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Ι. Γνωστοποίηση του αντικειμένου και του σκοπού της μελέτης
προς τα όργανα διοίκησης του νοσοκομείου
Η γνωστοποίηση θα γίνει με έγγραφο του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 10 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της μελέτης.
1. Έγγραφο προς τον Διοικητή του νοσοκομείου
2. Έγγραφο προς την Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
3. Έγγραφο προς τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας
4. Έγγραφο προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Έρευνας και Δεοντολογίας του
νοσοκομείου.
Για τα ως άνω έγγραφα προς τα όργανα διοίκησης του νοσοκομείου μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα επιστολών (Ι.1 έως Ι.4) των επόμενων σελίδων:
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Ι.1. Πρότυπο Επιστολής προς τον Διοικητή του Νοσοκομείου

Από: Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
Προς:
τον Διοικητή του νοσοκομείου
Αξιότιμε κ. Διοικητά
Με το παρόν έγγραφο επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι θα πραγματοποιηθεί μελέτη
επιπολασμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων στο νοσοκομείο μας από

……../……./…….

έως .……/……./…….. ..
Η μελέτη είναι πανελλαδικής κλίμακας, διεξάγεται υπό την εποπτεία του ΚΕΕΛΠΝΟ με την
τεχνική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, και εντάσσεται στα πλαίσια εφαρμογής
κοινού ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου
Νοσημάτων (ECDC), με τίτλο: Point Prevalence Survey οf Healthcare - Associated Infections

and Antimicrobial Use in European Acute Care Hospitals.
Σκοπός της μελέτης είναι να καθοριστούν βασικά επιδημιολογικά στοιχεία για τις
νοσοκομειακές λοιμώξεις και τη χρήση των αντιβιοτικών στα ελληνικά νοσοκομεία, τα οποία
θα επιτρέψουν τη συγκριτική αντιπαράθεση με αντίστοιχα στοιχεία σε νοσοκομεία άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, θα καταστήσουν δυνατή την αναγνώριση πρακτικών ελέγχου
λοιμώξεων που ενδεχομένως χρήζουν βελτιώσεων και θα αναδείξουν συγκεκριμένες
παρεμβάσεις περιορισμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Ευελπιστώ για την στήριξή σας στην προσπάθεια αυτή.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
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Ι.2. Πρότυπο Επιστολής προς τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας

Από: Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
Προς:
Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
Αξιότιμε κ. Διευθυντά(-τρια)
Με το παρόν έγγραφο επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι θα πραγματοποιηθεί μελέτη
επιπολασμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων στο νοσοκομείο μας από

……../……./…….

έως .……/……./…….. ..
Η μελέτη είναι πανελλαδικής κλίμακας, διεξάγεται υπό την εποπτεία του ΚΕΕΛΠΝΟ με την
τεχνική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, και εντάσσεται στα πλαίσια εφαρμογής
κοινού ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου
Νοσημάτων (ECDC), με τίτλο: Point Prevalence Survey οf Healthcare - Associated Infections

and Antimicrobial Use in European Acute Care Hospitals.
Σκοπός της μελέτης είναι να καθοριστούν βασικά επιδημιολογικά στοιχεία για τις
νοσοκομειακές λοιμώξεις και τη χρήση των αντιβιοτικών στα ελληνικά νοσοκομεία, τα οποία
θα επιτρέψουν τη συγκριτική αντιπαράθεση με αντίστοιχα στοιχεία σε νοσοκομεία άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, θα καταστήσουν δυνατή την αναγνώριση πρακτικών ελέγχου
λοιμώξεων που ενδεχομένως χρήζουν βελτιώσεων και θα αναδείξουν συγκεκριμένες
παρεμβάσεις περιορισμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Ευελπιστώ για την στήριξή σας στην προσπάθεια αυτή, με την παράκληση να ενημερώσετε
σχετικά τους διευθυντές των κλινικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
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Ι.3. Πρότυπο Επιστολής προς Πρόεδρο Επιτροπής Έρευνας - Δεοντολογίας
Από: Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
Προς:
Πρόεδρο της Επιτροπής Έρευνας και
Δεοντολογίας
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Με το παρόν έγγραφο επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι θα πραγματοποιηθεί μελέτη
επιπολασμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων στο νοσοκομείο μας από

……../……./…….

