ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ
Κοινή Ευρωπαϊκή Δράση για την αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής και την
πρόληψη των Λοιμώξεων που Συνδέονται με Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
“EU-JAMRAI”
WP6.1. Προωθώντας τον Έλεγχο των Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας μέσα από την εφαρμογή εδραιωμένων Προγραμμάτων Ελέγχου Λοιμώξεων και
την αλλαγή της συμπεριφοράς και κουλτούρας των Οργανισμών – Νοσοκομείων
(top - down approach)
Αξιότιμοι συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα του ΚΕΕΛΠΝΟ για την
αποτελεσματική εφαρμογή Προγραμμάτων Ελέγχου Λοιμώξεων στα Ελληνικά
Νοσοκομεία.
Στόχος της έρευνας είναι να προσδιοριστούν οι παράγοντες εκείνοι που
συμβάλλουν στην
αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων ελέγχου
λοιμώξεων στην κλινική πράξη και οι οποίοι συνδέονται με την πολιτική και την
κουλτούρα του Οργανισμού-Νοσοκομείου. Στην έρευνα μπορούν να συμμετάσχουν
επαγγελματίες υγείας από όλα τα νοσοκομεία της χώρας.
Είναι η πρώτη φορά που σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο οι επαγγελματίες υγείας
εκφράζουν την άποψή τους για την εφαρμογή του ελέγχου λοιμώξεων στο χώρο
εργασίας τους, τους περιορισμούς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην
εφαρμογή του στην καθημερινή κλινική πρακτική. Ο έλεγχος των λοιμώξεων στις
ΜΕΘ χαρακτηρίζεται από σημαντικές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες. Γι αυτό το λόγο η
συμμετοχή του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των ΜΕΘ στην έρευνα αυτή είναι
πολύ σημαντική.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ενώ απαιτούνται μόλις λίγα λεπτά για τη
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, που είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική
πραγματικότητα και μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, οι πληροφορίες που θα
συλλεχθούν είναι πολύτιμες για την αντιμετώπιση μίας από τις διαχρονικότερες
κρίσεις δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζει η χώρα μας και που είναι η Μικροβιακή
Αντοχή
Η έρευνα είναι ανώνυμη για τους συμμετέχοντες και διεξάγεται ταυτόχρονα με τις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής δράσης για την
αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής και την πρόληψη των Λοιμώξεων που
Συνδέονται με Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (EU-JAMRAI, http://www.eujamrai.eu). Η έρευνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα διαρκέσει μέχρι και τις
31/5/2018.
Εάν δεν έχετε λάβει ήδη τους κωδικούς πρόσβασης από τις Επιτροπές
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του νοσοκομείου σας, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να
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συμμετάσχετε στην έρευνα (Β) για τους επαγγελματίες υγείας, μέσα από τον
ιστότοπο http://www.eujamrai-icpsurveys.eu με κωδικό πρόσβασης για το
αντίστοιχο ερωτηματολόγιο: 37718804
Ο κωδικός αυτός σας δίνει πρόσβαση στο ελληνικό και στο αγγλικό ερωτηματολόγιο.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Μικροβιακής Αντοχής του ΚΕΕΛΠΝΟ, στην ειδική
περιοχή επικοινωνίας της ιστοσελίδας της έρευνας, καθώς και στα τηλέφωνα του
γραφείου 210-5212088-89.
Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής της δράσης
Φλώρα Κοντοπίδου
Υπεύθυνη του Γραφείου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Μικροβιακής Αντοχής
ΚΕΕΛΠΝΟ
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