2o ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα.
Σημειώστε μόνο μία απάντηση σε κάθε ερώτηση.
Νοσοκομείο:

Κλινικό Τμήμα:

Φύλλο:

Ηλικία (σε έτη):

Ειδικότητα:
Ιατρός

Νοσηλευτής

ΔΕ Νοσηλευτής

Μαία

Φοιτητής
Νοσηλευτικής

Τεχνικός

Φυσικοθεραπευτής

Άλλο:

Φοιτητής Ιατρικής

Έχετε λάβει επίσημη εκπαίδευση στην υγιεινή των χεριών τα τελευταία τρία
χρόνια(από την ΕΝΛ ή από κάποιον άλλο φορέα στα πλαίσια εξειδικευμένου
σεμιναρίου);
Χρησιμοποιείτε στην καθημερινή σας κλινική πρακτική σκεύασμα αλκοολούχου
αντισηπτικού για την υγιεινή των χεριών;
1. Κατά την άποψή σας, τι ποσοστό ασθενών θα εμφανίσουν
Λοιμώξεις που Συνδέονται με Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στο
νοσοκομείο σας;

%
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ

2. Μπορείτε να αξιολογήσετε το βαθμό της επίπτωσης των Λοιμώξεων που Συνδέονται
με Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στην κλινική έκβαση των ασθενών;
Πολύ χαμηλός

Χαμηλός

Υψηλός

Πολύ υψηλός

3. Ποια είναι η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής ΥΧ στην πρόληψη Λοιμώξεων που
Συνδέονται με Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία;
Πολύ χαμηλή

Χαμηλή

Υψηλή

Πολύ υψηλή

4. Πόσο σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η εφαρμογή της ΥΧ στο νοσοκομείο σας;
Χαμηλή

Μέτρια

Υψηλή

5. Κατά μέσο όρο, σε τι ποσοστό των περιπτώσεων που ενδείκνυται
η εφαρμογή ΥΧ, οι επαγγελματίες υγείας την πραγματοποιούν;
(Αλκοολούχο Αντισηπτικό ή Πλύσιμο με νερό και σαπούνι)

Πολύ υψηλή
%
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ
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6. Κατά την άποψή σας, πόσο αποτελεσματικές είναι οι δράσεις που εφαρμόζονται
στο νοσοκομείο σας για τη βελτίωση της συμμόρφωσης του προσωπικού στην ΥΧ;
(Επιλέξτε από 1 έως 5, 1= καθόλου αποτελεσματική, 5= πολύ αποτελεσματική)
Η διοίκηση υποστηρίζει και προωθεί ανοιχτά την εφαρμογή της ΥΧ
Το νοσοκομείο έχει διαθέσιμα αλκοολούχα αντισηπτικά σε κάθε σημείο που
παρέχεται ιατρονοσηλευτική φροντίδα
Οι αφίσες για την ΥΧ ως υπενθυμίσεις εμφανίζονται στους κατάλληλους
χώρους του νοσοκομείου
Όλοι οι επαγγελματίας υγείας που εργάζονται στο νοσοκομείο μας έχουν
εκπαιδευτεί στην ΥΧ
Σαφείς και απλές οδηγίες για την εφαρμογή της ΥΧ είναι διαθέσιμες και
προσβάσιμες σε κάθε εργαζόμενο
Οι επαγγελματίες υγείας λαμβάνουν ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο για
την εφαρμογή της ΥΧ
Πιστεύεται ότι εφαρμόζετε τη ΥΧ σύμφωνα με τις οδηγίες και αποτελείται
καλό παράδειγμα για τους συναδέλφους σας
Οι ασθενείς μπορούν να υπενθυμίζουν στους επαγγελματίες υγείας την
εφαρμογή της ΥΧ
7. Επιλέξτε τη σημαντικότητα των παρακάτω προτάσεων
(Επιλέξτε από 1 έως 5, 1= καθόλου σημαντικό, 5= πολύ σημαντικό)
Πόσο σημαντικό για τον διευθυντή του τμήματος είναι το γεγονός ότι
εκτελείτε σωστά την ΥΧ;
Πόσο σημαντικό για τους συναδέλφους σας είναι το γεγονός ότι εκτελείτε τη
βέλτιστη ΥΧ;
Πόσο σημαντικό για τους ασθενείς σας είναι το γεγονός ότι εκτελείτε τη
βέλτιστη ΥΧ;
Πως αξιολογείται την προσπάθεια που χρειάζεται για την σωστή εφαρμογή
της ΥΧ όταν χρειάζεται να φροντίσετε έναν ασθενή;
Κατά μέσο όρο, σε τι ποσοστό αξιολογείται την συμμόρφωσή σας στην ΥΧ;
(Αλκοολούχο Αντισηπτικό ή Πλύσιμο με νερό και σαπούνι)

Το ερωτηματολόγιο βασίζεται στη σχετική βιβλιογραφία του ΠΟΥ
Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας!
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