Διαθέσιμο Υλικό
Εκπαιδευτικές Παρουσιάσεις ΚΕΕΛΠΝΟ για
τον αιμορραγικό πυρετό Ebola
Ιστορικά στοιχεία – τρέχουσα επιδημία
Διαλογή – διαχείριση ύποπτου περιστατικού σε χώρους παροχής
υπηρεσιών υγείας
Μέτρα Ατομικής Προστασίας

Προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών
Τα κουνούπια και η αντιμετώπισή τους

Εκπαιδευτική παρουσίαση του ΚΕΕΛΠΝΟ για
την ελονοσία – 2013
«Εκπαιδευτικά μαθήματα για την εργαστηριακή διάγνωση της
ελονοσίας»
(από
Ε.Βασσάλου,
PharmD,
MPH,
MSc,
Dipl.Trop.Med.,Υπεύθυνη Εργαστηρίου Παρασιτολογίας και
Τροπικών Νοσημάτων ΕΣΔΥ)
Παρουσίαση
Εισαγωγή στην ελονοσία
Εργαστηριακή διάγνωση της ελονοσίας
Τα μαθήματα αυτά έγιναν στις ημερίδες εκπαίδευσης ιατρών
Βιοπαθολόγων και Αιματολόγων, που εργάζονται στα αιματολογικά
εργαστήρια των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, για την
εργαστηριακή διάγνωση της ελονοσίας και τα οποία οργανώνει η
ΕΣΔΥ με το ΚΕΕΛΠΝΟ με συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
Η Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων οργανώνει σε ετήσια βάση
σεμινάρια με θέματα που αφορούν τον Έλεγχο των Λοιμώξεων. Τα

σεμινάρια
απευθύνονται
σε
νοσηλευτές
λοιμώξεων,
εξειδικευόμενους λοιμωξιολογίας αλλά και σε όλους τους
επαγγελματίες υγείας και γίνονται μία φορά το μήνα υπό την
αιγίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Σκοπός των σεμιναρίων αυτών είναι η εκπαίδευση των
επαγγελματιών υγείας σε θέματα ελέγχου λοιμώξεων και η
ευαισθητοποίησή τους στα προβλήματα του ελέγχου των λοιμώξεων
και της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών.
Το υλικό των σεμιναρίων 2010-2011 παρατείθεται στην παρούσα
ιστοσελίδα προς ενημέρωσή σας.

Τετάρτη 15/12/2010
Νοσήματα που μεταδίδονται αιματογενώς – (Α. Παπαδημητρίου)
Νοσήματα που μεταδίδονται με επαφή – (Ε. Γιαννιτσιώτη)
Νοσήματα που μεταδίδονται αερογενώς – (Ά. Πεφάνης)
Μέτρα Ατομικής Προστασιας – (Ε. Τόμπρου)
Εμβολιασμοί στο Υγειονομικό Προσωπικό – (Δ. Χατζηγεωργίου)

Τετάρτη 6/2/2011
Έλεγχος λοιμώξεων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας – (Α.
Μαραγκός)
Επιδημιολογική διερεύνηση – (Δ. Χατζηγεωργίου)
Επιτυχημένα
Κοντοπίδου)

δίκτυα

επιδημιολογικής

επιτήρησης

–

(Φ.

Νομική πλευρά των νοσοκομειακών λοιμώξεων – (Ε. Αλεξόπουλος)
Επιδημιολογία νοσοκομειακών λοιμώξεων – (Ξ. Δεδούκου)

Τετάρτη 16/3/2011
Πολυανθεκτικοί παθογόνοι μικροοργανισμοί (Ν. Σύψας)

Επιδημιολογία MDRO (Γ.Λ. Δαΐκος)

Τετάρτη 13/4/2011
Αποστείρωση (Γ. Τζεμπετζή)
Έλεγχος & πρόληψη λοιμώξεων – Χειρουργείο (Ι. Τσέκα)
Έλεγχος λοιμώξεων – Τμήμα Διατροφής (Α. Καραΐσκου)
Πρόληψη και έλεγχος λοιμώξεων – Ειδικά Τμήματα (Γ. Λαουτάρης)

Τετάρτη 15/6/2011
Λοιμώξεις προθέσεων (Α. Αντωνιάδου)
Λοιμώξεις σχετιζόμενες με τη χρήση IV καθετήρων (Φ. Βεινή)
Λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου & εγκαυματικής επιφάνειας (Γ.
Σακοράφας)
Λοιμώξεις αναπνευστικού (Π. Μπακάκος)
Οι πιο σημαντικές νοσοκομειακές λοιμώξεις (Θ. Πέππας)

