ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ
ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ
Ινύιηνο 2014
ηόρνο
Η ζσζηή εθαξκνγή από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ.
Πόηε πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ (Σα 5 βήκαηα γηα ηελ πγηεηλή ηωλ
ρεξηώλ);
Πξηλ από θάζε επαθή κε ηνλ αζζελή
Πξηλ από θάζε θαζαξό ή άζεπην ρεηξηζκό
Μεηά από θάζε έθζεζε ζε ζσκαηηθά πγξά ηνπ αζζελή
Μεηά από θάζε επαθή κε ηνλ αζζελή
Μεηά από θάζε επαθή κε ην άκεζν άςπρν πεξηβάιινλ ηνπ αζζελή
Καλόλεο ζωζηήο εθαξκνγήο ηεο πγηεηλήο ηωλ ρεξηώλ
Ειέγρνπκε ηε δηαζεζηκόηεηα όισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθώλ.
Εάλ ηα ρέξηα δελ είλαη εκθαλώο ιεξσκέλα κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κόλν
αιθννινύρν αληηζεπηηθό.
Σε δπλεηηθό θίλδπλν επαθήο κε ζπνξνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο (π.ρ. clostridium
difficile) πξέπεη πξώηα λα ρξεζηκνπνηνύκε ζαπνύλη κε λεξό θαη κεηά αιθννινύρν
αληηζεπηηθό.
Χξεζηκνπνηήζηε ηελ απαξαίηεηε δόζε ζαπνπληνύ ή αιθννινύρνπ αληηζεπηηθνύ.
Τξίβνπκε κε πξνζνρή όιεο ηηο επηθάλεηεο ησλ ρεξηώλ (παιάκεο, κεζνδαθηύιηα
δηαζηήκαηα, αθξνδάρηπια, εζσηεξηθή επηθάλεηα αληίρεηξα).
Εάλ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη κόλν αιθννινύρν αληηζεπηηθό, αθήλνπκε ηα ρέξηα καο λα
ζηεγλώζνπλ.
Εάλ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ζαπνύλη, μεπιέλνπκε θαιά ηα ρέξηα καο κε λεξό, ηα
ζηεγλώλνπκε κε ρεηξνπεηζέηα κηαο ρξήζεο θαη θιείλνπκε ηε βξύζε ρξεζηκνπνηώληαο
ηελ ίδηα ρεηξνπεηζέηα.
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ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ
ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ
Ινύιηνο 2014
ηόρνο
Η πξνζηαζία ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαηά ηε θξνληίδα αζζελώλ θαη ε πξόιεςε
κεηάδνζεο κηθξννξγαληζκώλ ζε αζζελείο πνπ λνζειεύνληαη ή πξνζέξρνληαη ζε ρώξνπο
παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο.
Α. Πόηε εθαξκόδνληαη νη βαζηθέο πξνθπιάμεηο;
Οη βαζηθέο πξνθπιάμεηο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη από όιν ην πξνζσπηθό θαηά ηνλ
ρεηξηζκό όισλ ησλ αζζελώλ, όισλ ησλ δπλεηηθά κνιπζκέλσλ αληηθείκελσλ θαζώο θαη
όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο επαθήο κε αίκα ή άιια βηνινγηθά πγξά.
Β. Πνηα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ νη βαζηθέο πξνθπιάμεηο;
1. Τγηεηλή ηωλ ρεξηώλ
Εθαξκόζηε «Τα 5 βήκαηα γηα ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ».
2. Υξήζε γαληηώλ
Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο έθζεζεο ζε αίκα ή άιια βηνινγηθά πγξά.
Όηαλ ππάξρεη ε πηζαλόηεηα επαθήο κε βιελλνγόλνπο ή πεξηνρέο κε ιύζε ζπλέρεηαο
ηνπ δέξκαηνο.
Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο άζεπησλ ηερληθώλ.
3. Υξήζε πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο
‘Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο εθηίλαμεο αίκαηνο ή άιισλ βηνινγηθώλ πγξώλ.