έως .……/……./…….. ..
Η μελέτη είναι πανελλαδικής κλίμακας, διεξάγεται υπό την εποπτεία του ΚΕΕΛΠΝΟ με την
τεχνική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, και εντάσσεται στα πλαίσια εφαρμογής
κοινού ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου
Νοσημάτων (ECDC), με τίτλο: Point Prevalence Survey οf Healthcare - Associated Infections

and Antimicrobial Use in European Acute Care Hospitals.
Σκοπός της μελέτης είναι να καθοριστούν βασικά επιδημιολογικά στοιχεία για τις
νοσοκομειακές λοιμώξεις και τη χρήση των αντιβιοτικών στα ελληνικά νοσοκομεία, τα οποία
θα επιτρέψουν τη συγκριτική αντιπαράθεση με αντίστοιχα στοιχεία σε νοσοκομεία άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, θα καταστήσουν δυνατή την αναγνώριση πρακτικών ελέγχου
λοιμώξεων που ενδεχομένως χρήζουν βελτιώσεων και θα αναδείξουν συγκεκριμένες
παρεμβάσεις περιορισμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Εκ της φύσεως της, η μελέτη δεν περιλαμβάνει καμία παρέμβαση προς τους ασθενείς.
Ευελπιστώ για την έγκρισή σας για την πραγματοποίηση της μελέτης.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
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Ι.4. Πρότυπο Επιστολής προς την Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Από: Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
Προς:
Διευθύντρια
Υπηρεσίας

Αξιότιμη κ. Διευθύντρια

της

Νοσηλευτικής

Με το παρόν έγγραφο επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι θα πραγματοποιηθεί μελέτη
επιπολασμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων στο νοσοκομείο μας από

……../……./…….

έως .……/……./…….. ..
Η μελέτη είναι πανελλαδικής κλίμακας, διεξάγεται υπό την εποπτεία του ΚΕΕΛΠΝΟ με την
τεχνική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, και εντάσσεται στα πλαίσια εφαρμογής
κοινού ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου
Νοσημάτων (ECDC), με τίτλο: Point Prevalence Survey οf Healthcare - Associated Infections

and Antimicrobial Use in European Acute Care Hospitals.
Σκοπός της μελέτης είναι να καθοριστούν βασικά επιδημιολογικά στοιχεία για τις
νοσοκομειακές λοιμώξεις και τη χρήση των αντιβιοτικών στα ελληνικά νοσοκομεία, τα οποία
θα επιτρέψουν τη συγκριτική αντιπαράθεση με αντίστοιχα στοιχεία σε νοσοκομεία άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, θα καταστήσουν δυνατή την αναγνώριση πρακτικών ελέγχου
λοιμώξεων που ενδεχομένως χρήζουν βελτιώσεων και θα αναδείξουν συγκεκριμένες
παρεμβάσεις περιορισμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Ευελπιστώ για την στήριξή σας στην προσπάθεια αυτή και σας παρακαλώ να καλέσετε σε
συνάντηση τις προϊστάμενες των κλινικών / τμημάτων / μονάδων και να τους ζητήσετε να
βοηθήσουν τις ομάδες καταγραφής με την συμπλήρωση του εντύπου που σας επισυνάπτω
για τη λήψη στοιχείων των ασθενών σε κάθε κλινική την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η
μελέτη επιπολασμού.
Ο

Πρόεδρος

της

Επιτροπής

Ελέγχου

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
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ΙΙ. Γνωστοποίηση του σκοπού της μελέτης και του χρόνου
πραγματοποίησής της και αναζήτηση στήριξης από τους
Διευθυντές και τις Προϊστάμενες των κλινικών/ τμημάτων /
μονάδων.

Η γνωστοποίηση
Νοσοκομειακών

θα γίνει με έγγραφο του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου
Λοιμώξεων

προς

κάθε

διευθυντή(-τρια)

κλινικής

και

κάθε

προϊσταμένη ξεχωριστά.
Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα επιστολών (ΙΙ.1 και
ΙΙ.2) των επόμενων σελίδων:
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ΙΙ.1. Πρότυπο Επιστολής προς τους Διευθυντές Κλινικών
Από: Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
Προς

τον

Διευθυντή

της

………………………………… κλινικής
Κύριε διευθυντά
Με το παρόν έγγραφο επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι θα πραγματοποιηθεί μελέτη
επιπολασμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων στο νοσοκομείο μας από

……../……./…….

