
 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙ»  
 

12 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΜ 

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

 
 

1. ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

 
Μόνωςη (ανεξάρτητα αν ο θάλαμοσ ζχει μία 
ή περιςςότερεσ κλίνεσ). 
Συν – νοςηλεία αςθενών με τον ίδιο 
παθογόνο μικροοργανιςμό. 
Χωροταξικόσ διαχωριςμόσ ςτη Μονάδα. 

 
Μικροβιολογικό. 
Ιατρόσ Διευθυντήσ.  
Προϊςτάμενοσ νοςηλευτικοφ 
τμήματοσ. 
ΝΕΛ. 
 

 

2. ΜΔΣΡΑ ΣΟ ΥΧΡΟ 

ΝΟΗΛΔΙΑ 

 

 Σήκαλζε ζαιάκνπ.  

Σήκαλζε λνζειεπηηθνύ θαθέινπ. 

Απνθιεηζηηθόο εμνπιηζκόο εληόο ζαιάκνπ. 

Υιηθά γηα ΜΑΠ (Μέηξα Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο) έμσ από ην ζάιακν. 

 

Πξντζηάκελνο λνζειεπηηθνύ 

Τκήκαηνο. 

 

 

3. ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΝΟΗΛΔΙΑ 

 

 Απνθιεηζηηθόο λνζειεπηήο. 

 Έλαο λνζειεπηήο ζε θάζε βάξδηα. 

 Αλ δελ είλαη δπλαηή ε δηάζεζε 

απνθιεηζηηθνύ λνζειεπηή,  ε θξνληίδα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αζζελή, γίλεηαη από ην 

λνζειεπηή βάξδηαο, κεηά ηε λνζειεία ησλ 

ππόινηπσλ αζζελώλ. 

 

Πξντζηάκελνο λνζειεπηηθνύ 

Τκήκαηνο. 

 

 

4. ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΜΔΣΡΧΝ 

 

 

 

Πποφςλάξειρ  Επαφήρ 

 ΜΑΠ (κπινύδα κηαο ρξήζεο, γάληηα). 

 Υγηεηλή ησλ ρεξηώλ. 

 

Πξντζηάκελνο λνζειεπηηθνύ 

Τκήκαηνο. 

Θεξάπσλ ηαηξόο. 

 

5. ΔΝΗΜΔΡΧΗ 

ΜΔΣΑ     ΣΗΝ 

ΓΙΑΓΝΧΗ  

 

 Δπαγγεικαηίεο πγείαο. 

 Βνεζεηηθό πξνζσπηθό. 

 Πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο. 

 Οηθείν πεξηβάιινλ αζζελή . 

 

 Αλαγγειία  από ΝΔΛ ζηνλ 

ζπληνληζηή   δηεπζπληή ε 

δηεπζπληεύνληα θαη ηνλ 

πξντζηάκελν ηνπ 

ηκήκαηνο. 

 Δλεκέξσζε ηνπ 

βνεζεηηθνύ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο 

από ηνλ πξντζηάκελν ηνπ 

λνζειεπηηθνύ  ηκήκαηνο. 

 Δλεκέξσζε νηθείνπ 

πεξηβάιινληνο από ηνλ 

ζεξάπνληα ηαηξό. 
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6. ΔΠΙΚΔΠΣΗΡΙΟ – 

ΟΙΚΔΙΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΘΔΝΗ 

 

 

 

 

 Δλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ. 

 Πεξηνξηζκόο επηζθεπηεξίνπ. 

 Πεξηνξηζκόο κεηαθηλήζεσλ ηνπ ζε 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ  

 Δθπαίδεπζε πεξηβάιινληνο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ θξνληίδα ηνπ αζζελνύο. 

 

Γηεπζπληήο Ιαηξόο Τκήκαηνο 

Θεξάπσλ Ιαηξόο. 

Πξντζηάκελνο Ννζειεπηηθνύ 

Τκήκαηνο. 

 

 

 

 

 

7. ΙΣΙΗ ΑΘΔΝΧΝ 

ΜΔ      ΠΑΜ 

 

 Γελ ελδείθλπηαη ε ρξήζε ζθεπώλ κηαο 

ρξήζεο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ WHO. 

 Τήξεζε νξζώλ δηαδηθαζηώλ γηα ην 

πιύζηκν θαη ην ζηέγλσκα ησλ ζθεπώλ. 