4. Υξήζε κάζθαο
Χξήζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο, όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο εθηίλαμεο αίκαηνο ή
άιισλ βηνινγηθώλ πγξώλ.
5. Οθζαικηθή πξνζηαζία
Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο εθηίλαμεο αίκαηνο ή άιισλ βηνινγηθώλ πγξώλ
6. Αηρκεξά αληηθείκελα
Ιδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηε ρξήζε αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ.
Μελ επαλαηνπνζεηείηε ην θάιπκκα ζε βειόλεο.
Απόξξηςε ζε εηδηθά δνρεία απόξξηςεο αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ.
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ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ
ΑΔΡΟΓΔΝΔΙ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ
Ινύιηνο 2014
ηόρνο
Η πξνζηαζία ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαηά ηε θξνληίδα αζζελώλ κε λόζεκα πνπ
κεηαδίδεηαη αεξνγελώο θαη ε πξόιεςε κεηάδνζεο κηθξννξγαληζκώλ ζε αζζελείο πνπ
λνζειεύνληαη ή πξνζέξρνληαη ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο.
Α. Πόηε εθαξκόδνληαη νη αεξνγελείο πξνθπιάμεηο;
Οη αεξνγελείο πξνθπιάμεηο ιακβάλνληαη επηπιένλ ησλ βαζηθώλ πξνθπιάμεσλ, όηαλ
λνζειεύνληαη αζζελείο πνπ λνζνύλ ή είλαη ύπνπηνη γηα λόζεκα πνπ κεηαδίδεηαη αεξνγελώο.
Β. Πνηα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ νη αεξνγελείο πξνθπιάμεηο;
1. Υώξνο λνζειείαο αζζελή
Ο αζζελήο ζπληζηάηαη λα λνζειεύεηαη ζε ζάιακν αξλεηηθήο πίεζεο. Εάλ απηό δελ
είλαη εθηθηό πξέπεη λα λνζειεύεηαη ζε ηδηαίηεξν ζάιακν λνζειείαο κε πξνζάιακν θαη
μερσξηζηή ηνπαιέηα θαη ε πόξηα πξέπεη λα παξακέλεη θιεηζηή.
Αζζελείο κε ην ίδην λόζεκα κπνξνύλ λα ζπλ-λνζειεύνληαη.
2. Τγηεηλή ηωλ ρεξηώλ
Εθαξκόζηε «Τα 5 βήκαηα γηα ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ».
3. Υξήζε κάζθαο
Χξήζε κάζθαο πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο. Η κάζθα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη
πξηλ από ηελ είζνδν ζην ρώξν λνζειείαο θαη λα απνξξίπηεηαη ζηνλ πξνζάιακν ηνπ
ζαιάκνπ λνζειείαο.
4. Ννζνθνκεηαθόο εμνπιηζκόο
Χξεζηκνπνηήζηε όζν είλαη εθηθηό πιηθά κίαο ρξήζεο.
Οη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε λνζειεία ηνπ αζζελή (π.ρ. πηεζόκεηξν,
ζεξκόκεηξν), πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν αζζελή.
Οη ζπζθεπέο θαη ην πιηθό πνιιαπιώλ ρξήζεσλ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα
απνιπκαίλνληαη πξηλ από ηε ρξήζε ζε άιιν αζζελή.
5. Μεηαθηλήζεηο ηνπ αζζελή
Οη κεηαθηλήζεηο ηνπ αζζελή πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηηο απνιύησο απαξαίηεηεο
Καηά ηε κεηαθνξά, ρνξεγήζηε απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα ζηνλ αζζελή.
Ελεκεξώζηε ην πξνζσπηθό ηνπ ηκήκαηνο ππνδνρήο ηνπ αζζελή.
6. Δπαγγεικαηίεο πγείαο
Τν λνζειεπηηθό πξνζσπηθό εάλ είλαη εθηθηό ζπληζηάηαη λα απαζρνιείηαη
απνθιεηζηηθά κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αζζελείο.