έως .……/……./…….. ..
Η μελέτη είναι πανελλαδικής κλίμακας, διεξάγεται υπό την εποπτεία του ΚΕΕΛΠΝΟ με την
τεχνική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, και εντάσσεται στα πλαίσια εφαρμογής
κοινού ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου
Νοσημάτων (ECDC), με τίτλο: Point Prevalence Survey οf Healthcare - Associated Infections

and Antimicrobial Use in European Acute Care Hospitals.
Σκοπός της μελέτης είναι να καθοριστούν βασικά επιδημιολογικά στοιχεία για τις
νοσοκομειακές λοιμώξεις και τη χρήση των αντιβιοτικών στα ελληνικά νοσοκομεία, τα οποία
θα επιτρέψουν τη συγκριτική αντιπαράθεση με αντίστοιχα στοιχεία σε νοσοκομεία άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, θα καταστήσουν δυνατή την αναγνώριση πρακτικών ελέγχου
λοιμώξεων που ενδεχομένως χρήζουν βελτιώσεων και θα αναδείξουν συγκεκριμένες
παρεμβάσεις περιορισμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω να ορίσετε ένα γιατρό από την κλινική σας, ο οποίος θα
συνεργαστεί με την ομάδα καταγραφής την ημέρα της μελέτης για την παροχή
πληροφοριών για τους ασθενείς της κλινικής σας.
Ο

Πρόεδρος

της

Επιτροπής

Ελέγχου

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
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ΙΙ.2. Πρότυπο Επιστολής προς τις Προϊσταμένες Κλινικών
Από: Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
Προς
την

Προϊσταμένη

της

……………………………. κλινικής
Κα Προϊσταμένη
Με το παρόν έγγραφο επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι θα πραγματοποιηθεί μελέτη
επιπολασμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων στο νοσοκομείο μας από

……../……./…….

έως .……/……./…….. ..
Η μελέτη είναι πανελλαδικής κλίμακας, διεξάγεται υπό την εποπτεία του ΚΕΕΛΠΝΟ με την
τεχνική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, και εντάσσεται στα πλαίσια εφαρμογής
κοινού ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου
Νοσημάτων (ECDC), με τίτλο: Point Prevalence Survey οf Healthcare - Associated Infections

and Antimicrobial Use in European Acute Care Hospitals.
Σκοπός της μελέτης είναι να καθοριστούν βασικά επιδημιολογικά στοιχεία για τις
νοσοκομειακές λοιμώξεις και τη χρήση των αντιβιοτικών στα ελληνικά νοσοκομεία, τα οποία
θα επιτρέψουν τη συγκριτική αντιπαράθεση με αντίστοιχα στοιχεία σε νοσοκομεία άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, θα καταστήσουν δυνατή την αναγνώριση πρακτικών ελέγχου
λοιμώξεων που ενδεχομένως χρήζουν βελτιώσεων και θα αναδείξουν συγκεκριμένες
παρεμβάσεις περιορισμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω να συμπληρώσετε το έντυπο που σας επισυνάπτω, με
στοιχεία των ασθενών που θα νοσηλεύονται στην κλινική σας την ημέρα που θα
πραγματοποιηθεί η μελέτη επιπολασμού.
Ο

Πρόεδρος

της

Επιτροπής

Ελέγχου

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
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ΙΙΙ. Οργανωτική Συνάντηση, Σύσταση Ομάδας (-ων) Εργασίας
και Πλάνο Εργασίας
Σε οργανωτική συνάντηση, που θα συγκαλέσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου των
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και στην οποία θα παρευρεθούν όλοι οι συμμετέχοντες στη
μελέτη, θα πρέπει να συζητηθούν τα κριτήρια ορισμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων και
τα πρωτόκολλα συλλογής δεδομένων και να επιλυθούν πιθανά ερωτήματα ή αμφιβολίες.
Επίσης, θα πρέπει να καθοριστεί ένα πλάνο και ένα χρονοδιάγραμμα εργασίας (σε ποια ή
ποιες κλινικές θα διεξάγεται η καταγραφή, ανά ημέρα) και να ορισθεί η Ομάδα (-ες)
Εργασίας που θα πραγματοποιήσει την καταγραφή επιπολασμού για κάθε κλινική του
νοσοκομείου. Η Ομάδα Εργασίας πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με το ποιον γιατρό θα
αναζητήσει σε κάθε κλινική για συνεργασία, όπως αυτός έχει ορισθεί από τον διευθυντή
κάθε κλινικής.
Τέλος, είναι επομένως απαραίτητο να προσδιοριστεί ο τρόπος επικοινωνίας των
συμμετεχόντων στην καταγραφή επιπολασμού και να ορισθεί ένα μέλος της Επιτροπής
Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ως υπεύθυνος για την παροχή διευκρινήσεων και την
επίλυση προβλημάτων για κάθε ημέρα διεξαγωγής της μελέτης
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Οργανωτικές και Διοικητικές Διευθετήσεις - Πρότυπα Επιστολών
Μελέτη Επιπολασμού των ΝΛ και της Χρήσης Αντιβιοτικών

