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Tομέας Νοσηλευτικής Ελέγχου Λοιμώξεων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

η

6 Πολυθεματική Ημερίδα
Ο Τομέας Νοσηλευτικής Ελέγχου Λοιμώξεων (ΤΟ.Ν.Ε.Λ), του Παγκύπρισου
Συνδέσμου

Νοσηλευτών

και

Μαιών

(ΠΑΣΥΝΜ)

πραγματοποίησε

6η

την

Πολυθεματική Ημερίδα του στις 11 Φεβρουαρίου 2017, με θέμα «Η Συμβολή
των

Επαγγελματιών

Υγείας

στον

Έλεγχο

και

στην

Πρόληψη

των

ευαισθητοποίηση

των

Λοιμώξεων», στο ξενοδοχείο SUNHALL στη Λάρνακα.
Στόχος

της

ημερίδας

ήταν

η

ενημέρωση

και

η

επαγγελματιών υγείας στα νέα δεδομένα και εξελίξεις σε θέματα πρόληψης και
ελέγχου λοιμώξεων, στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας καθώς επίσης και η
διατήρηση υψηλού ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση της ποιότητας της
παρεχόμενης φροντίδας υγείας αλλά και της ασφάλειας των επαγγελματιών υγείας
και των ασθενών.
Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις έχουν αναδειχθεί ως ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα δημόσιας υγείας με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα περίθαλψης
και στο κόστος νοσηλείας. Τα συστήματα υγείας πολλών ευρωπαϊκών χωρών
προκειμένου να περιορίσουν τις λοιμώξεις στους χώρους παροχής υπηρεσιών
υγείας,

εφαρμόζουν

νοσοκομειακών

προγράμματα

λοιμώξεων.

Στόχος

επιδημιολογικής
τους

είναι

η

επιτήρησης

χάραξη

των

πολίτικής

και

στρατηγικών δημόσιας υγείας που αφορούν στη νοσοκομειακή περίθαλψη.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω ο ΤΟΝΕΛ οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την
ημερίδα του και συμπερίλαβε σε αυτή θέματα τα οποία αφορούσαν στην πρόληψη,
στον έλεγχο και στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων. Τα θέματα αυτά ανέπτυξαν
μια ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας, στο γνωστικό αντικείμενο των
λοιμώξεων. Συγκεκριμένα τα θέματα αφορούσαν σε:


Δράσεις και αντιμετώπιση λοιμώξεων από πολυανθεκτικά παθογόνα στο
Νοσοκομείο.



Αντιμικροβιακή αντοχή και ο ρόλος των νοσηλευτών.
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Διεθνή δεδομένα, η επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και η
συμβολή της στη βελτίωση των δεικτών ποιότητας.



Καταγραφή λοιμώξεων στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.



Πρόληψη λοιμώξεων στους επαγγελματίες υγείας.



Λοιμώξεις: η ηθική διάσταση του προβλήματος.



Εξειδικευμένος καθαρισμός – απολύμανση και κατασκευαστικές εργασίες.



Υγιεινή των χεριών.



Θέματα

παιδιατρικών

λοιμώξεων

και

θέματα

που

αφορούσαν

στη

φυματίωση.
Η ημερίδα άρχισε στις 09:00 με χαιρετισμό από τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΝΜ κ.
Ιωάννη Λεοντίου και από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας κα. Έλενα
Γαβριήλ. Ακολούθησε απονομή τιμητικής πλακέτας στην απερχόμενη αντιπρόεδρο
του τομέα κα Χρύσω Παναγιώτου. Η εισαγωγική ομιλία και η ανάπτυξη του τίτλου
της ημερίδας έγινε από την πρόεδρο του τομέα κα. Μαρία Κλαμπανέβα. Η ημερίδα
ολοκληρώθηκε στις 16:30 με συζήτηση, συμπεράσματα και εισηγήσεις.
Τα θέματα της ημερίδας αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Μοριοδότησης του
ΠΑΣΥΝΜ και παραχωρήθηκαν 5 Διεθνείς Μονάδες Συνεχούς Νοσηλευτικής και
Μαιευτικής Εκπαίδευσης.
Με τη λήξη της ημερίδας

ο ΤΟΝΕΛ ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την

παρουσία και το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν στα θέματα που αφορούν στις
λοιμώξεις.

Μαρία Κλαμπανέβα
Πρόεδρος ΤΟΝΕΛ

Δέσπω Κωνσταντίνου
Γραμματέας ΤΟΝΕΛ
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