Ενημερωτική συνάντηση για την πρόοδο του προγράμματος του ΕΟΔΥ για
την εφαρμογή της Υγιεινής των Χεριών στα Ελληνικά Νοσοκομεία
Στις 28.6.2019 στο κεντρικό κτήριο του ΕΟΔΥ υλοποιήθηκε συνάντηση των
Νοσοκομείων της 1ης και 2ης ΥΠΕ – περιφέρειας Αττικής για την εφαρμογή του
πιλοτικού προγράμματος του ΕΟΔΥ σχετικά με την προώθηση της Υγιεινής των
Χεριών στα ελληνικά νοσοκομεία. Στη συνάντηση αυτή παραβρέθηκαν Νοσηλευτές
Επιτήρησης Λοιμώξεων από την πλειονότητα των νοσοκομείων που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα. Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση ήταν τα ακόλουθα:
1. Τα πρώτα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος.
Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν από το γραφείο
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Μικροβιακής Αντοχής τα πρώτα στοιχεία
ήταν πολύ ενθαρρυντικά τόσο όσο αφορά στη συμμετοχή των νοσοκομείων
στις δράσεις του προγράμματος όσο και στα αποτελέσματα μετά την
ολοκλήρωση του 1ου κύκλου από τα νοσοκομεία.
2. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποια νοσοκομεία στην υλοποίηση του
προγράμματος. Όσα νοσοκομεία δεν έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή του
προγράμματος αυτό οφείλεται κυρίως στη μη διευκόλυνση των συνδέσμων
να ασχοληθούν με την διαδικασία της επιτήρησης. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης προτάθηκαν λύσεις από νοσοκομεία που κατάφεραν να
υλοποιήσουν τις καταγραφές.
3. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι καταγραφείς κατά την διάρκεια της
επιτήρησης. Το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των φάσεων του 1 ου κύκλου
ήταν αρκετά διαφορετικό μεταξύ των νοσοκομείων. Αυτό δικαιολογείται
απόλυτα γιατί πρόκειται για μία νέα διαδικασία στην οποία εμπλέκονται
πολλοί επαγγελματίες υγείας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι ΝΕΛ των
νοσοκομείων που προχώρησαν στις καταγραφές της συμμόρφωσης της ΥΧ
δεν υπήρξαν προβλήματα στην φάση της καταγραφής αλλά και ούτε στη
φάση της παρέμβασης. Πολύ σημαντική είναι η επισήμανση που έγινε ότι η
διαδικασία της επιτήρησης είναι εφικτή στην καθημερινή κλινική ρουτίνα
και ότι κάποια νοσοκομεία αποφάσισαν να την επεκτείνουν και σε άλλα
κλινικά τμήματα.
4. Η ανάγκη για βελτίωση των δεδομένων που αποστέλλεται στον ΕΟΔΥ
(Δράσεις και Καταγραφές Συμμόρφωσης), Βασικά σημεία που τέθηκαν ήταν
τα ακόλουθα:
 Να αναγράφεται ξεκάθαρα στο δελτίο καταγραφής συμμόρφωσης ο
κύκλος και η φάση καταγραφής.
 Να αναγράφεται ξεκάθαρα ο κλινικός τομέας. Όταν οι καταγραφές
προέρχονται από δύο κλινικές του ίδιου τομέα (π.χ από δύο παθολογικές

κλινικές), τότε η συμμόρφωση θα αποστέλλεται ενιαία ως Παθολογικός
Τομέας.
 Να αναγράφεται η συμμόρφωση ως κλάσμα με απόλυτους αριθμούς
(αριθμός ευκαιριών εφαρμογής στην ΥΧ/αριθμός ευκαιριών που
καταγράφηκαν) και όχι μόνο ως ποσοστό.(%)
5. Προτάσεις για να δοθούν κίνητρα στους συνδέσμους που ασχολήθηκαν
συστηματικά με το πρόγραμμα. Από τα νοσοκομεία που ολοκλήρωσαν τις
καταγραφές αναγνωρίστηκε η μεγάλη συμβολή των κλινικών συνδέσμωνεκπαιδευτών στην εφαρμογή του προγράμματος και η ανάγκη αναγνώρισης
της προσπάθειάς τους και σε κεντρικό επίπεδο.
