ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
Απαραίτητες ενέργειες για την οργάνωση και υλοποίηση της Σημειακής Καταγραφής ΝΛ και Χρήσης
Αντιβιοτικών στα ελληνικά νοσοκομεία:
1.

Σύσταση ομάδας εργασίας-καταγραφής στο νοσοκομείο. Προτείνεται να οριστεί ένας
καταγραφέας ανά 150-200 κλίνες. Η Ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε
αυτά, μέλη της ΕΝΛ με κλινική εμπειρία και έμπρακτο ενδιαφέρον στον τομέα της πρόληψης και
του ελέγχου των λοιμώξεων. Επίσης συστήνεται, τα μέλη της Ομάδας καταγραφής και ειδικά οι
Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων να διευκολυνθούν όσο αφορά το έργο τους για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να ασχοληθούν εντεταλμένα με την καταγραφή.

2.

Αποστολή των ονοματεπωνύμων και της επαγγελματικής ιδιότητας των μελών της ομάδας
εργασίας μέχρι τις 11/11/2016 στο γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Μικροβιακής Αντοχής
του ΚΕΕΛΠΝΟ. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση του
πιστοποιητικού παρακολούθησης που θα δοθεί υπογεγραμμένο από τους διοργανωτές
(ΚΕΕΛΠΝΟ και Πανεπιστήμιο Κρήτης).

3.

Μέριμνα για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών της Ομάδας καταγραφής σχετικά με τα
αναρτημένα εγχειρίδια.

4.

Εγγραφή (registration) του κάθε νοσοκομείου μέχρι 14/11/2016 στο σύστημα τηλεδιάσκεψης
Πανεπιστημίου Κρήτης (με βάσει τις αναρτημένες στους ιστότοπους οδηγίες) και επιβεβαίωση της
επιτυχίας της.

5.

Έγκαιρος καθορισμός τόπου συνάντησης προς παρακολούθηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος και έγκαιρη διαδικτυακή σύνδεση την ημέρα εκπαίδευσης.
Λεπτομερείς οδηγίες και τα εγχειρίδια της καταγραφής (μεθοδολογία-ορισμοί) θα αναρτηθούν την
1η εβδομάδα του Νοέμβρη στους αντίστοιχους ιστότοπους τόσο του Γραφείου ΝΛ και
Μικροβιακής Αντοχής του ΚΕΕΛΠΝΟ ( http://www.keelpno.gr – Σχέδιο Δράσης «Προκρούστης» )
όσο και της Μονάδας Ελέγχου Λοιμώξεων του Πανεπιστημίου Κρήτης (www.infectioncontrol.gr )
προς ενημέρωση των ΕΝΛ.
Tα εγχειρίδια της καταγραφής που θα αναρτηθούν περιλαμβάνουν:
 Εγχειρίδιο μεθοδολογίας και κατευθυντήριων οδηγιών εργασίας για την συλλογή δεδομένων.
 Εγχειρίδιο κριτηρίων και κατευθυντηρίων οδηγιών εργασίας για την ανίχνευση, εντόπιση και
καταγραφή των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 Οργανωτικές και διοικητικές διευθετήσεις (πρότυπα εγγράφων και επιστολών).

 Μελέτες περιπτώσεων νοσοκομειακών λοιμώξεων και ασκήσεις.
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την καταγραφή επιπολασμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων σε
Ελληνικά νοσοκομεία.

Επιπλέον, προβλέπεται διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (webinar) στις 16/11/2016, το οποίο
θα κληθούν να παρακολουθήσουν οι Ομάδες καταγραφής σε απευθείας μετάδοση μέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (http://webcast.ucnet.uoc.gr).Η συμμετοχή
όλων των μελών των ομάδων καταγραφής στο διαδικτυακό αυτό πρόγραμμα είναι απαραίτητη για
την πληρέστερη και ομοιογενή καταγραφή.
Για λόγους διευκόλυνσης της επικοινωνίας των ΚΕΕΛΠΝΟ και Πανεπιστημίου Κρήτης με τις ΕΝΛ,
παρακαλούνται οι Ομάδες Εργασίας και Επέμβασης κάθε νοσοκομείου να επικαιροποιήσουν τα
στοιχεία τους (τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις) και να δηλώσουν τα ονόματα των
συμμετεχόντων στην Ομάδα καταγραφής όπως ορίζεται και στις αρχικές οδηγίες για την
οργάνωση και υλοποίηση της καταγραφής από τα νοσοκομεία.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Α. Γραφείο ΝΛ και Μικροβιακής Αντοχής του ΚΕΕΛΠΝΟ: 2105212089, 2105212087:
giannoulidou@keelpno.gr, papadaki@keelpno.gr
Β. Μονάδα Ελέγχου Λοιμώξεων του Πανεπιστημίου Κρήτης: 2810392366
infectioncontrol@pagni.gr