 

Πξντζηάκελνο Ννζειεπηηθνύ 

Τκήκαηνο. 

Πξντζηάκελνο Τκήκαηνο 

Γηαηξνθήο. 

 

8.ΔΠΙΚΔΦΗ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ 

ΤΓΔΙΑ Δ 

ΘΑΛΑΜΟ ΜΔ 

ΑΘΔΝΗ ΜΔ  ΠΑΜ 

 

o Δλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ 

πξόιεςεο. 

o Δπηηήξεζε ηεο ζπκκόξθσζήο ηνπο ζηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξόιεςεο. 

 

Θεξάπσλ Ιαηξόο. 

Πξντζηάκελνο Ννζειεπηηθνύ 

Τκήκαηνο. 

 

9. ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ 

ΑΘΔΝΗ ΔΝΣΟ 

ΚΑΙ ΔΚΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 Δλεκέξσζε ησλ Δπαγγεικαηηώλ Υγείαο 

πνπ κεηαθέξνπλ ηνλ αζζελή γηα ηε ζσζηή 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ.  

 Δλεκέξσζε ηνπ ηκήκαηνο ή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ παξαιαβήο ηνπ αζζελή γηα 

ζσζηή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ.  

 Σπκπιήξσζε εηδηθνύ εληύπνπ. 

 

 

 

Θεξάπσλ ηαηξόο: Δθηόο 

λνζνθνκείνπ.   

 

Πξντζηάκελνο Ννζειεπηηθνύ 

Τκήκαηνο: Δληόο 

Ννζνθνκείνπ. 

 

10. ΚΑΘΑΡΙΜΟ 

ΑΦΤΥΟΤ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

 

Βιέπε Καζαξηόηεηα. 

 

Πξντζηάκελνο λνζειεπηηθνύ 

ηκήκαηνο. 

Πξντζηάκελνο γξαθείνπ 

επηζηαζίαο. 

Αθνινπζνύληαη νη νδεγίεο 

από ηελ ΔΝΛ θαη ηε ΝΔΛ. 

 

11. ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Παξάξηεκα 6 Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ. 

 

Πξντζηάκελνο λνζειεπηηθνύ 

ηκήκαηνο. 

Αθνινπζνύληαη νη νδεγίεο 

ηεο ΔΝΛ.  

 

12. ΔΛΔΓΥΟ 

ΑΠΟΙΚΙΜΟΤ  

 

Αζζελείο νη νπνίνη ζπλ – λνζειεύηεθαλ κε 

ηνλ αζζελή κε ΠΑΜ (θνηλόο ζάιακνο ή θνηλή 

λνζειεπηηθή θξνληίδα). 

 

Γηεπζπληήο Ιαηξόο 

Τκήκαηνο. 

Θεξάπσλ Ιαηξόο. 
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* Σήμανςη Θαλάμου (Παράρτημα 7 Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ). 

 Σήμανςη φφλλου νοςηλείασ αςθενών. Ακολουθώντασ τη δεοντολογία του απόρρητου 
του ιατρικοφ φακζλου, καθιερώνεται  ςήμανςη γνωςτή μόνο ςτο προςωπικό που 
αςχολείται. 
 

 Το επιςκεπτήριο θα πρζπει να είναι περιοριςμζνο και ενήμερο για την εφαρμογή 
των προφυλάξεων επαφήσ (προφυλάξεισ επαφήσ) (Παράρτημα 8, 9 Εςωτερικοφ 
Κανονιςμοφ). 

Κρίνεται απαραίτητη η ειδική αναφορά του αποικιςμοφ ή τησ λοίμωξησ από 
ανθεκτικά παθογόνα κατά τη μετακίνηςη των αςθενών εντόσ και εκτόσ του Νοςοκομείου 
(ενημζρωςη Τμημάτων Υποδοχήσ) καθώσ και κατά την αρχική διαλογή ςτα Τμήματα 
Επειγόντων Περιςτατικών. Επιβεβλημζνη είναι η ενημζρωςη ςτο νζο τμήμα ή ςτο άλλο 
νοςοκομείο εάν αυτό κριθεί απαραίτητο (δελτίο ζγκαιρησ ενημζρωςησ του ΚΕΕΛΠΝΟ). 
 
 