6. Τα επόμενα βήματα είναι τα ακόλουθα:
 Ολοκλήρωση του 1ου κύκλου καταγραφών από όλα τα νοσοκομεία
 Αποστολή δεδομένων στο Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και
Μικροβιακής Αντοχής μέχρι τέλος Ιουλίου στο e-mail o.liori@keelpno.gr ή
d.papadopoulou@keelpno.gr, σύμφωνα με την παράγραφο 4. για όσα
νοσοκομεία έχουν ήδη στείλει ποσοστά συμμόρφωσης. Η ίδια καταλυτική
ημερομηνία ισχύει και για όσα νοσοκομεία δεν έχουν ακόμη στείλει τις
καταγραφές τους.
 Το Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Μικροβιακής Αντοχής θα
αποστείλει τον 9ο /2019 τα αποτελέσματα των καταγραφών από όλα τα
νοσοκομεία στις διοικήσεις των νοσοκομείων αλλά και στις αντίστοιχες
ΥΠΕ με ιδιαίτερη μνεία στους συνδέσμους- εκπαιδευτές. Γι αυτό το λόγο
είναι σημαντικό, όπως άλλωστε συζητήθηκε και στη συνάντηση, να
αποσταλούν στο γραφείο ΝΛ και ΜΑ τα ονόματα των συνδέσμων που
ενεργοποιήθηκαν και συνέβαλαν στην εφαρμογή του προγράμματος.
 Για τους μήνες Ιούλιος – Αύγουστος για όσα νοσοκομεία έχουν
ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο προτείνεται η συνέχιση της επιτήρησης και
των παρεμβάσεων χωρίς όμως την υλοποίηση συναντήσεων, και έναρξη
νέου κύκλου τον Σεπτέμβριο. Όσα νοσοκομεία δεν έχουν ολοκληρώσει
τον 1ο κύκλο θα πρέπει αυτό το χρονικό διάστημα να τον ολοκληρώσουν
στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.
 Όσα νοσοκομεία ξεκινήσουν νέο κύκλο προγράμματος θα πρέπει να τον
ολοκληρώσουν μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουν τεθεί βάσει του
αρχικού σχεδιασμού.
 Τον Σεπτέμβριο μπορεί να υλοποιηθεί ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για
τους νέους συνδέσμους – εκπαιδευτές που κάποια νοσοκομεία
προτίθενται να συμπεριλάβουν στις Ομάδες επιτήρησής τους. Γι αυτό το
λόγο παρακαλούμε όπως δηλώσετε το συντομότερο δυνατό τα ονόματά
τους ώστε να προγραμματισθεί η συγκεκριμένη εκπαιδευτική συνάντηση.
 Η επόμενη συνάντηση θα υλοποιηθεί μαζί με τους κλινικούς συνδέσμους
τον Οκτώβριο-Νοέμβριο 2019.

 Τέλος, συζητήθηκε η σημασία της συμμετοχής των επαγγελματιών υγείας
των νοσοκομείων στο δίκτυο της ΥΧ του γραφείου ΝΛ και ΜΑ. Η
συμμετοχή έχει συμβολικό χαρακτήρα αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα
ανάδειξης του μέτρου αυτού ως βασική αξία για την ασφάλεια των
ασθενών μας αλλά των φροντιστών τους. Tο link για τη δήλωση
συμμετοχής στο δίκτυο του ΕΟΔΥ για την προώθηση της αξίας της
Υγιεινής των Χεριών για την ασφάλεια των ασθενών ειναί :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1uJ5pRFlUKVe24AWCL9QR
PVEeHfPIEB3cfExy9voGoi3wlg/viewform