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΕΧΝ Ε ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΤΓΕΙΑ
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ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ
ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ ΔΠΑΦΗ
Ινύιηνο 2014
ηόρνο
Η πξνζηαζία ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαηά ηε θξνληίδα αζζελώλ κε λόζεκα πνπ
κεηαδίδεηαη κε επαθή θαη ε πξόιεςε κεηάδνζεο κηθξννξγαληζκώλ ζε αζζελείο πνπ
λνζειεύνληαη ή πξνζέξρνληαη ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο.
Α. Πόηε εθαξκόδνληαη νη πξνθπιάμεηο επαθήο;
Οη πξνθπιάμεηο επαθήο ιακβάλνληαη επηπιένλ ησλ βαζηθώλ πξνθπιάμεσλ, όηαλ
λνζειεύνληαη αζζελείο πνπ λνζνύλ ή είλαη ύπνπηνη γηα λόζεκα πνπ κεηαδίδεηαη κε επαθή.
Β. Πνηα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ νη πξνθπιάμεηο επαθήο;
1. Υώξνο λνζειείαο αζζελή
Ο αζζελήο ζπληζηάηαη λα λνζειεύεηαη ζε ηδηαίηεξν ζάιακν λνζειείαο κε πξνζάιακν
θαη μερσξηζηή ηνπαιέηα θαη ε πόξηα πξέπεη λα παξακέλεη θιεηζηή.
Αζζελείο κε ην ίδην λόζεκα κπνξνύλ λα ζπλ-λνζειεύνληαη.
2. Τγηεηλή ηωλ ρεξηώλ
Εθαξκόζηε «Τα 5 βήκαηα γηα ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ».
3. Υξήζε πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο
Χξήζε πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο κίαο ρξήζεο, πξηλ ηελ είζνδν ζην ρώξν
λνζειείαο ηνπ αζζελή.
Η πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία πξέπεη λα αθαηξείηαη αθξηβώο πξηλ ηελ έμνδν από ην
ρώξν λνζειείαο.
Η πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία πξέπεη λα είλαη καθξηά ξόκπα κε καλίθηα κέρξη ηνπο
θαξπνύο.
4. Υξήζε κάζθαο
Χξήζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο, όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο εθηίλαμεο αίκαηνο ή
άιισλ βηνινγηθώλ πγξώλ.
5. Ννζνθνκεηαθόο εμνπιηζκόο
Χξεζηκνπνηήζηε όζν είλαη εθηθηό πιηθά κίαο ρξήζεο.
Οη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε λνζειεία ηνπ αζζελή (π.ρ. πηεζόκεηξν,
ζεξκόκεηξν), πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν αζζελή.
Οη ζπζθεπέο θαη ην πιηθό πνιιαπιώλ ρξήζεσλ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα
απνιπκαίλνληαη πξηλ από ηε ρξήζε ζε άιιν αζζελή.
6. Μεηαθηλήζεηο ηνπ αζζελή
Οη κεηαθηλήζεηο ηνπ αζζελή πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηηο απνιύησο απαξαίηεηεο
Ελεκεξώζηε ην πξνζσπηθό ηνπ ηκήκαηνο ππνδνρήο ηνπ αζζελή.
7. Δπαγγεικαηίεο πγείαο
Τν λνζειεπηηθό πξνζσπηθό εάλ είλαη εθηθηό ζπληζηάηαη λα απαζρνιείηαη
απνθιεηζηηθά κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αζζελείο.
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ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ
ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ ΑΠΟ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΔΣΑΓΙΓΟΝΣΑΙ ΜΔ ΣΑΓΟΝΙΓΙΑ
Ινύιηνο 2014
ηόρνο
Η πξνζηαζία ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαηά ηε θξνληίδα αζζελώλ κε λόζεκα πνπ
κεηαδίδεηαη κε ζηαγνλίδηα θαη ε πξόιεςε κεηάδνζεο κηθξννξγαληζκώλ ζε αζζελείο πνπ
λνζειεύνληαη ή πξνζέξρνληαη ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο.