IV. Αναπαραγωγή απαιτούμενου
Διεξαγωγή της Μελέτης

Έντυπου

Υλικού

για τη

Η Νοσηλεύτρια (-της) Ελέγχου των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων θα πρέπει να φροντίσει για
την αναπαραγωγή του έντυπου υλικού που απαιτείται για τη διεξαγωγή της μελέτης
(φωτοτυπίες εντύπων συλλογής δεδομένων, εγχειριδίων, επεξηγηματικών πινάκων και
διαγραμμάτων).

V. Τελική Συνάντηση, Έλεγχος και Επιβεβαίωση Δεδομένων
Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής δεδομένων σε όλες τις κλινικές του νοσοκομείου και
πριν την καταχώρηση τους στις online ηλεκτρονικές φόρμες και την αποστολή τους στην
κεντρική

βάση

δεδομένων,

θα

πρέπει

να

διεξαχθεί

μία

τελική

συνάντηση

των

συμμετεχόντων στη μελέτη με στόχο να συζητηθούν όλα τα περιστατικά, να πιστοποιηθούν
οι λοιμώξεις μία προς μία, να διευκρινισθούν εκείνες για τις οποίες υπάρχουν αμφιβολίες και
να γίνει η τελική επιβεβαίωση όλων των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων που έχουν καταγραφεί.
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ΕΝΤΥΠΟ 4: ΛΙΣΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ & ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΤΙΣ 8 ΠΜ. ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ

Όνομα Κλινικής: ………………………………………………………………………….…. Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: __ __ / __ __ / __ __ __ __
Συνολικός Αριθμός Θαλάμων Κλινικής:
α/α

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός Μητρώου
Ασθενή ή ΑΜΚΑ

Αριθμός Μονόκλινων Θαλάμων:
Φύλο
(Α/Γ)

Ηλικία
Ε
Μ

Ημερ/νία
Εισαγωγής
Κλινική

Συνολικός Αριθμός Κρεβατιών:
Ημερ/νία
Εισαγωγής
Νοσοκομείο

ΚOΚ

Την Ημέρα Μελέτης (+ / - ):
ΚΦΚ
ΠΑΚ
ΕΜΥΑ
ΔΙΑΣ

ΣΣυνολικός Αριθμός Ασθενών στην Κλινική: |________|

ΑΝΤΙΒ

ΧΠ
(24h)

(χρησιμοποιείστε 2ο έντυπο αν απαραίτητο)

KOK = Καθετήρας Ουροδόχου Κύστης, ΚΦΚ = Κεντρικός Φλεβικός Καθετήρας (καταλήγει κοντά η μέσα στην καρδιά ή σε μεγάλο αγγείο, χρήση για εγχύσεις, αιμοληψία ή αιμοδυναμική καταγραφή),
ΠΑΚ = Περιφερικός Αγγειακός Καθετήρας, ΕΜΥΑ = Επεμβατική Μηχανική Υποστήριξη Αναπνοής, ΔΙΑΣ = Διασωλήνωση (ενδοτραχειακός σωλήνας ή τραχειοστομία, με ή χωρίς ΕΜΥΑ), ΑΝΤΙΒ = Αντιβιοτικά,
ΧΠ = Χειρουργική Προφύλαξη (προηγούμενες 24 ώρες, 8 π.μ.- 8 π.μ.). Ηλικία: Σε έτη (Ε) αν >= 1 έτους ή σε μήνες (Μ) αν < 1 έτους.

