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TEAM WORK! 



“THE CAMBRIDGE CASE” 



ΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ» 

• Αποτυπώνει εναργώς την κατάσταση των ΝΛ και 
ΜΑ στη χώρα μας αλλά, κυρίως, στο νοσοκομείο 
μας 

• Προσπαθεί να καταδείξει με στοιχεία οτι κάθε 
Νοσοκομείο έχει ιδιαιτερότητες και πρέπει να 
εξατομικεύει τα μέτρα και τις παρεμβάσεις 

• Καταδεικνύει την ανάγκη οτι το ΚΕΕΛΠΝΟ πρέπει 
να δίνει κατευθύνσεις και πλαίσια δράσης και 
να συνδράμει και να παρέχει βοήθεια και 
τεχνογνωσία σε όσους τα έχουν ανάγκη και τα 
επιζητούν 



«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

• 2 ΜΕΘ 30κλ 
• 1 ΜΑΦ 20 κλ 
• 1 Μ Εμφρ. 14 κλ 
• 1 ΑΚΑ 8 κλ 
• 1 ΜΤΝ 24 κλ 
• ΜΜΟ 6 κλ 
• ΜΜΜΟ 6 κλ 
• ΜΕΛ 5 κλ 
• Αιματολ./Ογκολ. Κλινικη: νοσηλεία ~450/μήνα 
• Διακίνηση ασθενών εντός νοσοκομείου ~290/μήνα 



ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• 100-200 εκατοστά μεταξύ των ασθενών 

• Αρκετά συχνά: 0 εκατοστά! (επικουρικές 
κλίνες) 



ΤΙ ΚΑΝΑ(ΟΥ)ΜΕ ΣΤΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» 

• Κριτική/αυτοκριτική 

• Ορίσαμε τις προτεραιότητές μας 

• Εξειδικεύσαμε τα μέτρα των προτεραιοτήτων 

• Δημοσιοποιούμε/κοινοποιούμε τα δεδομένα 



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

• Ελεγχος χρήσης αντιβιοτικών 
      -ηλεκτρονική φόρμα 
      -24ωρη παρουσία λοιμωξιολόγου 
      -βιβλιαράκι περιεγχειρητικής προφύλαξης (60%    

συνεχίζουν!) 
• Επιτήρηση θετικών αιμοκαλλιεργειών 
• Επιτήρηση βακτηριαιμιών ανα 3μηνο 
• Επιτήρηση βακτηριαιμιών απο χρήση καθετήρα 
• Ευρεία χρήση εργαλείων ελέγχου (audit tools) 
• Επιτήρηση υγιεινής χεριών (απο το 2010) 
• Εκπαίδευση προσωπικού ανα μήνα 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ (SURVEILANCE) 

• Δεν έχει αποδειχθεί οτι χρησιμεύει σε 
ενδημικές καταστάσεις παρά μόνον σε 
περιπτώσεις επιδημιών 

• (Ευαγγελισμός): υπολογίσαμε οτι θα 
χρειαστούν ~36.000 επιπλέον καλλιέργειες 
ετησίως (για έλεγχο μόνο μια φορά) με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται 

• Για μονώσεις και cohorting θα χρειαστεί 
περίπου το 20% των κλινών 



• Διοίκηση 

• Λοιμωξιολόγοι 

• Νοσηλεύτριες/τές επιτήρησης 
λοιμώξεων 

• Φαρμακείο    



TEAM WORK! 



Δεν υπάρχουν μάγοι, ούτε μαγικές 
λύσεις. 

Υπάρχουν απλοί κανόνες που για 
να αποδώσουν, όμως, 
χρειάζονται ένα υγιές 
περιβάλλον. 



ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΤΗΣ 
ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ 

Καθαρή φροντίδα των 
αρρώστων με καθαρά χέρια 
σε καθαρό περιβάλλον.  