Α. Πόηε εθαξκόδνληαη νη πξνθπιάμεηο ζηαγνληδίωλ;
Οη πξνθπιάμεηο ζηαγνληδίσλ ιακβάλνληαη επηπιένλ ησλ βαζηθώλ πξνθπιάμεσλ, όηαλ
λνζειεύνληαη αζζελείο πνπ λνζνύλ ή είλαη ύπνπηνη γηα λόζεκα πνπ κεηαδίδεηαη κε
ζηαγνλίδηα.
Β. Πνηα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ νη πξνθπιάμεηο ζηαγνληδίωλ;
1. Υώξνο λνζειείαο αζζελή
Ο αζζελήο ζπληζηάηαη λα λνζειεύεηαη ζε ηδηαίηεξν ζάιακν λνζειείαο κε πξνζάιακν
θαη μερσξηζηή ηνπαιέηα θαη ε πόξηα πξέπεη λα παξακέλεη θιεηζηή.
Αζζελείο κε ην ίδην λόζεκα κπνξνύλ λα ζπλ-λνζειεύνληαη.
2. Τγηεηλή ηωλ ρεξηώλ
Εθαξκόζηε «Τα 5 βήκαηα γηα ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ».
3. Υξήζε πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο
Χξήζε πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο πξηλ ηελ είζνδν ζην ρώξν λνζειείαο ηνπ αζζελή.
Η πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία πξέπεη λα αθαηξείηαη αθξηβώο πξηλ ηελ έμνδν από ην
ρώξν λνζειείαο.
Η πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία πξέπεη λα είλαη καθξηά ξόκπα κε καλίθηα κέρξη ηνπο
θαξπνύο.
4. Υξήζε κάζθαο
Χξήζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο, όηαλ πιεζηάζεηε ηνλ αζζελή ζε απόζηαζε
κηθξόηεξε ηνπ 1 κέηξνπ.
5. Ννζνθνκεηαθόο εμνπιηζκόο
Χξεζηκνπνηήζηε όζν είλαη εθηθηό πιηθά κίαο ρξήζεο
Οη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε λνζειεία ηνπ αζζελή (π.ρ. πηεζόκεηξν,
ζεξκόκεηξν), πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν αζζελή.
Οη ζπζθεπέο θαη ην πιηθό πνιιαπιώλ ρξήζεσλ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα
απνιπκαίλνληαη πξηλ από ηε ρξήζε ζε άιιν αζζελή.
6. Μεηαθηλήζεηο ηνπ αζζελή
Οη κεηαθηλήζεηο ηνπ αζζελή πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηηο απνιύησο απαξαίηεηεο
Καηά ηε κεηαθνξά, ρνξεγήζηε απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα ζηνλ αζζελή.
Ελεκεξώζηε ην πξνζσπηθό ηνπ ηκήκαηνο ππνδνρήο ηνπ αζζελή.
7. Δπαγγεικαηίεο πγείαο
Τν λνζειεπηηθό πξνζσπηθό εάλ είλαη εθηθηό ζπληζηάηαη λα απαζρνιείηαη
απνθιεηζηηθά κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αζζελείο.
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ΝΟΗΛΔΙΑ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΛΟΙΜΧΞΗ Ή ΦΟΡΔΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΝΘΔΚΣΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΤ ΜΔΣΑΓΙΓΔΣΑΙ ΜΔΧ ΔΠΑΦΗ
Ινύιηνο 2014
ηόρνο
Η πξόιεςε κεηάδνζεο πνιπαλζεθηηθώλ κηθξννξγαληζκώλ ζε αζζελείο πνπ λνζειεύνληαη ή
πξνζέξρνληαη ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο.
Γηαρείξηζε αζζελή
1. Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην
Ελεκέξσζε ΕΝΛ θαη επαγγεικαηηώλ πγείαο ζηελ θιηληθή / ηκήκα ζην νπνίν
λνζειεύεηαη ν αζζελήο.
2. Ννζειεία αζζελή
Μεηαθνξά ηνπ αζζελή ζε κόλσζε. Σπλ-λνζειεία αζζελώλ κε ινίκσμε ή απνηθηζκό
από ζπγθεθξηκέλν πνιπαλζεθηηθό ζηέιερνο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε
κόλσζή ηνπο.
Καζνξηζκόο ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηώλ πγείαο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε λνζειεία
ηνπ αζζελή, εάλ απηό δελ είλαη εθηθηό πεξηνξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ αζρνινύληαη κε
ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή.
Ελεκέξσζε νηθείσλ πξνζώπσλ ηνπ αζζελή θαζώο θαη αηόκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε
θξνληίδα ηνπ.
Καηάιιειε ζήκαλζε ζην ρώξν λνζειείαο ή ζην θάθειν ηνπ αζζελή.
Εθαξκνγή θαηάιιεισλ πξνθπιάμεσλ επαθήο πέξα ησλ βαζηθώλ.
3. Ννζνθνκεηαθόο εμνπιηζκόο
Εμαζθάιηζε δηαζεζηκόηεηαο απαηηνύκελσλ αλαιώζηκσλ πιηθώλ.
Χξεζηκνπνηήζηε όζν είλαη εθηθηό πιηθά κίαο ρξήζεο.
Οη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε λνζειεία ηνπ αζζελή (π.ρ. πηεζόκεηξν,
ζεξκόκεηξν), πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν αζζελή.
Οη ζπζθεπέο θαη ην πιηθό πνιιαπιώλ ρξήζεσλ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα
απνιπκαίλνληαη πξηλ από ηε ρξήζε ζε άιιν αζζελή.
4. Τγηεηλή ηωλ ρεξηώλ
Εθαξκόζηε «Τα 5 βήκαηα γηα ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ».
5. Μεηαθηλήζεηο ηνπ αζζελή
Οη κεηαθηλήζεηο ηνπ αζζελή πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηηο απνιύησο απαξαίηεηεο
Ελεκεξώζηε ην πξνζσπηθό ηνπ ηκήκαηνο ππνδνρήο ηνπ αζζελή.
Ελεκεξώζηε ην λνζνθνκείν πξννξηζκνύ ζε πεξίπησζε δηαθνκηδήο ηνπ αζζελή.
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ΝΟΗΛΔΙΑ ΝΔΟΔΙΔΡΥΟΜΔΝΟΤ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΗ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ
ΑΠΟΙΚΙΜΟΤ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΝΘΔΚΣΙΚΟ ΣΔΛΔΥΟ
Ινύιηνο 2014
ηόρνο
Η πξόιεςε κεηάδνζεο πνιπαλζεθηηθώλ κηθξννξγαληζκώλ ζε αζζελείο πνπ λνζειεύνληαη ή
πξνζέξρνληαη ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο.
Γηαρείξηζε λενεηζεξρόκελνπ αζζελή
1.

2.

ε Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο
Έιεγρνο απνηθηζκνύ ζε όινπο ηνπο αζζελείο πνπ εηζάγνληαη ζε Μνλάδεο
Εληαηηθήο Θεξαπείαο (νξζηθό επίρξηζκα, βξνγρηθέο εθθξίζεηο ή θαξπγγηθό
επίρξηζκα ζε κε δηαζσιελσκέλν αζζελή).
ε θιηληθέο ή ηκήκαηα λνζειείαο
Έιεγρνο απνηθηζκνύ ζε αζζελείο κε:
 Γλσζηό ηζηνξηθό απνηθηζκνύ ή ινίκσμεο από πνιπαλζεθηηθό ζηέιερνο
 Ιζηνξηθό λνζειείαο θαη ιήςεο αληηβηνηηθώλ επξένο θάζκαηνο ην ηειεπηαίν
6κελν.
 Ιζηνξηθό λνζειείαο ζε λνζνθνκείν ή ίδξπκα ρξνλίσο παζρόλησλ ην
ηειεπηαίν 6κελν.
 Ιζηνξηθό πνιύκελεο λνζειείαο ή ζπζηεκαηηθώλ επηζθέςεσλ ζε
λνζνθνκεία ζην πιαίζην αληηκεηώπηζεο ρξόλησλ λνζεκάησλ.
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