηκεκάησλ



ΠΡΟΚΡΟΤΣΗ



ΠΡΟΚΡΟΤΣΗ

- δειψλεηαη θάζε αζζελήο κε θιηληθή ινίκσμε 

- έλαο αζζελήο θαη έλα επεηζφδην θιηληθήο ινίκσμεο 

- κφλν κηθξνβηνινγηθά ηεθκεξησκέλεο ινηκψμεηο απφ 
Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter κε αληνρή ζε 
θαξβαπελέκεο 

- γηα ηελ αξρηθή δήισζε αξθεί ε θιηληθή δηάγλσζε ηεο 
ινίκσμεο, ε ηαπηνπνίεζε ηνπ παζνγφλνπ θαη ε αληνρή ζηηο 
θαξβαπελέκεο

δεχηεξν δειηίν δήισζεο γηα θάζε αζζελή ηελ 28ε εκέξα απφ 
ηελ 1ε θαιιηέξγεηα – έθβαζε (ζάλαηνο, λνζειεία, ίαζε) 



ΠΡΟΚΡΟΤΣΗ

- ζπκπιήξσζε δειηίνπ απφ κηθξνβηνιφγν, 

ζεξάπνληα ηαηξφ, λνζειεπηή επηηήξεζεο 

ινηκψμεσλ 

- αλ δελ ππάξρεη πεξηζηαηηθφ δήισζεο: κεδεληθή 

δήισζε  

- απνζηνιή ζε εβδνκαδηαία βάζε ζην ΚΕΕΛΠΝΟ 

δειηία δήισζεο 

κεδεληθή δήισζε



ΤΡΡΟΗ ΚΡΟΤΜΑΣΩΝ

ΕΠΙΔΗΜΙΑ



Οπνηαδήπνηε αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα κηαο λφζνπ, 
ινίκσμεο ή επηπινθήο πάλσ απφ ηε ζπλήζε θαη 

αλακελφκελε

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε γλψζε ηεο ζπλεζηζκέλεο 
ζπρλφηεηαο θαη ε επηηήξεζε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 

απμεκέλεο ζπρλφηεηαο



Αχμεζε αξηζκνχ αζζελψλ κε ηνλ ίδην ηχπν ινίκσμεο (ζε έλα 
ηκήκα, ζε θνηλή νκάδα αζζελψλ, ζε ζρέζε κε επεκβαηηθνχο 
ρεηξηζκνχο θαη μέλα ζψκαηα)

Αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα απνκφλσζεο ζπγθεθξηκέλνπ 
κηθξννξγαληζκνχ

Αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα ζηαζεξά θαηαγξαθφκελεο ινίκσμεο

Όηαλ αζζελείο θαη εξγαδφκελνη ζην λνζνθνκείν αλαπηχζζνπλ 
ηνλ ίδην ηχπν ινίκσμεο

Όηαλ εκθαλίδεηαη νκάδα θξνπζκάησλ απφ κηθξννξγαληζκφ 
ηππηθά ζπλδεφκελν κε λνζνθνκεηαθή ινίκσμε



Μπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηε βνήζεηα ηεο 
ΕΝΛ θαη ησλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ

Εθαξκνγή πξσηνθφιισλ θαη νδεγηψλ ηνπ 
ΚΕΕΛΠΝΟ ή άιισλ νξγαληζκψλ



Απνκφλσζε αζζελψλ – πλνζειεία

Μηθξνβηνινγηθφο έιεγρνο ησλ αζζελψλ θαη ηνπ 
πξνζσπηθνχ

Μηθξνβηνινγηθφο έιεγρνο ηνπ άςπρνπ 
πεξηβάιινληνο

Καζαξηφηεηα, απνιχκαλζε, απνξξίκκαηα, ηκαηηζκφο



Η ιήςε κέηξσλ γεληθήο πξφιεςεο γίλεηαη ελψ 
εμειίζζεηαη ε δηεξεχλεζε ηεο επηδεκίαο

Η ιήςε θαιιηεξγεηψλ δελ γίλεηαη ηπραία παξά κφλν 
εζηηαζκέλα ζε πηζαλέο πεγέο έλαξμεο ή κεηάδνζεο 
ηεο επηδεκίαο

Σν ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ηεο δηεξεχλεζεο είλαη ε 
εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ 

Πξνζνρή ζηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
δηεξεχλεζεο ζην θνηλφ θαη ζηα ΜΜΕ



Δηακφξθσζε θαη νξηζκφο ηνπ επηδεκηθνχ 
ζπκβάκαηνο (case definition). Αλαδήηεζε 
πεξηζηαηηθψλ βάζε ηνπ νξηζκνχ.

Σεθκεξίσζε ηεο παξνπζίαο ηεο επηδεκίαο 
(ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ζπρλφηεηαο)

Αλαζθφπεζε ηεο ηαηξηθήο βηβιηνγξαθίαο ζε ζρέζε 
κε παξφκνηα πεξηζηαηηθά

Δηακφξθσζε ηεο επηδεκηθήο θακπχιεο (epidemic 
curve) κε ηελ θαηαγξαθή ηεο εκθάληζεο ησλ 
πεξηζηαηηθψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ



Αλαζθφπεζε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ θάζε 
πεξηζηαηηθνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ επηδεκία θαη 
δηακφξθσζε πίλαθα κε φινπο ηνπο παξάγνληεο 
θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ηεο 
επηδεκίαο.

Αλαγλψξηζε φισλ ησλ θνηλψλ παξαγφλησλ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηαγξαθή. 
Σνπνζέηεζή ηνπο ζε δηάγξακκα ρξνληθά φπνπ ζα 
θαίλεηαη ε ρξνληθή ζπζρέηηζε κε ηελ εκθάληζε ησλ 
θξνπζκάησλ.



Δηακφξθσζε ππφζεζεο γηα ηελ πεγή ηεο ινίκσμεο 
θαη ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο

Έιεγρνο ηεο ππφζεζεο κε ηελ δηελέξγεηα case-
control κειέηεο 

Αλαγλψξηζε πξαγκαηηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ

Εθαξκνγή παξνδηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ

Λήςε θαιιηεξγεηψλ απφ χπνπηεο θνηλέο πεγέο



ΕΤΥΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ


