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Πρόλογος 

Κύριος ερευνητικός σκοπός της παρούσας µελέτης είναι αφενός η 

αξιολόγηση της επίγνωσης της σηµασίας της υγιεινής των χεριών από τους 

νοσηλευτές, αφ' ετέρου η  συγκριτική αξιολόγηση της µεθοδολογίας του 

πλυσίµατος µεταξύ νοσηλευτών παθολογικών και χειρουργικών κλινικών. 

Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζουµε αν οι εργαζόµενοι των επαγγελµάτων 

υγείας σε παθολογικές και χειρουργικές κλινικές γνωρίζουν και τηρούν τις 

αρχές της υγιεινής των χεριών σύµφωνα µε την κατευθυντήρια γραµµή 

HICPAC. 

Εποµένως είναι καθήκον όλων των επαγγελµατιών υγείας να είναι σε 

θέση να γνωρίζουν και να εφαρµόζουν τις αρχές της υγιεινής των χεριών για 

την καλύτερη πρόληψη των νοσοκοµειακών λοιµώξεων και για την καλύτερη 

φροντίδα των ασθενών.  
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Ευχαριστίες 

Αυτή η πτυχιακή εργασία ξεκίνησε στο Ηράκλειο της Κρήτης τον µήνα 

Μάρτιο του 2009 και τελείωσε τον Νοέµβριο του 2009. Θα θέλαµε 

ευχαριστήσουµε θερµά τον καθηγητή µας και εισηγητή της πτυχιακής 

εργασίας τον κύριο Ζωγραφάκη-Σφακιανάκη Μιχαήλ, για την επιµονή και την 

υποµονή του στην διάρκεια της πτυχιακής εργασίας, αλλά και την συνολική 

επιστηµονική επιµέλεια του για την σύνταξη τόσο του γενικού όσο και του 

ερευνητικού µέρους της, αλλά κυρίως για την άψογη συνεργασία του όλο αυτό 

το διάστηµα. Εν συνεχεία θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους τους 

νοσηλευτές που εργάζονται σε ΧΟΓΚ, ΠΟΓΚ, Ορθοπεδική και Παθολογική. 

Επίσης, ευχαριστούµε πολύ τον στατιστικό Χάρη Αγαπάκη. 

Τέλος θέλουµε να ευχαριστήσουµε τις οικογένειες µας για την βοήθεια 

και την στήριξη τους, οικονοµική και ψυχολογική και τους φίλους µας κυρίως, 

τον Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο, για την υποστήριξη τους. 
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ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 

Η σωστή τήρηση των κανόνων υγιεινής των χεριών, αποτελούσε και 

αποτελεί, ένα από τα βασικά σηµεία όλων των προγραµµάτων πρόληψης των 

νοσοκοµειακών λοιµώξεων. Χαρακτηριστική είναι η αλληγορική φράση «οι 10 

κυριότερες αιτίες πρόκλησης των νοσοκοµειακών λοιµώξεων είναι τα 10 

δάκτυλα των χεριών µας»[1] 

Από πολλά παραδείγµατα της ιστορικής µας παράδοσης  µπορεί να 

βγει το συµπέρασµα ότι το πλύσιµο των χεριών είναι παλιά συνήθεια του 

ανθρώπινου πολιτισµού και της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Γιατί το 

πλύσιµο των χεριών δεν είναι απλά µια διαδικασία για την αποµάκρυνση των 

ρύπων, είναι και µια συµβολική κίνηση της κάθαρσης του ανθρώπου από την 

αµαρτία. 

Ο Ignaz  Semmelweis είχε διαπιστώσει αυτό το γεγονός ,ήδη από το 

1847 και καθιέρωσε στη Μαιευτική Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου της 

Βιέννης όπου εργαζόταν, ειδική  πολιτική αντισηψίας των χεριών ,µειώνοντας 

δραστικά τους  θανάτους των λεχωϊδων από τον επιλόχειο πυρετό. 

Ο Semmelweis άρχισε να διερευνά τις αιτίες του επιλόχειου πυρετού 

γιατί το ποσοστό θνησιµότητας των µητέρων από τον επιλόχειο πυρετό 

έφτανε το 13,10%.Οι ανώτεροι του πίστευαν ότι δεν ήταν αποτρέψιµος. Ο 

Semmelweis έγινε επίτιµος ειδικευόµενος της 1ης µαιευτικής κλινικής τον 

Ιούλιο του 1846.Τότε ο Semmelweis παρατήρησε ότι στην δεύτερη µαιευτική 

κλινική του ίδιου νοσοκοµείου είχε ποσοστό θνησιµότητας λόγω του 

επιλόχειου πυρετού µόνο 2,03%,ενώ χρησιµοποιούσαν και οι δυο κλινικές τις 

ίδιες τεχνικές ή µόνη διαφορά ήταν τα άτοµα που εργαζόταν εκεί. 

Η πρώτη µαιευτική κλινική ήταν το κέντρο διδασκαλίας για σπουδαστές 

ιατρικής ενώ η δεύτερη είχε επιλεχθεί το 1939 για την εκπαίδευση µαιών. Το 

1847 ο φίλος του Jacob Kolletschka πέθανε από µια λοίµωξη την οποία 

κόλλησε αφότου είχε τρυπήσει κατά λάθος  το δάκτυλο του µε µαχαίρι ενώ 
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διενεργούσε νεκροψία. Η αυτοψία του ίδιου του Kolletschka έδειξε µια 

παθολογική κατάσταση όµοια µε εκείνη των γυναικών οι οποίες πέθαναν από 

επιλόχειο πυρετό. 

Ο Semmelweis αµέσως σκέφτηκε ότι υπήρχε σχέση ανάµεσα σε 

πτωµατική λοίµωξη και επιλόχειο πυρετό, τότε µελέτησε λεπτοµερώς τα 

στατιστικά θνησιµότητας και των δυο µαιευτικών κλινικών και κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι αυτός και οι σπουδαστές µετέφεραν τα µολυσµατικά 

σωµατίδια στα χέρια τους από την αίθουσα αυτοψίας στους ασθενείς που 

εξέταζαν στην πρώτη µαιευτική κλινική. Η µικροβιακή θεωρία των ασθενών 

δεν είχε ακόµα αναπτυχθεί τότε. 

Ο Semmelweis συµπέρανε ότι κάποιο άγνωστο «πτωµατικό υλικό» 

προκαλούσε επιλόχειο πυρετό, γι’ αυτό καθιέρωσε την τακτική της χρήσης 

χλωριωµένου διαλύµατος ασβεστίου για το πλύσιµο των χεριών ανάµεσα στις 

αυτοψίες και στην εξέταση των ασθενών µε το ποσοστό θνησιµότητας  να 

πέφτει από το έως τότε επίπεδο του 12,24% στο 2,38% σε σύγκριση µε το 

ποσοστό της 2ης κλινικής. 

Το αποτέλεσµα της έρευνας του Semmelweis, είναι το 1848 διεύρυνε 

το πεδίο εφαρµογής του πρωτοκόλλου πλυσίµατος των χεριών, 

συµπεριλαµβάνοντας όλα τα εργαλεία που έρχονταν σε επαφή µε ασθενείς σε 

τοκετό και σηµείωσε στατιστικά επιτυχία. Ουσιαστικά εξάλειψε τον επιλόχειο 

πυρετό από τον θάλαµο του νοσοκοµείου. Το γεγονός αυτό οδήγησε τον 

Skoda να προσπαθήσει να συστήσει µια επίσηµη επιτροπή για τη διερεύνηση 

των αποτελεσµάτων.[2] 

Με την εισαγωγή νέων προϊόντων και την πρόταση εναλλακτικών 

µεθόδων, ένα κύριο θέµα –πρόκληση για τις Επιτροπές  Νοσοκοµειακών 

Λοιµώξεων και τις ∆ιοικήσεις των νοσοκοµείων, είναι η συµµόρφωση του 

προσωπικού στις οδηγίες, που δίνονται και προτείνονται από εθνικά και 

διεθνή επιστηµονικά όργανα. 
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Οι προβληµατισµοί αυτοί εκφράστηκαν έντονα και στη νέα οδηγία του  

CDC του Οκτωβρίου του 2002, η οποία εισάγει την έννοια της ταχείας 

αντισηψίας µε την ευρύτερη χρησιµοποίηση των διαλυµάτων µε 

αντισηπτικό, σε αντικατάσταση του απλού πλυσίµατος µε σαπούνι. 

Σήµερα η µετάβαση από το «πλύσιµο των χεριών», στην «Υγιεινή των 

χεριών» αποτελεί θέµα το οποίο όµως περιλαµβάνει και πολλούς 

προβληµατισµούς σχετικά µε τα προϊόντα που θεωρούνται κατάλληλα, τη 

διάρκεια του πλυσίµατος και την αποτελεσµατικότητά τους, αλλά παράλληλα 

και ταυτόχρονα, την αναζήτηση µεθόδων αύξησης και ελέγχου της 

συµµόρφωσης. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, µία σωστή Πολιτική Υγιεινής των Χεριών, 

σύµφωνη µε τις οδηγίες Εθνικών και ∆ιεθνών Οργανισµών, προσαρµοσµένη 

στις ιδιαιτερότητες κάθε Νοσοκοµείου, µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στον 

περιορισµό των νοσοκοµειακών λοιµώξεων. 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να περιγράψουµε την 

επιδηµιολογία των νοσοκοµειακών λοιµώξεων στα νοσοκοµεία, να δώσουµε 

χρήσιµες συµβουλές-κανόνες και να επισηµάνουµε το πόσο σηµαντικό είναι: 

“η υγιεινή των χεριών” στη ζωή µας. Ελπίζουµε η µελέτη µας να αποτελέσει 

κείµενο εργασίας και αναφοράς για τις Επιτροπές Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων 

και τους εργαζοµένους στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.[1] 

 

 

 

Εικόνα 1 IGNAZ P. SEMMELWEIS (1818-1865) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
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2.1  ΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ  

Η δυνατότητα των υπευθύνων ελέγχου λοιµώξεων των νοσοκοµείων 

να συνέπεια την εστία τους είναι υψίστης σηµασίας. Η χρησιµοποίηση κοινών 

ορισµών είναι καθοριστική εφόσον πρόκειται να συγκριθούν  τα δεδοµένα 

ενός νοσοκοµείου µε τα δεδοµένα άλλου ή µε κάποια βάση δεδοµένων (όπως 

το σύστηµα καταγραφής Ν.Λ. του NNIS του CDC). [3]Το NNIS ορίζει τη Ν.Λ. 

σαν µια τοπική ή συστηµατική κατάσταση που  

α) οφείλεται στη δυσµενή αντίδραση του ασθενούς στην παρουσία ενός 

λοιµογόνου παράγοντα ή της τοξίνης του και  

β) δεν ήταν παρούσα ή σε φάση επώασης κατά την εισαγωγή του 

ασθενούς στο νοσοκοµείο.  

Για τις περισσότερες Ν.Λ., αυτό σηµαίνει ότι η λοίµωξη γίνεται εµφανής 

µέσα σε 48 ώρες (συνήθης χρόνος επώασης) ή περισσότερο, µετά την 

εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκοµείο. Παρ’ όλα αυτά, επειδή ο χρόνος 

επώασης ποικίλει ανάλογα µε το είδος του παθογόνου κ σε κάποιο βαθµό µε 

την υποκείµενη νόσο του ασθενούς, κάθε λοίµωξη πρέπει να εκτιµάται 

ξεχωριστά για τα στοιχεία που τη συνδέουν µε την νοσοκοµειακή νοσηλεία. 

Υπάρχουν διάφορα άλλα κριτήρια πάνω στα οποία βασίζεται ο ορισµός 

µιας λοιµώξεως ως νοσοκοµειακής. Η αναγνώριση και ταξινόµηση µίας 

λοιµώξεως βασίζεται πρωτίστως σε κλινικές πληροφορίες και αποτελέσµατα 

εργαστηριακών και άλλων εξετάσεων. Κλινικές πληροφορίες λαµβάνονται από 

την άµεση παρατήρηση της εστίας λοιµώξεως, ή από άλλες πηγές όπως ο 

φάκελος του ασθενή. Εργαστηριακές εξετάσεις περιλαµβάνουν αποτελέσµατα 

καλλιεργειών, δοκιµασίες ανίχνευσης αντισωµάτων και αντιγόνων και 

µικροσκοπική παρατήρηση. Άλλες χρήσιµες για την διάγνωση δοκιµασίες είναι 

η απλή ακτινογραφία, το υπερηχογράφηµα, η αξονική τοµογραφία (CT), η 

µαγνητική τοµογραφία (MRI), το σπινθηρογράφηµα µε ραδιοσηµασµένο  

υλικό, η ενδοσκόπηση, η βιοψία και η εξέταση υλικού που αναρροφήθηκε δια 
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βελόνης. Για λοιµώξεις σε νεογνά και βρέφη όπου η κλινική εικόνα της 

λοιµώξεως διαφέρει από αυτή των ενηλίκων, έχουν αναπτυχθεί ειδικά κριτήρια 

αξιολόγησης. 

Επιπλέον η διάγνωση που βασίζεται στο κλινικό κριτήριο του ιατρού ή 

στην άµεση παρατήρηση κατά την διάρκεια µιας ενδοσκοπικής ή χειρουργικής 

εξέτασης είναι αποδεκτό κριτήριο για τη διάγνωση µιας λοιµώξεως εκτός αν 

υπάρχουν πειστικές ενδείξεις για το αντίθετο. Για ορισµένες εστίες λοιµώξεων 

η κλινική διάγνωση του θεράποντος ακόµη και σε απουσία αποδεικτικών 

στοιχείων, πρέπει να συνοδεύεται από έναρξη της ενδεικνυόµενης 

αντιµικροβιακής θεραπείας.  

Σε δύο ειδικές περιπτώσεις η λοίµωξη θεωρείται νοσοκοµειακή εξ’  

ορισµού 

α) λοίµωξη που αναπτύχθηκε στο νοσοκοµείο αλλά εκδηλώνεται 

κλινικά µετά την έξοδο του ασθενούς,  

β) λοίµωξη σε νεογέννητο που µεταδόθηκε κατά τη διάρκεια του 

τοκετού. 

Σε δύο ειδικές περιπτώσεις η λοίµωξη θεωρείται µη νοσοκοµειακή α) 

λοίµωξη που σχετίζεται µε κάποια επιπλοκή ή είναι συνέχεια λοιµώξεως 

παρούσης κατά την εισαγωγή του ασθενούς, εκτός αν αποµονώθηκε 

διαφορετικό παθογόνο ή υπάρχουν σαφείς ενδείξεις από την 

συµπτωµατολογία ότι πρόκειται για νέα λοίµωξη και 

β) λοίµωξη σε νεογνό που είναι γνωστό ή αποδεικνύεται ότι 

µεταδόθηκε κατά τη διάρκεια της κυήσεως διαπλακουντιακά (π.χ. 

τοξοπλάσµωση, ερυθρά, σύφιλης) και εκδηλώνεται κλινικά το αργότερο σε 48 

ώρες µετά τον τοκετό. 

∆ύο καταστάσεις εξ’ ορισµού θεωρούνται µη λοιµώδεις: 
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1)ο εποικισµός, που ορίζεται ως η παρουσία µικροοργανισµών (στο 

δέρµα, στους βλεννογόνους, τα ανοικτά τραύµατα, τις εκκρίσεις ή 

απεκκρίσεις) που δεν προκαλούν κλινικά σηµεία ή συµπτώµατα και  

2) φλεγµονή, που ορίζεται ως η αντίδραση των ιστών στο τραύµα ή τον 

ερεθισµό από µη λοιµώδεις παράγοντες, όπως οι χηµικές ουσίες. 

Οι πληροφορίες που ακολουθούν περιέχουν τα κριτήρια για τον ορισµό 

των Ν.Λ. Ταξινοµούνται σε 13 ειδικές κατηγορίες ανάλογα µε την εντόπιση ή 

τον τύπο της λοίµωξης, για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί κριτήρια 

αναγνώρισης. Μερικές απ’ αυτές είναι λοιµώξεις ουροποιητικού, χειρουργικές, 

πνευµονία, βακτηριαιµία. [3] 

 

2.1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ [4] 

• ΛΟΙΜΩΞΗ  ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Urinary Tract 

Infection UTI) 

• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ  (Surgical Site Infection, SSI) 

• ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (Pneumonia, PENA) 

• ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑ (Bloodstream Infection BSI) 

• ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (Bone and Joint 

Infection CNS) 

• ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

(Central Nervous System Infection CNS) 

• ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ (Skin and 

Soft Tissue Infection SST) 

• ΛΟΙΠΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
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Πίνακας 1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Κατηγορία  Αριθµ

ός 

%  

Ουρολοιµώξεις 176 30,77% 

Πνευµονίες  80  13,99%  

(άγνωστο)  73  12,76%  

Χειρουργικές λοιµώξεις  70  12,24%  

Μικροβιαιµία  61  10,66%  

Λοιπές λοιµώξεις  34  5,94%  

Λοιµώξεις δέρµατος / 

µαλακών µορίων  

29  5,07%  

Θροµβοφλεβίτιδα  27  4,72%  

Πνευµονία αναπνευστήρα  16  2,80%  

Γαστρεντερικές λοιµώξεις  6  1,05%  

 

2.1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ  

i) ΛΟΙΜΩΞΗ  ΤΟΥ  ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Μια συµπτωµατική λοίµωξη του ουροποιητικού συστήµατος πρέπει να 

πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: [4] 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ο ασθενής εµφανίζει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω 

συµπτώµατα, χωρίς άλλη αναγνωρίσιµη αιτία: πυρετός(>380C), έπειξη προς 

ούρηση, συχνουρία, δυσουρία ή  υπερηβική ευαισθησία και  
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Ο ασθενής έχει µια καλλιέργεια ούρων θετική, που ορίζεται ως η 

παρουσία >105 µικροοργανισµών ανά cm3 χωρίς να έχουν αποµονωθεί 

περισσότερα από δυο είδη µικροοργανισµών 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Ο ασθενής εµφανίζει τουλάχιστον δυο από τα παρακάτω 

συµπτώµατα χωρίς άλλη αναγνωρίσιµη αιτία: πυρετός, (>380C), έπειξη προς 

ούρηση, συχνουρία, δυσουρία ή  υπερηβική ευαισθησία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Ασθενής ηλικίας <1 έτους ο οποίος εµφανίζει ένα 

τουλάχιστον από τα ακόλουθα συµπτώµατα, δίχως άλλη αναγνωρίσιµη αιτία: 

Πυρετός (>380C),υποθερµία (<370C), άπνοια, βραδυκαρδία, δυσουρία, 

λήθαργο ή εµετούς 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Ασθενής ηλικίας <1 έτους ο οποίος εµφανίζει ένα 

τουλάχιστον από τα ακόλουθα συµπτώµατα ,χωρίς άλλη αναγνωρίσιµη αιτία: 

Πυρετός (>380C), υποθερµία (<370C), άπνοια, βραδυκαρδία, δυσουρία, 

λήθαργο ή εµετούς 

ii) ΛΟΙΜΩΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ) 

Μία επιφανειακή λοίµωξη χειρουργικής τοµής πρέπει να πληρεί τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

• Η λοίµωξη πρέπει να εµφανίζεται µέσα σε 30 µέρες µετά την 

εγχείρηση 

• Να περιλαµβάνει µόνο δέρµα και υποδόριο ιστό 

• Ο ασθενής να έχει τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα: 

1. Πυώδη εκροή από την επιφάνεια της τοµής  

2. Αποµόνωση µικροοργανισµών σε καλλιέργεια υγρού ή ιστού 

που ελήφθη υπό άσηπτες συνθήκες από την επιφάνεια της τοµής 

3. Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα συµπτώµατα λοίµωξης 

:πόνο ή ευαισθησία, τοπικό οίδηµα, ερυθρότητα ή θερµότητα και διάνοιξη της 

τοµής από χειρουργό για παροχέτευση λοίµωξης ,εκτός αν σε καλλιέργεια 

από την τοµή δεν αναπτύσσονται µικροοργανισµοί. 
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4. Έχει γίνει διάγνωση χειρουργικής επιφανειακής λοίµωξης από 

χειρουργό ή υπεύθυνο ιατρό. 

iii) ΛΟΙΜΩΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ (ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ) 

Μια εν τω βάθει λοίµωξη χειρουργικής τοµής  πρέπει να πληρεί τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

• Η λοίµωξη πρέπει να εµφανίζεται µέσα σε 30 µέρες µετά την 

εγχείρηση  αν δεν έχει τοποθετηθεί εµφύτευµα ή µέσα σε ένα χρόνο αν έχει 

τοποθετηθεί εµφύτευµα και η λοίµωξη φαίνεται να σχετίζεται µε την 

χειρουργική επέµβαση 

• Περιλαµβάνει εν τω βάθει µαλακούς ιστούς (π.χ. µυϊκή περιτονία 

και µυϊκά στρώµατα) της τοµής  

• Ο ασθενής έχει ένα από τα ακόλουθα: 

1. Πυώδη παροχέτευση από το βάθος της τοµής αλλά όχι από την 

κοιλότητα που βρίσκονται τα όργανα που χειρουργήθηκαν 

2. ∆ιάνοιξη της τοµής αυτοµάτως ή εσκεµµένως από ένα 

χειρουργό όταν ο ασθενής παρουσιάζει ένα από τα ακόλουθα συµπτώµατα: 

πυρετό (>380C), ή τοπικά πόνο ή ευαισθησία ,εκτός αν σε καλλιέργεια από 

την τοµή δεν αναπτύσσονται µικροοργανισµοί 

3. Με κλινική εξέταση, επανεγχείρηση, ή ιστοπαθολογική ή 

ακτινολογική διερεύνηση, βρίσκεται πύον ή άλλες ενδείξεις λοίµωξης στα 

βαθύτερα στρώµατα της χειρουργικής τοµής 

4. Έχει γίνει διάγνωση εν τω βάθει λοίµωξης χειρουργικής τοµής 

από χειρουργό ή υπεύθυνο ιατρό 
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Eικόνα 2: Ανατοµική κατάταξη των Χειρουργικών λοιµώξεων 

 

iv) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ 

 

Η πνευµονία πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

• Ο ασθενής  έχει τρίζοντες ήχους ή αµβλύτητα στην επίκρουση 

κατά τη διάρκεια κλινικής εξέτασης του αναπνευστικού 

 

• Ο ασθενής σε ακτινογραφία του θώρακα εµφανίζει καινούργια ή 

προοδευτική διήθηση, πύκνωση, σχηµατισµό κοιλοτήτων, ή υπεζωκοτική 

συλλογή 

 

Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: 
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• Εµφάνιση πυώδους απόχρεµψης ή αλλαγή στη σύσταση των 

πτυέλων 

• Θετική καλλιέργεια αίµατος  

• Αποµόνωση ενός αιτιολογικού παράγοντα από δείγµα 

ενδοτραχειακής αναρρόφησης, βρογχικής έκπλυσης ή βιοψίας  

• Αποµόνωση ιού ή ανεύρεση ιϊκού αντιγόνου σε αναπνευστικές 

εκκρίσεις  

• ∆ιαγνωστικό µονήρη τίτλο αντισωµάτων (IgM), ή 

τετραπλασιασµό του τίτλου των ειδικών για το παθογόνο αντισωµάτων (IgG) 

• Ιστολογική απόδειξη πνευµονίας 

Ο ασθενής ηλικίας <1 έτους σε ακτινογραφία θώρακα εµφανίζει 

καινούργια ή προοδευτική διήθηση, πύκνωση, σχηµατισµό κοιλοτήτων, ή 

υπεζωκοτική συλλογή  

Και τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: 

1. Αυξηµένη παραγωγή αναπνευστικών εκκρίσεων  

2. Εµφάνιση πυώδους απόχρεµψης ή αλλαγή στη σύσταση των 

πτυέλων 

3. Θετική αιµοκαλλιέργεια ή διαγνωστικό µονήρη τίτλο 

αντισωµάτων (IgM) ή τετραπλασιασµό του τίτλου των ειδικών για το 

παθογόνο αντισωµάτων (IgG)  

4. Αποµόνωση ενός αιτιολογικού παράγοντα από δείγµα 

διατραχειακής αναρρόφησης, βρογχικής έκπλυσης ή βιοψίας  

5. Αποµόνωση ιού ή ανεύρεση ιϊκού αντιγόνου  σε αναπνευστικές 

εκκρίσεις  

6. Ιστολογική απόδειξη πνευµονίας  

 

v) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ 
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Η εργαστηριακώς επιβεβαιωµένη βακτηριαιµία πρέπει να πληρεί 

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ο ασθενής έχει αναγνωρισµένο παθογόνο 

µικροοργανισµό ο οποίος καλλιεργήθηκε σε µία ή περισσότερες 

αιµοκαλλιέργειες και ο µικροοργανισµός ο οποίος καλλιεργήθηκε στο αίµα δεν 

σχετίζεται µε λοίµωξη σε κάποια άλλη εστία. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Ο ασθενής εµφανίζει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 

συµπτώµατα: πυρετό (>38οC), ρίγος ή υπόταση και τουλάχιστον ένα από τα 

ακόλουθα: 

1. Κοινό παθογόνο του δέρµατος (π.χ. µικρόκοκκοι, κοαγκουλάση-

αρνητικοί σταφυλόκοκκοι) το οποίο καλλιεργήθηκε σε δύο ή περισσότερες 

αιµοκαλλιέργειες που ελήφθησαν σε διαφορετική χρονική στιγµή. 

2. Κοινό παθογόνο του δέρµατος (π.χ. µικρόκοκκοι, κοαγκουλάση-

αρνητικοί σταφυλόκοκκοι) το οποίο καλλιεργήθηκε σε τουλάχιστον µία 

καλλιέργεια αίµατος από ασθενή µε ενδοφλέβια γραµµή, και σύσταση του 

ιατρού για κατάλληλη αντιµικροβιακή αγωγή. 

3. Θετικό τεστ για αντιγόνο στο δέρµα (π.χ. Η influenza, S. 

Pneumonia, N. Meningitides, και group B Streptococcus) και σηµεία, 

συµπτώµατα και φυτικά εργαστηριακά ευρήµατα τα οποία δεν σχετίζονται µε 

λοίµωξη από κάποια άλλη εστία. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Ασθενής ηλικίας < 1 έτους ο οποίος εµφανίζει 

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα συµπτώµατα: πυρετό (>380C), υποθερµία 

(<370C), άπνοια ή βραδυκαρδία. 

vi) ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙ∆Α 

Η οστεοµυελίτιδα πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ο ασθενής έχει θετική οστική καλλιέργεια. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Ο ασθενής έχει ενδείξεις οστεοµυελίτιδας στην άµεση 

εξέταση του οστού διεγχειρητικά ή σε ιστοπαθολογική εξέταση. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Ο ασθενής εµφανίζει τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω 

συµπτώµατα χωρίς άλλη αναγνωρίσιµη αιτία: πυρετός (>380C), εντοπισµένο 

οίδηµα, ευαισθησία, θερµότητα, ή παροχέτευση από την ύποπτη για λοίµωξη 

οστική εστία και 

Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: 

1. Θετική αιµοκαλλιέργεια 

2. Θετικό τεστ για αντιγόνο στο αίµα (π.χ. Η.influenza, S. 

Pneumonia) ακτινολογική ένδειξη λοιµώξεως π.χ. παθολογικά ευρήµατα στην 

ακτινογραφία, αξονική ή µαγνητική τοµογραφία, σπινθηρογράφηµα (γάλλιο 

τεχνήτιο, κλπ). 

vii) ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ Η ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΘΥΛΑΚΙΟΥ 

Οι λοιµώξεις της αρθρώσεως ή του αρθρικού θυλακίου πρέπει να 

πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ο ασθενής έχει θετική καλλιέργεια για µικροοργανισµούς 

στο υγρό της αρθρώσεως ή από βιοψία του αρθρικού υµένα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Ο ασθενής έχει ενδείξεις λοίµωξης της αρθρώσεως ή του 

θυλάκου, εµφανείς κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέµβασης ή 

ιστοπαθολογικής εξέτασης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Ο ασθενής εµφανίζει τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα 

συµπτώµατα, χωρίς άλλη αναγνωρίσιµη αιτία: αρθρικό πόνο, οίδηµα, 

ευαισθησία, θερµότητα, ενδείξεις ενδαρθρικής συλλογής υγρού ή περιορισµό 

της κινητικότητας. 

 

viii) ∆ΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
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Οι λοιµώξεις του δέρµατος πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ο ασθενής παρουσιάζει πυώδη παροχέτευση, 

φλύκταινες, φυσαλίδες ή δοθιήνες. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Ο ασθενής παρουσιάζει τουλάχιστον δύο από τα 

παρακάτω συµπτώµατα ή σηµεία χωρίς άλλη αναγνωρίσιµη αιτία: πόνο ή 

ευαισθησία, τοπικό οίδηµα, ερυθρότητα ή θερµότητα. 

ix) ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ (ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙ∆Α, 

ΛΟΙΜΩ∆ΗΣ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ, ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆Α, ΛΟΙΜΩ∆ΗΣ 

ΜΥΟΣΙΤΙ∆Α, ΛΕΜΦΑ∆ΕΝΙΤΙ∆Α Ή ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΙΤΙ∆Α) 

Οι λοιµώξεις των µαλακών µορίων πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα 

από τα ακόλουθα κριτήρια: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ο ασθενής παρουσιάζει ανάπτυξη µικροοργανισµών σε 

καλλιέργειες ιστών ή εκκρίµατος από την προσβεβληµένη περιοχή. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Ο ασθενής παρουσιάζει πυώδη παροχέτευση στην 

προσβεβληµένη περιοχή. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Ο ασθενής παρουσιάζει απόστηµα ή άλλη ένδειξη 

λοίµωξης εµφανή κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέµβασης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Ο ασθενής παρουσιάζει τουλάχιστον δύο από τα 

παρακάτω συµπτώµατα ή σηµεία στην πάσχουσα περιοχή χωρίς άλλη 

αναγνωρίσιµη αιτία: τοπικά πόνο ή ευαισθησία, ερυθρότητα, οίδηµα ή 

θερµότητα. 

x) ΕΝ∆ΟΚΡΑΝΙΑΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ (ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ, 

ΥΠΟΣΚΛΗΡΙ∆ΕΙΑ Ή ΕΠΙΣΚΛΗΡΙ∆ΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ, ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙ∆Α)   

Η ενδοκρανιακή λοίµωξη πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα 

ακόλουθα κριτήρια: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ο ασθενής έχει θετικές για µικροοργανισµούς 

καλλιέργειες εγκεφαλικού ιστού ή σκληρής µήνιγγας. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Ο ασθενής έχει απόστηµα ή ένδειξη ενδοκρανιακής 

λοίµωξης εµφανής κατά την διάρκεια εγχείρησης ή ιστοπαθολογικής εξέτασης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Ο ασθενής έχει τουλάχιστον δύο από τα  ακόλουθα 

σηµεία ή συµπτώµατα χωρίς άλλη αναγνωρίσιµη αιτία: κεφαλαλγία, ζάλη, 

πυρετό (>380C), τοπικά νευρολογικά σηµεία, αλλαγή του επιπέδου 

συνείδησης ή σύγχυση. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Ασθενείς ηλικίας < 1 έτους εµφανίζουν τουλάχιστον δύο 

από τα ακόλουθα συµπτώµατα χωρίς άλλη αναγνωρίσιµη αιτία: πυρετό 

(>380C), υποθερµία (<370C), άπνοια, βραδυκαρδία, τοπικά νευρολογικά 

σηµεία ή αλλαγή του επιπέδου συνείδησης. 

 

xi) ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ∆Α Ή ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΩΝ ΚΟΙΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

Η µηνιγγίτιδα ή φλεγµονή των κοιλιών του εγκεφάλου πρέπει να πληρεί 

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ο ασθενής έχει µικροοργανισµούς που καλλιεργήθηκαν 

στο ΕΝΥ.  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Ο ασθενής εµφανίζει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω 

συµπτώµατα χωρίς άλλη αναγνωρίσιµη αιτία: πυρετό (>380C), κεφαλαλγία, 

αυχενική δυσκαµψία, µηνιγγιτιδικά σηµεία, ευρήµατα από τις εγκεφαλικές 

συζυγίες ή ευερεθιστότητα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Ασθενής ηλικίας < 1 έτους, ο οποίος εµφανίζει 

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα συµπτώµατα  χωρίς άλλη αναγνωρίσιµη 

αιτία: πυρετό (>380C), υποθερµία (<370C), άπνοια, βραδυκαρδία, αυχενική 

δυσκαµψία, µηνιγγιτιδιακά σηµεία, εκδηλώσεις από τις εγκεφαλικές συζυγίες ή 

ευερεθιστότητα. 
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2.2 EΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ  ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ  

Επιδηµιολογία είναι η δυναµική µελέτη των προσδιοριστικών 

παραγόντων, της εµφάνισης, και της διασποράς της υγείας και της νόσου σε 

ένα πληθυσµό. [9] 

• Ο πληθυσµός στη νοσοκοµειακή επιδηµιολογία είναι οι 

νοσηλευόµενοι και 

• Η επιδηµιολογία ερµηνεύει την σχέση νόσου-πληθυσµού 

και περιλαµβάνει τον προσδιορισµό, την ανάλυση και την ερµηνεία της 

συχνότητας (ρυθµού) µιας νόσου. 

 

Η Επιδηµιολογία βοηθά: 

• Στην εντόπιση του προβλήµατος 

• Στην µέτρηση του µεγέθους του 

• Στον σχεδιασµό µέτρων ελέγχου του προβλήµατος 

• Στην εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των εφαρµοζόµενων 

µέτρων 

 

2.2.2  ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ  

• Επαφή (Ασθενείς, προσωπικό, περιβάλλον) 

• Ιατρικά εργαλεία (Αναπνευστικό, ενδοσκοπήσεις) 

• Σταγονίδια (προσωπικό, επισκέπτες) 

• Αερογενώς (άλλοι ασθενείς, εξαερισµός) 

• Στοµατο-πρωκτική οδός (τρόφιµα) 

• Αιµατογενώς (σύριγγες, µεταγγίσεις) [10] 
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2.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ  

• Αυξηµένη θνησιµότητα 

• Αυξηµένος ρυθµός ανάπτυξης νόσων 

• Μεγαλύτερη διάρκεια παραµονής στο νοσοκοµείο 

• Αυξηµένο κόστος νοσηλείας  

• Επιδείνωση της ποιότητας ζωής 

• Απώλεια ωρών εργασίας [5] 

 

2.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ  

 

• 8 Εκατοµµύρια επιπλέον µέρες νοσηλείας  

• 88.000 θανάτους τον χρόνο 

• Κόστος ύψους 4,5 δις δολάρια το χρόνο [6] 

 

2.5 ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ  

 

• Είναι η 4η αιτία θνησιµότητας µέσα στα νοσοκοµεία 

• Συνευθύνεται για το 26.6% των θανάτων µέσα στα νοσοκοµεία 

[7] 

 

2.6 ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ [8] 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ταξινόµηση ανά Νοσοκοµείο (µε βάση τη δύναµη (α) των 

ασθενών ανά νοσοκοµείο). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ταξινόµηση ανά κατηγορία και Νοσοκοµείο 
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ΣΥΝΟΛΟ

Γ.Ν. Αττικής «Σισµανόγλειο» 11 2 4 7 0 1 1 0 2 2 30

401 ΓΝΣΑ 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4

251 ΓΝΑ 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13

Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό» 24 6 4 7 7 1 1 10 1 2 63

Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ» 10 10 3 3 7 0 1 7 0 2 43

Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 4 7 5 0 2 0 0 0 0 20

Γ.Ν. Πειραιώς «Αγ. Παντελεήµων» 13 1 7 5 0 1 0 0 0 3 30

ΠΑΝ. Γ.  Ν ΠΑΤΡΩΝ 3 2 1 3 1 5 0 0 2 0 17

Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «Γ. Γεννηµατάς» 39 7 9 11 6 4 0 0 1 2 79

Γ.Ν. «Κοργιαλένειο- Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 21 9 7 1 0 1 0 1 3 0 43

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ  Νοσοκοµείο Αθήνας 0 1 2 0 0 1 0 0 0 3 7

Γ.Ν. Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Γ.Ν. Παίδων «Αγ. Σοφία» 1 0 1 0 0 2 2 0 0 1 7

Γ.Ν. Α « Η Σωτηρία» 0 9 0 1 0 3 0 0 1 6 20

Πα.Γ.Ν.«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ» 5 2 1 1 3 0 0 0 0 0 12

ΓΕΝ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. Χατζηκώστα» 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 5

Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 4 1 2 1 0 1 0 0 1 0 10

Πα.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 5 2 1 2 0 0 0 4 1 0 15

Γ.Ν. Αθηνών «Αλεξάνδρα» 4 1 0 2 0 2 0 4 0 0 13

Πα.Γ.Ν. Ηρακλείου 8 9 5 4 0 1 0 1 0 22 50

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 5

Γ.Ν. Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός» 7 8 5 7 2 3 0 0 3 3 38

Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 7 1 9 0 2 1 1 0 0 25 46

176 80 70 61 29 34 6 27 16 73 572 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ταξινόµηση ανά Νοσοκοµείο (µε βάση τη δύναµη) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Ταξινόµηση ανά κατηγορία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 
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3.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ  

Το γραφείο νοσοκοµειακών λοιµώξεων: 

• Αναλαµβάνει και υλοποιεί δράσεις: Συντονισµού, 

επιτήρησης, πρόληψης λοιµώξεων σε χώρους νοσοκοµείων, 

γηροκοµείων, πρωτοβάθµιας περίθαλψης και γενικότερα σε χώρους 

παροχής υγείας 

• Θεσπίζει κανόνες πρόληψης λοιµώξεων σε χώρους 

παροχής υπηρεσιών υγείας  

• Συντάσσει κανόνες για ασφαλή λειτουργία των χώρων ή 

ιδρυµάτων παροχής υγείας  

• Συντάσσει κανόνες για επιτήρηση νοσοκοµείων και 

άλλων χώρων παροχής υγείας όσον αφορά την καθαριότητα και 

γενικότερα την ξενοδοχειακή υποδοµή και συντήρηση 

• Επιτηρεί, οργανώνει και συντονίζει δίκτυα καταγραφής 

νοσοκοµειακών λοιµώξεων σε χώρους παροχής υγείας, όπως και 

δίκτυα παρακολούθησης αντοχής στα χηµειοθεραπευτικά παθογόνων 

µικροοργανισµών . [11] 

∆ΡΑΣΕΙΣ 

1. Λειτουργία δικτύου επιτροπών Ν.Λ νοσοκοµείων 

2. Πιλοτικό πρόγραµµα εθνικών δεικτών Ν.Λ. ΣΚΟΠΟΣ: 

Κεντρική συγκέντρωση στοιχείων για τις λοιµώξεις σε όλους τους 

χώρους παροχής υγείας. Με αυτές τις δράσεις για πρώτη φορά η 

Ελλάδα θα αρχίσει ένα δείγµα συγκεντρωτικών στοιχείων για 

επιλεγµένες λοιµώξεις και προδιαθεσικούς παράγοντες  

3. Πρόγραµµα σύνταξης κατευθυντήριων οδηγιών 

αντιµετώπισης λοιµώξεων βάσει αρχών τεκµηρίωσης  

4. Συµµετοχή στην επιδηµιολογική επιτήρηση των 

υποχρεωτικώς δηλωµένων νοσηµάτων στους χώρους παροχής υγείας  
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5. Συµβολή στην αντιµετώπιση οξέων συµβάντων και 

επιδηµιών στην δηµόσια υγεία 

6. Συµβολή στην συνεχιζόµενη εκπαίδευση του 

προσωπικού των νοσοκοµείων (π.χ. σεµινάρια) 

7. Επιτήρηση λειτουργίας περιορισµένου νοσοκοµειακού 

αντιβιογράµµατος και πιλοτικό πρόγραµµα αξιολόγησης µεθοδολογίας 

στρατηγικής χρήσης αντιβιοτικών  

8. Πρωτόκολλο µελέτης µικροβιακού αποικισµού 

υπερηλίκων σε οίκους    

3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Οι ΕΝΛ είναι 

υπεύθυνες για τον καθορισµό των κανόνων της πρόληψης και επιτήρησης 

των νοσοκοµειακών λοιµώξεων. [12] 

 

Η δραστηριότητα τους κινείται στο πλαίσιο που χαράσσεται από τις 

οδηγίες και κατευθύνσεις του ΚΕΕΛ 

• Γραφείο Ν.Λ µικροβιακής αντοχής και στρατηγικής 

χρήσης αντιβιοτικών και 

• Επιστηµονική επιτροπή Ν.Λ (ΕΠ.Ε.Ν.Λ) 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Λ 

Να εποπτεύει και να ελέγχει: 

• τη καταγραφή και παρακολούθηση των Ν.Λ και την 

αποστολή των αποτελεσµάτων 

• την πολιτική χρήσης των αντιβιοτικών 

• την τήρηση των κανόνων αποστείρωσης, απολύµανσης, 

και αντισηψίας στο νοσοκοµείο 

• την τήρηση κανόνων υγιεινής των τροφίµων 
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• την τήρηση κανόνων υγιεινής και καθαριότητας 

• άµεση επέµβαση σε περίπτωση επιδηµίας Ν.Λ ή 

λοιµώδους νοσήµατος ενηµερώνοντας το ΚΕΕΛ 

• ζητά ειδικές µικροβιολογικές εξετάσεις από το 

µικροβιολογικό εργαστήριο 

• ενηµερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό  

• επιτηρεί την εφαρµογή του εθνικού προγράµµατος 

εµβολιασµού για τους εργαζόµενους στα νοσοκοµεία 

 

3.3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ  

Είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στον έλεγχο των 

λοιµώξεων και 

1. Υπάγεται οργανικά στην νοσηλευτική υπηρεσία 

2. Καθοδηγείται και ελέγχεται στα καθήκοντα από τον 

πρόεδρο κ τον αντιπρόεδρο της επιτροπής 

Ο πρόεδρος της επιτροπής είναι υπεύθυνος να καταθέτει ενηµερωτικό 

σηµείωµα απόδοσης στην εκτίµηση της ετήσιας αξιολόγησης [13]  

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

• 1850  FL.Nightingale καθιερώνει τον ρόλο του νοσηλευτή 

και της υγιεινής στα νοσοκοµεία 

• 1950  Αµερική-Επιτροπές ελέγχου λοιµώξεων 

• 1959 Αγγλία-∆ιορίζεται η πρώτη ΝΕΛ 

• 1963 Αµερική-∆ιορίζεται η πρώτη ΝΕΛ 
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• 1968 Πρόγραµµα εκπαίδευσης για τους πρώτους ΝΕΛ 

από το CDC 

• 1972  Association for practitioners in infection control 

(APIC) 

• 1970-80 Πρόγραµµα ελέγχου λοιµώξεων σε όλα τα 

νοσοκοµεία  

• 1983 Καθιέρωση ειδικότητας ελέγχου λοιµώξεων για 

νοσηλευτές στην Ευρώπη 

• 1982 Ελλάδα-Συγκρότηση πρώτων επιτροπών ελέγχου 

νοσοκοµειακών λοιµώξεων 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΝΕΛ 

Είναι η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας φροντίδας του ασθενή και η 

πρόληψη των νοσοκοµειακών λοιµώξεων και 

Η επιτήρηση, συλλογή, έλεγχο και αποστολή των ειδικών δελτίων 

καταγραφής των υποχρεωτικώς δηλούµενων νοσηµάτων στις ειδικές 

υπηρεσίες  

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΛ 

Καταγραφή Ν.Λ: 

• Καταγραφή συνεχής και καθηµερινή 

• Καταγραφή κατευθυνόµενη σε µια µονάδα (unit directed) 

• Καταγραφή εκ περιτροπής (rotating) 

• Καταγραφή κατευθυνόµενη βάσει προτεραιότητας 

(priority directed) 

• Λήψη στοιχείων από το µικροβιολογικό εργαστήριο  

• Ενηµέρωση απ’ το προσωπικό των τµηµάτων και 

ιδιαίτερα τους ΣΝΕΛ για στοιχεία που αφορούν πιθανή ή βεβαιωµένη 

Ν.Λ 
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ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΛ 

• Ενεργεί ως σύνδεσµος της ΕΝΛ µε όλα τα κλινικά 

τµήµατα 

• Οργανώνει σε συνεργασία µε τον πρόεδρο της επιτροπής 

τακτικές ή έκτακτες εκπαιδευτικές συναντήσεις ανά οµάδα προσωπικού 

µε θέµατα που αφορούν την πρόληψη των νοσοκοµειακών λοιµώξεων 

• Ελέγχει εάν οι πολιτικές ελέγχου εφαρµόζονται 

• Παρατηρεί την ποιότητα φροντίδας, σηµειώνει 

παραλείψεις και ενθαρρύνει για την τήρηση των προτεινόµενων µέτρων 

• Αξιολογεί και εκτιµά την αποτελεσµατικότητα νέων 

πρακτικών ή νέου εξοπλισµού που εισέρχεται στο περιβάλλον του 

ασθενή 

• Παρακολουθεί την ποιότητα της φροντίδας και 

επανεξετάζει παλαιές πολιτικές όπου είναι ανάγκη 

• Προβλέπει δυνητικούς κινδύνους λοίµωξης  

• Καθορίζει πολιτική αποµόνωσης και κατάλληλες 

διαδικασίες ειδικής νοσηλείας ασθενών µε λοίµωξη ή λοιµώδες νόσηµα 

και εισηγείται επιπλέον µέτρα πρόληψης  

• Εκτιµά την αποτελεσµατικότητα των πρακτικών και την 

ασφάλεια των υλικών 
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ΕΙΚΟΝΑ 3: Ο Ρόλος της ΝΕΛ στο Νοσοκοµείο 

3.4 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

 

Η πρώτη Εθνική Επιτροπή Ελέγχου των Ν.Λ [14] συστάθηκε το 1985 

από το Υπουργείο Υγείας. Ο κυριότερος στόχος της ήταν η ανάπτυξη και 

πρόταση ενός σχεδίου για την πρόληψη των Ν.Λ. 

Τα καθήκοντα δικαιοδοσίας της Επιτροπής Ελέγχου Λοιµώξεων είναι 

να επιβλέπει και να ελέγχει : 

• Την πρακτική υγιεινής, αποστείρωσης και αντισηψίας στο 

νοσοκοµείο 
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• Την καταγραφή και συνεχή επιτήρηση Ν.Λ στο 

νοσοκοµείο 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου Λοιµώξεων σε συνεργασία µε το Μικροβιολογικό 

τµήµα και το τµήµα Φαρµακευτικής διερευνά τακτικά: 

• Την τοπική επιδηµιολογία της µικροβιακής αντοχής στα 

αντιβιοτικά  

• Την κατανάλωση αντιβιοτικών  

1. Συνολικά στο νοσοκοµείο 

2. Ανά θάλαµο 

3. Ανά αντιβιοτικό 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
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4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ  5 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

(Standard Precautions) 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ 

 

� Πριν και µετά την επαφή (φροντίδα) µε τον ασθενή  
� Πριν και µετά τη χρήση γαντιών 
� Αντισηψία χεριών µε αλκοολούχο διάλυµα, όταν τα 

χέρια δεν είναι εµφανώς λερωµένα 

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ  

 

���� Πριν αγγίξετε βιολογικά υγρά του σώµατος (πιθανή 
έκθεση σε αίµα, υγρά παροχετεύσεων, εκκρίσεις κ.λ.π.) και 
µολυσµένα αντικείµενα 
���� Πριν αγγίξετε βλεννογόνους και περιοχές µε λύση 

συνεχείας του δέρµατος 

ΧΡΗΣ Η Μ ΑΣ Κ ΑΣ  –  Π ΡΟΣ Τ ΑΤ ΕΥ ΤΙΚΩΝ  ΓΥ ΑΛ Ι Ω Ν  
 
☺ Για την προστασία µατιών, µύτης και στόµατος όταν 

υπάρχει κίνδυνος εκτίναξης βιολογικών υγρών ή διαλυµάτων  

ΧΡΗΣΗ ΜΠΛΟΥΖΑΣ  

���� Για την προστασία του δέρµατος και των ενδυµάτων κατά 
τη διάρκεια νοσηλείας ή παρεµβατικής πράξης, όπου υπάρχει 
κίνδυνος εκτίναξης βιολογικών υγρών ή διαλυµάτων 

Ι∆ ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ  

 

Αποφυγή τραυµατισµού κατά τη χρήση βελονών, 
µαχαιριδίων και αιχµηρών αντικειµένων: 

� Όταν χειρίζεστε αιχµηρά εργαλεία µετά τη 
νοσηλεία  

� Όταν απορρίπτετε χρησιµοποιηµένες βελόνες 
� Όταν καθαρίζετε χρησιµοποιηµένα εργαλεία 
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ΠΡΟΣΟΧΗ!  

Οι Βασικές Προφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται 
από ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
για ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ  
και για ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
 

Σεπτέµβριος 2003, Γραφείο Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων, 
Μικροβιακής Αντοχής & Στρατηγικής Χρήσης Αντιβιοτικών, Κέντρου 
Ελέγχου Ειδικών Λοιµώξεων (K.E.E.Λ.) 

 

Οι Βασικές προφυλάξεις [15] :Πρέπει να λαµβάνονται από όλο το 

προσωπικό, σε όλους τους ασθενείς όταν πρόκειται να έλθουν σε επαφή µε 

βιολογικά υγρά του σώµατος (αίµα, υγρά παροχετεύσεων κλπ) καθώς και 

µολυσµένα αντικείµενα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: 

 

ΑΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Επιπρόσθετα µε τις Βασικές Προφυλάξεις 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ: Nα αναφέρονται στο Σταθµό Νοσηλείας πριν εισέλθουν στο 

 

ΧΩΡΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ µε  κατ ιούσα σε ιρά 

προτεραιότητας  
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

ΑΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

 

• Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδροµο (SARS) 

• ΤΒ- ύποπτη/διαγνωσµένη 

• Ιλαρά 

• Για κάθε πολυανθεκτικό µικρόβιο που µπορεί να 

µεταδοθεί αερογενώς  

 

 

 

• Θάλαµος Αρνητικής Πίεσης  
                                                ή 

• Ιδιαίτερο ∆ωµάτιο Νοσηλείας µε WC και D/S, µε προθάλαµο, 
µε ανεξάρτητο σύστηµα αερισµού και εξαερισµού (µε φίλτρα HEPA 
και µε 6 – 12 εναλλαγές αέρα την ώρα) και µε πόρτα κλειστή  

                                                ή 
• Με άλλους ασθενείς που πάσχουν από το ίδιο νόσηµα σε 
δωµάτιο µε WC και D/S, µε προθάλαµο, µε ανεξάρτητο σύστηµα 
αερισµού και εξαερισµού (µε φίλτρα HEPA και µε 6 – 12 εναλλαγές 
αέρα την ώρα) και µε πόρτα κλειστή  

 

 ΧΡΗΣΗ Μ ΑΣΚΑΣ  
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙ ΑΣ  

 

• Φυµατίωση: 
� Χρησιµοποιείτε µάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας 
• Ανεµοβλογιά, Ιλαρά: 
� Άνοσα άτοµα : ∆εν απαιτείται η χρήση µάσκας 
� Μη άνοσα άτοµα: Απαιτείται η χρήση µάσκας 

 
   ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  

  
• Περιορίζετε τις µετακινήσεις του ασθενούς στις απολύτως 
αναγκαίες 
• Κατά τη µεταφορά, φοράτε µάσκα στον ασθενή 
• Ενηµερώνετε το προσωπικό του Τµήµατος Υποδοχής του 
ασθενούς 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ 

Επιπρόσθετα µε τ ις Βασικές Προφυλάξεις  

 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ: Nα αναφέρονται στο Σταθµό Νοσηλείας πριν εισέλθουν 

στο δωµάτιο 

 
ΧΩΡΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  

 

• Ιδιαίτερο ∆ωµάτιο Νοσηλείας 

 

 

�   ΝΑΙ 
�   ΟΧΙ 

 

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ   
 

� Φοράτε γάντια πριν µπείτε στο δωµάτιο 
� Αφαιρείτε τα γάντια πριν βγείτε από το δωµάτιο 
 
 

 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ   

 

 

���� Πλύνετε τα χέρια σας µε αντιµικροβιακό  υγρό σαπούνι µετά την 
αφαίρεση των γαντιών και κάνετε αντισηψία µε αλκοολούχο διάλυµα 
���� Αποφύγετε την επαναµόλυνση των χεριών σας 
 
 

 

ΧΡΗΣΗ ΜΠΛΟΥΖΑΣ   
 

���� Φοράτε µπλούζα πριν µπείτε στο δωµάτιο αν προβλέπετε ότι θα 
έλθετε σε επαφή µε τον ασθενή 
���� Αφαιρείτε τη µπλούζα πριν βγείτε από το δωµάτιο 
 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ   
  

☺ Περιορίζετε τις µετακινήσεις του ασθενούς στις απολύτως αναγκαίες 
☺ Κατά τη µεταφορά λαµβάνετε τα απαραίτητα µέτρα για την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσης της νόσου 
☺ Ενηµερώνετε το προσωπικό του Τµήµατος Υποδοχής του Ασθενούς 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

  

• Χρησιµοποιείτε συσκευές αποκλειστικής χρήσης (π.χ. 
πιεσόµετρο, θερµόµετρο κ.λ.π) 
• Καθαρίζετε & απολυµαίνετε τις συσκευές και τα υλικά κοινής 
χρήσης 
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ 

• Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδροµο (SARS) 

• Ανθεκτικά βακτήρια (MRSA,VRE) 

• Salmonella 

• C. Difficile, RSV 

• ∆ερµατικές λοιµώξεις υψηλής µεταδοτικότητας (ψείρες, 

ψώρα) 

• Έρπης ζωστήρας, νεογνικός ή οξύς   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΑΓΟΝΙ∆ΙΩΝ   
  Επιπρόσθετα  µε  Βασικές  Προφυλάξεις  
 
 
 
Κλλκ 
 

• Φοράτε µάσκα, αν πλησιάσετε τον 
ασθενή σε απόσταση µικρότερη 
του 1 m 

• Περιορίζετε τις µετακινήσεις του ασθενή 
στις απολύτως απαραίτητες 

• Κατά τη µεταφορά, φοράτε µάσκα στον 
ασθενή 

• Ενηµερώνετε το Προσωπικό του 
Τµήµατος Υποδοχής του Ασθενούς  

• Ιδιαίτερο δωµάτιο, αν είναι εφικτό 
• Αν συνυπάρχει µε άλλους ασθενείς, 

απόσταση 1m µεταξύ των ασθενών 
 

ΧΩΡΟΣ ΑΣΘΕΝΗ 

ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΗ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ: Να αναφέρονται στο Σταθµό Νοσηλείας πριν εισέλθουν 
στο δωµάτιο 

 
Σεπτέµβριος 2003, Γραφείο Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων, Μικροβιακής Αντοχής & 
Στρατηγικής Χρήσης Αντιβιοτικών, Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιµώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) 
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΑΓΟΝΙ∆ΙΩΝ 

• Σοβαρό Οξύ Πνευµονικό Σύνδροµο (SARS) 

• Αιµόφιλος της ινφλουέντζας/µηνιγγιτις  

• ∆ιφθερίτιδα (φαρυγγική) 

• Πνευµονία µε µυκόπλασµα 

• Κοκκίτης  

•  Γρίπη 

• Παρωτίτιδα 

• Ερυθρά 

• Στρεπτόκοκκος οµάδας Α 

4.2 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

4.2.1 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Ο∆ΗΓΕΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1. Νοσηλεία του ασθενούς σε µονόκλινο δωµάτιο. Σε περίπτωση που 

αυτό δεν είναι δυνατό, ο ασθενής µπορεί να νοσηλευτεί σε δωµάτιο µε άλλον 

ασθενή ο οποίος έχει εργαστηριακά επιβεβαιωµένη λοίµωξη από το ίδιο 

στέλεχος 

2. Το νοσηλευτικό προσωπικό που αναλαµβάνει την νοσηλεία του 

ασθενή, προτείνεται να ασχολείται αποκλειστικά µε τον συγκεκριµένο ασθενή 

3. Το µικροβιολογικό εργαστήριο θα πρέπει να ενηµερώνει άµεσα την 

Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων για κάθε νέα εµφάνιση µικροβιακού 

πολυανθεκτικού στελέχους  

4. Θα πρέπει να γίνει πλήρης µικροβιακή  διερεύνηση των ασθενών που 

νοσηλεύονται µέχρι τώρα στο ίδιο δωµάτιο µε τον ασθενή από τον οποίον 

αποµονώθηκε το ανθεκτικό στέλεχος, εφόσον παρουσιάζουν κλινικά σηµεία 

λοίµωξης. Από ασυµπτωµατικούς ασθενείς που νοσηλεύονται στο ίδιο 

δωµάτιο µε τον ασθενή στον οποίο εντοπίστηκε το στέλεχος, θα πρέπει να 
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λαµβάνονται καλλιέργειες ούρων και άλλων βιολογικών υγρών κατά την κρίση 

του θεράποντος ιατρού. [16] 

5. Οι µετακινήσεις του ασθενή στο χώρο του νοσοκοµείου θα πρέπει να 

περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες 

6. Κατά την είσοδο στο δωµάτιο του ασθενή, το προσωπικό θα πρέπει να 

φορά καθαρά µη αποστειρωµένα γάντια τα οποία θα αφαιρεί και απορρίπτει 

σε κάδο απορριµµάτων πριν την αποχώρηση του από το δωµάτιο. Πάντοτε 

θα πρέπει να γίνεται χρήση αλκοολικού διαλύµατος στα χέρια πριν τη χρήση 

και µετά την αφαίρεση των γαντιών όπως και πριν και µετά από κάθε επαφή 

µε τον ασθενή σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιηθούν γάντια 

7. Κατά την είσοδο στο δωµάτιο του ασθενή, το προσωπικό ολόσωµη µη 

αποστειρωµένη φόρµα εάν προβλέπεται ότι θα υπάρξει σηµαντική επαφή του 

ρουχισµού του προσωπικού µε τον ασθενή ή τις επιφάνειες του 

περιβάλλοντος. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να φορά πλαστική φόρµα µιας 

χρήσης. Η φόρµα αφαιρείται κατά την έξοδο απ’ το δωµάτιο και τοποθετείται 

στον κάδο µολυσµατικών απορριµµάτων 

8. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στον συγκεκριµένο ασθενή (πχ 

στηθοσκόπια), θα πρέπει να προορίζεται για την νοσηλεία µόνο του ασθενή 

αυτού. 

9. Ο χρησιµοποιηµένος ιµατισµός συλλέγεται προσεκτικά και τοποθετείται 

σε αυτοδιαλυόµενο διαφανή σάκο και στην συνέχεια σε πλαστική κίτρινη 

σακούλα µε την ένδειξη «µολυσµατικός ιµατισµός». 

10. Σε περίπτωση που ο ασθενής από τον οποίο αποµονώθηκε το 

συγκεκριµένο στέλεχος λάβει εξιτήριο και χρειασθεί να επανεισαχθεί στο 

νοσοκοµείο, θα πρέπει να γίνεται άµεσα µικροβιακός έλεγχος και µέχρι την 

λήψη του αποτελέσµατος να θεωρείται και να αντιµετωπίζεται ως φορέας του 

εν λόγω στελέχους 

11. Στους θαλάµους αποµόνωσης ασθενών που πάσχουν από µεταδοτική 

λοίµωξη απαιτείται καθαρισµός και απολύµανση µε απορρυπαντική ή 

απολυµαντική ουσία, µε ξεχωριστό εξοπλισµό καθαρισµού για κάθε θάλαµο 

12. Στους χώρους φροντίδας ασθενών µε υψηλή ευαισθησία σε λοιµώξεις 

καθώς και σε άλλους χώρους υψηλού κινδύνου όπως χειρουργικές σουίτες, 

δωµάτια τοκετού, Μ.Ε.Θ,  µονάδες τραυµάτων και εγκαυµάτων καθώς και 
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µονάδες αιµοδιάλυσης, απαιτείται καθαρισµός και απολύµανση µε 

απορρυπαντική ή απολυµαντική ουσία, µε ξεχωριστό εξοπλισµό για κάθε 

θάλαµο. 

 

4.3 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

 

 

Ε Π Ι Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Α  Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Κ Α  Μ Ε Τ Ρ Α  Π Ρ Ο Φ Υ Λ Α Ξ Η Σ  [17] ( Π Ε Ρ Α Ν  Τ Ω Ν  Β Α Σ Ι Κ Ω Ν ) Γ Ι Α  

Ε Π Ι Λ Ε Γ Μ Ε Ν Α  Κ Λ Ι Ν Ι Κ Α  Σ Υ Ν ∆ Ρ Ο Μ Α  Μ Ε Χ Ρ Ι  Τ Η Ν  Ε Π Ι Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η  Τ Η Σ  ∆ Ι Α Γ Ν Ω Σ Η Σ  Μ Ε  

Σ Κ Ο Π Ο  Τ Η Ν  Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η  Μ Ε Τ Α ∆ Ο Σ Η Σ  Ε Π Ι ∆ Η Μ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α  Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ω Ν  Π Α Θ Ο Γ Ο Ν Ω Ν  

 

 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ 

 

ΠΙΘΑΝΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

∆ΙΑΡΡΟΙΑ 

 

Οξεία έναρξη διάρροιας πιθανώς λοιµώδους 

αιτιολογίας σε ασθενείς µε ακράτεια ή παιδιά µε 

πάνες 

∆ιάρροια σε ενήλικα µε ιστορικό πρόσφατης 

χρήσης αντιβιοτικώv 

 

 

Εντερικά  παθογόνα § 

 

Clostridium difficile 

 

 

Επαφής 

 

 

 

 

Eπαφής 

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ∆Α Μηνιγγιτιδόκοκος, αιµόφιλος ινφλουένζας Σταγονιδίω 

ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ, ΑΓΝΩΣΤΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Με πυρετό, πετέχιες/εκχυµώσεις 

 

 

 

 

 

Σταγονιδίων 
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Φυσαλιδώδες 

 

Κηλιδοβλατιδώδες µε πυρετό και κόρυζα 

Μηνιγγιτιδόκοκκος 

 

Ιός ανεµοβλογιάς (ευλογιάς σε υποψία 

βιοτροµοκρατικής ενέργειας) 

Ιός ιλαράς 

Αερογενείς, 

επαφής 

 

 

 

Αερογενείς 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 

Βήχας, πυρετός, διήθηση άνω λοβού 

πνεύµονα σε ασθενή οροαρνητικό ή χαµηλού 

κινδύνου για HIV λοίµωξη 

 

Βήχας, πυρετός, οποιαδήποτε διήθηση 

πνεύµονα σε ασθενή οροθετικό ή υψηλού κινδύνου 

για HIV λοίµωξη 

 

Παροξυσµικός ή σηµαντικός επιµένων 

βήχας σε περιόδους δραστηριότητας του κοκκύτη 

 

Αναπνευστικές λοιµώξεις (βρογχιολίτιδα, 

croup) σε νεογνά και µικρά παιδιά 

 

Πυρετός >38ο C, συµπτώµατα από το 

αναπνευστικό, ακτινογραφία θώρακος (ή 

νεκροτοµικά ευρήµατα) συµβατά µε πνευµονία ή 

σύνδροµο αναπνευστικής δυσχέρειας), απουσία 

άλλης εµφανούς διάγνωσης ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

(τα κριτήρια  εγρήγορσης και ο ορισµός 

κρούσµατος µπορεί να µεταβάλλονται ανάλογα µε 

τα επιδηµιολογικά δεδοµένα (εάν δεν υπάρχουν 

εστίες  SARS  στον κόσµο ή. εάν επιβεβαιωµένα 

εµφανιστεί εκ νέου επιδηµική εστία του SARS σε 

κάποια περιοχή του κόσµου). 

 

Μυκοβακτηρίδιο 

φυµατίωσης 

 

 

Μυκοβακτηρίδιο 

φυµατίωσης 

 

 

Bordetella του κοκκύτη 

 

 

 

Ιοί αναπνευστικού συγκυτίου 

(RSV) και παραϊνφλουένζας 

 

Κορονοϊός Σοβαρού Οξέως 

Αναπνευστικού Συνδρόµου (ΣΟΑΣ) 

(SARS-CoV) 

 

 

 

 

Αερογενείς 

 

 

Αερογενείς 

 

 

 

Σταγονιδίω

ν 

 

 

 

 

Επαφής 
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Για τα τρέχοντα κριτήρια, βλέπε: 

Επαγρύπνηση και ετοιµότητα για το SARS, 

www.keel.org.gr  

 

Aερογενείς 

Επαφής 

 

ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ 

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

Ιστορικό λοίµωξης ή αποικισµού µε 

πολυανθεκτικούς µικροοργανισµούς  

 

Λοίµωξη δέρµατος, τραύµατος ή ούρων 

σε ασθενή µε πρόσφατη νοσηλεία στο νοσοκοµείο 

ή παραµονή σε οίκο ευγηρίας για ιδρύµατα µε 

σηµαντικό επιπολασµό πολυανθεκτικών 

µικροοργανισµών 

 

 

Πολυανθεκτικά 

βακτήρια ¶ 

 

Πολυανθεκτικά 

βακτήρια ¶ 

 

 

               Επαφής 

 

 

 

Επαφής 

 

ΛΟΙΜΩΞΗ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, 

ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 

 

Απόστηµα ή τραύµα µε εκκρίσεις που 

δεν καλύπτονται επαρκώς από επιθέµατα 

 

 

 

 

Χρυσίζων σταφυλόκοκκος, στρεπτόκοκκος 

οµάδας Α 

 

 

               Επαφής 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 
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5.1 ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΛΩΡΙ∆Α ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 

1. ΠΑΡΟ∆ΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΛΩΡΙ∆Α 

Από την βιβλιογραφική µας ανασκόπηση από το ΚΕΕΛΠΝΟ βρέθηκε η 

εξής ταξινόµηση για την χλωρίδα των χεριών. 

Πρόκειται για µικροοργανισµούς που επιµολύνουν τα χέρια του 

υγειονοµικού προσωπικού κατά την άµεση επαφή µε τους ασθενείς ή 

µολυσµένα αντικείµενα και επιφάνειες. Είναι κατά κανόνα «παθογόνοι» 

µικροοργανισµοί, µεταδίδονται εύκολα σε άλλους ευαίσθητους ασθενείς και 

συχνά συσχετίζονται µε τις νοσοκοµειακές λοιµώξεις. Η παροδική µικροβιακή 

χλωρίδα αποµακρύνεται σε άλλοτε άλλο βαθµό (<1 log10 )µε το πλύσιµο των 

χεριών [18]. 

2. ΜΟΝΙΜΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΛΩΡΙ∆Α 

Αποτελείται από µικροοργανισµούς που αποµονώνονται µόνιµα από το 

δέρµα των χεριών του προσωπικού (coagulase-negative staphylocossi, 

corynobacterium, propionibacterium). ∆εν προκαλούν συστηµατικές 

λοιµώξεις, αλλά µόνο λοιµώξεις σε ανοσοκατασταλµένους ασθενείς. Η µόνιµη 

µικροβιακή χλωρίδα δεν αποµακρύνεται µε το πλύσιµο των χεριών, αλλά 

απαιτεί  χειρουργική αντισηψία µε αντισηπτικούς παράγοντες. 

 

5.2 ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [19] 

• Αντιµικροβιακό σαπούνι (antimicrobial soap)  

Σαπούνι που περιέχει ισχυρούς αντισηπτικούς παράγοντες  

• Αντισηπτικό πλύσιµο των χεριών (antiseptic hand wash) 

Πλύσιµο των χεριών µε τη χρήση νερού και αντιµικροβιακού σαπουνιού 

• Αντισηπτικοί παράγοντες (antiseptic agent) 
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Αντιµικροβιακές ουσίες που χρησιµοποιούνται για να µειώσουν το 

µικροβιακό φορτίο του δέρµατος. Παραδείγµατα αντισηπτικών παραγόντων 

αποτελούν οι αλκοόλες, η χλωρεξιδίνη, τα ιωδοφόρα, τα άλατα του 

τεταρτογενούς αµµωνίου, η παρα-χλωρο-µεταξυλενόλη (PCMX), η τρικλοζάνη 

• Αντισηψία χεριών (Hand antisepsis) 

Περιλαµβάνει το αντισηπτικό πλύσιµο των χεριών ή την επάλειψη των 

χεριών µε αντισηπτικό 

• Εµφανώς λερωµένα χέρια (visibly soiled hands) 

Τα χέρια που έχουν εµφανείς ρύπους η είναι εµφανώς λερωµένα µε 

βιολογικά υλικά (αίµα, ούρα, κόπρανα κλπ) 

• Επάλειψη µε αλκοολούχο διάλυµα (alcohol-based hand 

rub) 

Επάλειψη όλων των επιφανειών των χεριών µε αλκοολούχο διάλυµα 

προκειµένου να µειωθεί το µικροβιακό φορτίο των χεριών 

• Επάλειψη των χεριών µε αντισηπτικό (antiseptic 

hand rub) 

Επάλειψη όλων των επιφανειών των χεριών µε αντισηπτικό διάλυµα 

προκειµένου να µειωθεί το µικροβιακό φορτίο των χεριών 

• Σαπούνι καθαρισµού (plain soap) 

Υγρά σαπούνια µε καθαριστικές ιδιότητες χωρίς αντιµικροβιακή δράση. 

Με το σαπούνι αυτό, µέσω της µηχανικής τριβής επιτυγχάνεται η φυσική 

αποµάκρυνση των ρύπων και µέρος της παροδικής χλωρίδας από τα χέρια 

(περίπου 1 log10) 

• Πλύσιµο χεριών (hand washing) 
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Γίνεται µε υγρό σαπούνι καθαρισµού (όχι αντιµικροβιακό) και νερό. 

Επιτυγχάνει την αποµάκρυνση των ρύπων και µέρους της παροδικής 

µικροβιακής χλωρίδας από τα χέρια  

• Υπολειµµατική δράση (persistent activity) 

Η διατήρηση του µειωµένου µικροβιακού φορτίου για αρκετά λεπτά ή 

ώρες µετά την πρώτη εφαρµογή του αντισηπτικού παράγοντα 

• Χειρουργική αντισηψία των χεριών (surgical hand 

antisepsis) 

Περιλαµβάνει το αντισηπτικό πλύσιµο των χεριών ή την επάλειψη  των 

χεριών µε αντισηπτικό διάλυµα. Γίνεται προεγχειρητικά από τη χειρουργική 

οµάδα προκειµένου να αφαιρεθεί η παροδική και να µειωθεί  στο ελάχιστο η 

µόνιµη µικροβιακή χλωρίδα των χεριών.  

5.3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ [20] 

� Πλύσιµο των χεριών 

Σκοπός του είναι η αποµάκρυνση των ορατών ρύπων, των βιολογικών 

υλικών και της παροδικής µικροβιακής χλωρίδας. Η αποτελεσµατικότητα του 

πλυσίµατος των χεριών καθορίζεται από τις ακόλουθες παραµέτρους: α) την 

ποσότητα του σαπουνιού (απαιτούνται 3-5 ml ή µια δόση σε τυποποιηµένες 

αντλίες) β)τη διάρκεια πλυσίµατος (>15’’) και γ) την εφαρµοζόµενη τεχνική. Η 

µείωση της παροδικής µικροβιακής χλωρίδας που επιτυγχάνεται είναι της 

τάξης του 1log10. 

� Αντισηψία χεριών  

Σκοπός της αντισηψίας των χεριών είναι η αποµάκρυνση της 

παροδικής µικροβιακής χλωρίδας. Η αντισηψία των χεριών επιτυγχάνεται µε 

τη χρήση αντισηπτικών διαλυµάτων, αµιγών (πχ αλκοολούχα) ή µε την 

προσθήκη και άλλων αντισηπτικών παραγόντων όπως χλωρεξιδίνη, άλατα 

τεταρτογενούς αµµωνίου κλπ. Με την χρήση αυτών επιτυγχάνεται µείωση της 
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παροδικής χλωρίδας κατά >4 log10. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται ταχεία 

αντισηψία των χεριών και πρέπει να εφαρµόζεται πριν και µετά από κάθε 

επαφή µε τον ασθενή. Εάν τα χέρια είναι εµφανώς λερωµένα µε ρύπους ή 

αίµα, πρέπει να πλυθούν προηγουµένως µε σαπούνι και νερό.   

� Χειρουργική αντισηψία των χεριών 

Σκοπός της χειρουργικής αντισηψίας των χεριών είναι η αποµάκρυνση 

της παροδικής και η σηµαντική µείωση της µόνιµης µικροβιακής χλωρίδας. 

Επιτυγχάνεται µε πλύσιµο των χεριών µε νερό και αντιµικροβιακό σαπούνι ή 

µε επάλειψη των χεριών µε αντισηπτικό διάλυµα (χωρίς την χρήση νερού) 

Ο ιδανικός χρόνος που απαιτείται δεν έχει αποσαφηνιστεί. Μελέτες 

έχουν δείξει ότι το προεγχειρητικό πλύσιµο για 5’ µειώνει το µικροβιακό φορτίο 

το ίδιο αποτελεσµατικά µε το δεκάλεπτο παραδοσιακό πλύσιµο.  Άλλες 

µελέτες προτείνουν χειρουργική αντισηψία σε δύο φάσεις: χρησιµοποιώντας 

κατ ‘αρχήν CGX (chlorhexidine gluconate ) 4% ή ιωδιούχο ποβιδόνη για 1-2’, 

ακολουθούµενη από επάλειψη µε αλκοολούχο διάλυµα. 

 

5.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Κατά την αξιολόγηση προϊόντων υγιεινής των χεριών για ενδεχόµενη 

χρήσης τους σε εγκαταστάσεις υγειονοµικής περίθαλψης, οι επιτροπές για την 

επιλογή των προϊόντων πρέπει να εξετάζουν παράγοντες που µπορούν να 

επηρεάσουν την συνολική αποτελεσµατικότητα  των προϊόντων αυτών, 

συµπεριλαµβανοµένης της δραστικότητας των αντισηπτικών έναντι διαφόρων 

παθογόνων παραγόντων και της αποδοχής τους από το ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό. [21] 

5.4.1. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
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Προϊόντα που δεν είναι καλά αποδεκτά από το ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό µπορεί να αποτελέσουν αποτρεπτικό παράγοντα για συχνή 

αντισηψία των χεριών. Τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος (αντιµικροβιακό 

σαπούνι ή αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών) που µπορούν να επηρεάσουν την 

αποδοχή εκ µέρους του προσωπικού είναι η οσµή, η αίσθηση που αφήνει 

στα χέρια και το χρώµα.  

Επειδή το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό απολυµαίνει τα χέρια του 30-

40 φορές ανά βάρδια, η τάση των προϊόντων να προκαλούν ξηρότητα και 

ερεθισµό του δέρµατος είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας που επηρεάζει 

αρνητικά την αποδοχή και τελικά την χρήση τους. Για παράδειγµα, η ανησυχία 

σχετικά µε την ξηρότητα που προκαλούν οι αλκοόλες ήταν η πρωταρχική αιτία 

της κακής αποδοχής των αλκοολούχων αντισηπτικών σκευασµάτων στα 

νοσοκοµεία των Η.Π.Α. Ωστόσο, αρκετές µελέτες έχουν δείξει ότι τα 

αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύµατα που περιέχουν µαλακτικά είναι καλά 

αποδεκτά από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. 

5.4.2 ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ 

Μελέτες δείχνουν ότι η συχνότητα του απλού πλυσίµατος ή του 

αντισηπτικού πλυσίµατος των χεριών µε νερό από το προσωπικό επηρεάζεται 

από τη ευκολία πρόσβασης σε εγκαταστάσεις υγιεινής. Σε αντίθεση µε τα 

κοινά και τα αφρίζοντα αντιµικροβιακά σαπούνια που απαιτούν νιπτήρα και 

νερό, δηλαδή υδραυλική εγκατάσταση, τα αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύµατα 

δεν απαιτούν ειδικούς χώρους και µπορούν να τοποθετούνται σε σηµεία όπου 

η πρόσβαση είναι εύκολη όπως στην είσοδο κάθε δωµατίου και δίπλα στο 

κρεβάτι του κάθε ασθενούς.  

Οι αντλίες παροχής αντισηπτικού (dispensers) που παρέχονται από 

τους κατασκευαστές των αλκοολούχων αντισηπτικών σε συνδυασµό µε τη 

διαθεσιµότητα τους σε θέσεις πλησίον των κρεβατιών στα δωµάτια νοσηλείας, 

βελτιώνουν σηµαντικά την τήρηση των πρωτοκόλλων για την υγιεινή των 

χεριών. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση µεταξύ του σαπουνιού  και 

των αλκοολούχων αντισηπτικών διαλυµάτων, τα τελευταία δεν θα πρέπει να 
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τοποθετούνται κοντά σε νιπτήρες. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει 

να πληροφορηθεί ότι το πλύσιµο των χεριών µε σαπούνι και νερό µετά από 

χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού  δεν είναι απαραίτητο και δεν συνιστάται 

διότι µπορεί να οδηγήσει σε δερµατίτιδα. Ωστόσο, το πλύσιµο των χεριών µε 

σαπούνι και νερό µετά από 5-10 εφαρµογές ενός αλκοολούχου αντισηπτικού 

gel έχει προταθεί από ορισµένους κατασκευαστές προκειµένου να 

απαλλαγούν οι χρήστες από την αίσθηση λιπαρότητας που αφήνουν τα 

µαλακτικά στα χέρια ιδιαίτερα όταν το σκεύασµα είναι σε µορφή (gel) γέλης 

Οι αντλίες παροχής αντισηπτικού (dispensers) που παρέχονται µαζί µε 

το αντισηπτικό πρέπει επίσης να εξετάζονται κατά την αξιολόγηση των 

προϊόντων υγιεινής χεριών. Οι αντλίες ενδέχεται να αποθαρρύνουν τη χρήση 

από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό εάν φράζουν εύκολα ή εάν δεν 

διανέµουν σωστά το προϊόν µέσα στα χέρια. 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Για να τεθούν οι δαπάνες για τα προϊόντα υγιεινής των χεριών σε ένα 

νοσοκοµείο στη σωστή βάση θα πρέπει αυτές να εξεταστούν σε σχέση µε το 

κόστος των νοσοκοµειακών λοιµώξεων που προέρχονται από τα χέρια του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Συχνά, το κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται 

ένα  νοσοκοµείο µε τέσσερεις ή πέντε νοσοκοµειακές λοιµώξεις µέσης 

σοβαρότητας υπερβαίνει πολλές φορές τον ετήσιο προϋπολογισµό για τα 

προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την υγιεινή των χεριών. Μια µόνο σοβαρή 

λοίµωξη χειρουργικού τραύµατος ή λοίµωξη του κατώτερου αναπνευστικού 

συστήµατος ή βακτηριαιµία µπορεί να κοστίσει στο νοσοκοµείο περισσότερο 

από το σύνολο του ετήσιου προϋπολογισµού για τα αντισηπτικά προϊόντα 

που χρησιµοποιούνται για την υγιεινή των χεριών 

∆ύο µελέτες παρέχουν ποσοτικές εκτιµήσεις της ωφέλειας ενός 

προγράµµατος προώθησης της υγιεινής των χεριών. Η µία δείχνει µια 

εξοικονόµηση περίπου $17.000 από τη µείωση της χρήσης βανκοµυκίνης 

µετά την παρατηρούµενη µείωση στην συχνότητα εµφάνισης MRSA για 

περίοδο 7 µηνών. Σε άλλη µελέτη όπου εξετάσθηκαν µαζί οι άµεσες δαπάνες 
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που συνδέονται µε το πρόγραµµα προώθηση της υγιεινής των χεριών 

(αυξηµένη χρήση των διαλυµάτων για επάλειψη των χεριών και αφίσες 

υπενθύµισης) και το έµµεσο κόστος του χρόνου του προσωπικού, η 

οικονοµική επιβάρυνση του προγράµµατος υπολογίζεται ότι ήταν λιγότερο 

από $57.000 ετησίως (κατά µέσο όρο $1,42 ανά ασθενή). Οι επιπλέον 

δαπάνες που οφείλονται στην αυξηµένη χρήση των αλκοολούχων διαλυµάτων 

ήταν κατά µέσο όρο $6,07 ανά 100 ασθενείς την ηµέρα. Με βάση 

συντηρητικές εκτιµήσεις ότι $2100 εξοικονοµούνται για κάθε λοίµωξη που 

αποτρέπεται  και υποθέτοντας ότι µόνο το 25% της µείωσης του ποσοστού 

των λοιµώξεων  που  παρατηρήθηκε οφειλόταν στο πρόγραµµα βελτίωσης 

της υγιεινής των χεριών, το πρόγραµµα αυτό οικονοµικώς  ήταν σηµαντικά 

αποδοτικό. Έτσι, οι επιτροπές των νοσοκοµείων πρέπει να θεωρούν ότι µε 

την αγορά πιο αποτελεσµατικών και πιο αποδεκτών προϊόντων  υγιεινής των 

χεριών  βελτιώνεται η συµµόρφωση του προσωπικού και κατ' επέκταση 

µειώνεται η εµφάνιση των ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων. Η επιπλέον 

πρόληψη µικρού µόνο αριθµού νοσοκοµειακών λοιµώξεων οδηγεί σε 

εξοικονόµηση πόρων και υπερκαλύπτει κάθε  επιπλέον κόστος χρήσης των 

αλκοολούχων διαλυµάτων που αποδεδειγµένα οδηγούν στη βελτίωση της 

υγιεινής των χεριών. 

 

5.5 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 

• Τεχνική πλυσίµατος των χεριών 

 

Τα χέρια πρέπει να πλένονται µε την κατάλληλη ποσότητα σαπουνιού 

κάτω από τρεχούµενο νερό τρίβοντας όλες τις επιφάνειες καθώς και στα 

µεσοδακτύλια διαστήµατα, κάτω από τα νύχια, τους αντίχειρες και τους 

καρπούς. Τα χέρια ξεπλένονται πολύ καλά µε τρεχούµενο νερό και για το 

στέγνωµα χρησιµοποιούνται χάρτινες χειροπετσέτες µιας χρήσης µε τις 

οποίες κλείνεται και η βρύση στο τέλος προς αποφυγή επαναµόλυνσης των 
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χεριών. Εναλλακτικά, για το στέγνωµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι 

στεγνωτήρες αέρα µε κύρια όµως µειονεκτήµατα τον παρατεταµένο χρόνο 

στεγνώµατος, τον θόρυβο, και την επαναµόλυνση των χεριών  κατά το 

κλείσιµο της βρύσης, εκτός εάν χρησιµοποιηθούν αυτόµατα συστήµατα 

λειτουργίας της βρύσης (ποδοδιακόπτης, χειροδιακόπτης µακρύς ή 

φωτοκύτταρο).  Κατά τη διάρκεια του πλυσίµατος των χεριών, ιδιαίτερη 

προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε εκείνες τις περιοχές που παραλείπονται πιο 

συχνά [22]. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 
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Βρέξτε τα χέρια σας σε 

τρεχούµενο νερό, σε στάση προς 

τα κάτω 

Πάρτε υγρό σαπούνι και κάντε 

σαπουνάδα σ’ όλες τις επιφάνειες 

των χεριών 

Τρίψτε παλάµη µε παλάµη 

 

Τρίψτε ανάµεσα στα δάκτυλα µε 

τη δεξιά παλάµη πάνω στην 

ράχη του αριστερού χεριού και 

αντίστροφα 

Τοποθετήστε τα χέρια παλάµη µε 

παλάµη, πλέξτε τα δάκτυλα και 

τρίψτε καλά 

Τρίψτε τις ράχες των 

δακτύλων του αριστερού 

χεριού στη παλάµη του δεξιού 

χεριού και αντίστροφα 

 

Τρίψτε µε περιστροφικές κινήσεις τους αντίχειρες 

µέσα στις παλάµε 

Τρίψτε µε περιστροφικές και µπρός-πίσω κινήσεις 

τα ακροδάχτυλα µέσα στις παλάµες 
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Ξεπλύνατε τα χέρια σας µε στάση 

προς τα κάτω 
Στεγνώστε τα χέρια σας σε 

χειροπετσέτα 
Χρησιµοποιήστε την 

χειροπετσέτα για να 

κλείσετε, την βρύση 

 

Εκτός από την πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια της παλάµης, ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί στα µεσοδακτύλια διαστήµατα, κάτω από τα νύχια, 

στους αντίχειρες και στους καρπούς 

 

• Τεχνική αντισηψίας των χεριών 

1. Κατά την χρήση αλκοολικών διαλυµάτων για την ταχεία 

αντισηψία των χεριών, χρησιµοποιείται ο χρόνος και η ποσότητα 

που αναγράφεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης του ιδιοσκευάσµατος 

και τρίβονται τα χέρια σε όλη τους την επιφάνεια µέχρι να 

στεγνώσουν 

2. Κατά την χρήση υγρού αντιµικροβιακού σαπουνιού µε 

νερό προηγείται το βρέξιµο των χεριών, χρησιµοποιείται η 

κατάλληλη ποσότητα σαπουνιού και τρίβονται τα χέρια για 15΄΄ 

τουλάχιστον. Χρησιµοποιείται χάρτινη χειροπετσέτα µιας χρήσης 

για το στέγνωµα των χεριών και για το κλείσιµο της βρύσης. 

Συνιστάται η αποφυγή συχνής χρήσης ζεστού νερού για την 

πρόληψη δερµατίτιδας των χεριών. 

3. ∆εν επιτρέπονται οι πετσέτες πολλαπλής χρήσης για το 

στέγνωµα των χεριών  
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Τεχνική αντισηψίας χεριών 

 

Τρίψτε παλάµη µε παλάµη Τρίψτε µε την δεξιά παλάµη τη ραχιαία 

επιφάνεια του αριστερού χεριού και 

αντίστροφα 

 

Τρίψτε τις παλάµες και τα µεσοδακτύλια 

διαστήµατα 

Τρίψτε τις ράχες των δακτύλων και των  δυο 

χεριών 

 

Στρίψτε περιστροφικά τους αντίχειρες µε τις 

παλάµες 

Στρίψτε περιστροφικά τα ακροδάχτυλα µε τις 

παλάµες 
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• ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 

1. Προηγείται η αφαίρεση κοσµηµάτων. 

2. Αφαιρείται ο ρύπος που υπάρχει κάτω από τα νύχια µε τη 

χρήση σφουγγαριού ή βούρτσας, κάτω από τρεχούµενο νερό. 

3. Η χειρουργική αντισηψία επιτυγχάνεται είτε α) µε τη 

χρήση νερού και αντιµικροβιακού σαπουνιού είτε β)µε την επάλειψη 

όλων των επιφανειών των χεριών µε αλκοολούχο διάλυµα µε 

υπολειµµατική δράση. 

Όταν χρησιµοποιείται αντιµικροβιακό σαπούνι, τρίβονται τα χέρια και 

τα αντιβράχια για όσο χρόνο ορίζει το φύλλο οδηγιών χρήσης του 

ιδιοσκευάσµατος (περιλαµβάνεται στην άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ), 

συνήθως 2 έως 6 λεπτά. ∆εν είναι απαραίτητο το τρίψιµο των χεριών για 

περισσότερο χρόνο (πχ 10 λεπτά)  

Όταν χρησιµοποιείται αλκοολούχο διάλυµα µε υπολειµµατική δράση, 

ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζει το φύλλο οδηγιών χρήσης του 

σκευάσµατος (περιλαµβάνεται στην άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ). Πριν 

την εφαρµογή του αλκοολούχου διαλύµατος, προηγείται το πλύσιµο των 

χεριών και των αντιβραχίων µε κοινό σαπούνι και ακολουθεί πολύ καλό 

στέγνωµα. Μετά την εφαρµογή του αλκοολούχου διαλύµατος, τα χέρια πρέπει 

να είναι τελείως στεγνά πριν να φορεθούν τα αποστειρωµένα γάντια. 

 

• ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ 

ΧΕΡΙΩΝ 

� Το προσωπικό που εργάζεται µε ασθενείς υψηλού 

κινδύνου (πχ ΜΕΘ, χειρουργείο) δεν πρέπει να φορά ψεύτικα νύχια 

� Τα νύχια πρέπει να είναι καλά κοµµένα 
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� Απαραίτητη είναι η χρήση γαντιών (όχι αποστειρωµένων) 

κατά την επαφή µε αίµα ή άλλα βιολογικά υγρά ή υλικά. 

� Τα γάντια αφαιρούνται µετά τη φροντίδα του κάθε 

ασθενή και δεν θα πρέπει µε το ίδιο ζευγάρι γάντια να γίνεται 

φροντίδα άλλου ασθενή. Επισηµαίνεται ότι, τα γάντια µετά τη 

χρήση δεν πρέπει να πλένονται αλλά να απορρίπτονται. 

� Τα γάντια αλλάζονται πριν τη φροντίδα κάθε µολυσµένης 

επιφάνειας του σώµατος του ασθενή 

� Μετά την αφαίρεση των γαντιών ακολουθεί πλύσιµο των 

χεριών. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ 

 

 

Βρέχετε µέχρι τους 

αγκώνες 

Βουρτσίζετε µε υγρό αντισηπτικό και 

νερό µόνο τα νύχια 

Τρίβετε τα µεσοδακτύλια 

διαστήµατα 

 

Ύστερα τρίβετε την παλάµη και τους καρπούς Συνεχίζετε µε υγρό αντισηπτικό και νερό µέχρι και 

τους αγκώνες 
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Ξεβγάλατε µε νερό τους 

λυγισµένους αγκώνες 

από πάνω προς τα κάτω 

και επαναλάβετε όλη την 

ανωτέρω διαδικασία 

µέχρι το µέσο του πήχη 

Σκουπίστε τους αγκώνες κρατώντας 

τους λυγισµένους 

Κρατήστε ψηλά τις παλάµες µέχρι να 

φορέσετε την µπλούζα 

5.6 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ [23] 

 

Μελέτες παρατήρησης σχετικά µε τη συµµόρφωση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών, έδειξαν 

απογοητευτικά αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, η συµµόρφωση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού κυµαίνονταν από 5-81%, µε µέσο όρο 40%. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού περιγράφονται στον πίνακα 10. Οι στρατηγικές που 

ακολουθήθηκαν µε επιτυχία για την αλλαγή της συµπεριφοράς και της 

συµµόρφωσης του προσωπικού ως προς την υγιεινή των χεριών 

περιγράφονται στον πίνακα 11. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Παράγοντες που επηρεάζουν τη συµµόρφωση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών 
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Το πλύσιµο των χεριών προκαλεί ερεθισµούς και ξηρότητα του 

δέρµατος  

∆υσχέρεια στην πρόσβαση στον εξοπλισµό πλυσίµατος  

Έλλειψη απαραίτητου εξοπλισµού (σαπούνι, χειροπετσέτες κ.α.)  

Έλλειψη χρόνου 

Προτεραιότητα στις νοσηλευτικές ανάγκες του ασθενή 

Πεποίθηση ότι το πλύσιµο των χεριών επηρεάζει τις σχέσεις µε τον 

ασθενή 

Αίσθηση προστασίας από τα γάντια  

Άγνοια του τρόπου και των ενδείξεων για το πλύσιµο των χεριών 

Αµέλεια –Έλλειψη προσωπικής ευθύνης  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Στρατηγικές για την αύξηση της συµµόρφωσης του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών 

 

Εκπαίδευση 

Συστηµατική επιτήρηση και ανατροφοδότηση 

Εξασφάλιση απαραίτητου και άµεσα προσβάσιµου εξοπλισµού 

(σαπούνι και νερό, αλκοολικά διαλύµατα, χειροπετσέτες)  

Εκπαίδευση του ασθενή να απαιτεί τη συµµόρφωση του 

προσωπικού στην υγιεινή των χεριών 

Αφίσες υπενθύµισης 

Επιβράβευση συµµόρφωσης από την ∆ιοίκηση 

Συχνή αλλαγή των αντισηπτικών προϊόντων 

∆ιάθεση προϊόντων για την φροντίδα του δέρµατος των χεριών 

(λοσιόν) 

Επαρκής στελέχωση των νοσηλευτικών τµηµάτων 

 



65 

 

5.7 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΑΝΤΙΩΝ 

Η χρήση γαντιών τύπου Latex (όχι αποστειρωµένα), προστατεύει τους 

ασθενείς από τη µικροβιακή χλωρίδα των χεριών του προσωπικού αλλά και 

το προσωπικό από την επαφή µε αίµα ή σωµατικά υγρά των ασθενών [24]. 

Γάντια απαιτούνται: 

� Κατά την επαφή µε αίµα, βιολογικά υγρά, βλεννογόνους, 

λοιµώξεις δέρµατος. 

� Κατά την επαφή µε αντικείµενα και επιφάνειες µολυσµένα 

µε αίµα ή βιολογικά υγρά 

� Κατά την εκτέλεση εργασιών που εγκυµονούν κινδύνους 

επαφής µε αίµα (φλεβοκέντηση, αιµοληψία, λήψη δείγµατος αίµατος 

από καθετήρες και βιολογικά υγρά) 

� Όταν στα χέρια του προσωπικού υπάρχει λύση της 

συνέχειας του δέρµατος ή λοιµώξεις του δέρµατος. 

� Κατά τη συλλογή βιολογικών δειγµάτων  

� Κατά την αποµάκρυνση υγρών που έχουν µολύνει 

επιφάνειες και τον καθαρισµό χρησιµοποιηµένων εργαλείων και 

οργάνων. 

 

Τα γάντια αλλάζονται: 

� Μετά από κάθε επαφή µε ασθενή και πριν τη φροντίδα 

του επόµενου. 

� Μετά την επαφή µε µολυσµένη περιοχή και πριν την 

επαφή µε καθαρή, κατά τη φροντίδα του ίδιου ασθενή. 

� Όταν σχιστούν, όταν συµβεί κάποιο τρύπηµα από 

αιχµηρό αντικείµενο, όταν µολυνθούν ή µετά τη µεταφορά µολυσµένων 

δειγµάτων. 
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Γενικές παρατηρήσεις: 

� Τα γάντια οικιακής χρήσης χρησιµοποιούνται για τη 

γενική καθαριότητα, την πιθανή επαφή µε αίµα και κατά τη διαδικασία 

καθαρισµού και απολύµανσης των εργαλείων. Τα γάντια αυτά µπορούν 

να πλυθούν µε νερό και απορρυπαντικό και να 

επαναχρησιµοποιηθούν. Όταν υπάρχουν ενδείξεις αλλοίωσης 

(τρυπήµατα, αποχρωµατισµός κ.α.), θα πρέπει να αντικαθίστανται. 

� Τα απλά γάντια (τύπου Latex) και τα χειρουργικά γάντια, 

µετά τη χρήση τους, δεν πρέπει να πλένονται αλλά να απορρίπτονται. 

� Τα γάντια αφαιρούνται γυρίζοντας την έσω επιφάνεια 

προς τα έξω και προσέχοντας οι εξωτερικές επιφάνειες να µην 

αγγίξουν τις εσωτερικές. 

� Μετά την αφαίρεση των γαντιών και πριν την τοποθέτηση 

νέων µεσολαβεί πάντα πλύσιµο των χεριών (µε νερό και σαπούνι) 

� Επισηµαίνεται η παρουσία αόρατων οπών σε αριθµό 

γαντιών, ανεξαρτήτως της ποιότητας τους. 

� Τα γάντια δεν παρέχουν προστασία από τραυµατισµούς 

που προκαλούν οι βελόνες ή άλλα αιχµηρά αντικείµενα. 

� Τα γάντια θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο όταν 

απαιτείται και θα πρέπει να µην αγγίζονται µε αυτά καθαρές 

επιφάνειες (τηλεφωνικές συσκευές, πόµολα) 
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Τεχνική εξαγωγής γαντιών 

1. Πιάστε το εξωτερικό µέρος του γαντιού, στο σηµείο που 

βρίσκεται κοντά στον καρπό 

2. Τραβήξτε προς τα έξω το γάντι γυρίζοντας ταυτόχρονα το 

µέσα-έξω 

3. Κρατήστε το µε το άλλο χέρι που έχει ακόµα το γάντι 

4. Εισάγετε το δάκτυλο του χεριού που δεν έχει γάντι κάτω 

από το γάντι, στο σηµείο του καρπού. 

5. Τραβήξτε από µέσα προς τα έξω, δηµιουργώντας ένα 

σακουλάκι και για τα δύο γάντια. 

6. Απορρίψτε τα γάντια. 

5.8  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ [25] 
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5.9 ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙO 6 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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6.1 Σκοπός 

Κύριος ερευνητικός σκοπός της παρούσας µελέτης είναι αφενός η 

αξιολόγηση της επίγνωσης της σηµασίας της υγιεινής των χεριών από τους 

νοσηλευτές, αφ' ετέρου η συγκριτική αξιολόγηση της µεθοδολογίας του της 

υγιεινής των χεριών µεταξύ νοσηλευτών παθολογικών και χειρουργικών 

κλινικών. 

6.2 Υλικό και µέθοδος 

Η χρονική περίοδος της έρευνας ήταν από Φεβρ. 2009 µέχρι τον Οκτ 

2009. Πραγµατοποιήθηκε διανοµή ερωτηµατολογίων η οποία έγινε στο 

ΠΑΓΝΗ. Το δείγµα της µελέτης µοιράστηκε σε 69 νοσηλευτές. Οι κλινικές που 

εστιάσαµε είναι η Ορθοπεδική Κλινική και η ΧΟΓΚ από τον χειρουργικό τοµέα 

ενώ από τον παθολογικό τοµέα, η Παθολογική και η ΠΟΓΚ. 

Στη συνέχεια έγινε συγκέντρωση των αποτελεσµάτων, οµαδοποίηση 

των δεδοµένων και στατιστική επεξεργασία αυτών. 

6.3 Χρονοδιάγραµµα 

Το µήνα Φεβρουάριο έγινε η κατάθεση της πρότασης της πτυχιακής 

εργασίας. Το µήνα Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έγινε η συλλογή της 

βιβλιογραφίας. Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο έγινε η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η 

συλλογή δεδοµένων έγινε Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο. Η κωδικοποίηση 

δεδοµένων έγινε το Σεπτέµβριο µήνα. Η ανάλυση δεδοµένων κωδικοποίησης 

έγινε τον Οκτώβριο. Η συγγραφή της τελικής πτυχιακής εργασίας έγινε τον 

Οκτώβριο και το Νοέµβριο και η κατάθεση της πτυχιακής εργασίας έγινε το 

Νοέµβριο. 

6.4 Στατιστική ανάλυση 
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Έγινε στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων µε χρήση σύγχρονων 

στατιστικών πακέτων ώστε να συσχετιστούν ακόµη και µεταβλητές από τις 2 

κατηγορίες κλινικών αλλά και καθεµιά χωριστά. Έπειτα αποκωδικοποιήθηκαν 

τα αποτελέσµατα και εξάχθηκαν χρήσιµα συµπεράσµατα για πιθανές 

προτάσεις προς βελτίωση εφόσον υπήρξε περιθώριο της νοσηλευτικής 

πρακτικής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Αποτελέσµατα 



78 

 

Σε όλα τα παρακάτω αποτελέσµατα που θα αναφερθούν, βρέθηκε 

στατιστική σηµαντικότητα (στη δοκιµασία chi square 2) µε P<0,005. Για 

λόγους οικονοµίας δεν θα αναφέρεται πάντοτε αλλά θα θεωρείται δεδοµένο. 

∆1 Κλινική * Ε1 Ποιος είναι ο σηµαντικότερος λόγος 

ώστε οι υγειονοµικοί εργαζόµενοι να εφαρµόζουν καλή 

υγιεινή των χεριών;  

 

Crosstab  

 

 

Ε1 Ποιος είναι ο σηµαντικότερος λόγος 

ώστε οι υγειονοµικοί εργαζόµενοι να εφαρµόζουν 

καλή υγιεινή των χεριών; 

otal 

1Η 

αφαίρεσ

η των 

ορατών 

ρύπων 

από τα 

χέρια 

τους. 

2Η 

πρόληψη 

µεταφοράς 

βακτηρίων 

από το 

σπίτι στο 

νοσοκοµεί

ο. 

3Η 

πρόληψη 

µεταφοράς 

βακτηρίων 

από το 

νοσοκοµεί

ο στο 

σπίτι. 

4 Η πρόληψη 

νοσοκοµειακώ

ν λοιµώξεων 

στους 

ασθενείς. 

1 

Κλινικ

ή 

1 

Ορθοπαιδικ

ή 

Count   7 10 17 

% within 

∆1 

Κλινική 

  41,2% 58,8% 
100,0

% 

2 ΧΟΓΚ 

Count 3 3 4 6 16 

% within 

∆1 

Κλινική 

18,8% 18,8% 25,0% 37,5% 
100,0

% 

3Παθολογικ

ή-

Ογκολογική 

Count  2 4 12 18 

% within 

∆1 

Κλινική 

 11,1% 22,2% 66,7% 
100,0

% 

4Παθολογικ Count   6 12 18 
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% 

within.∆

1 

Κλινική 

  33,3% 66,7% 
100,0

% 

Total 

Count 3 5 21 40 69 

% within 

∆1 

Κλινική 

4,3% 7,2% 30,4% 58,0% 
100,0

% 

 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,643(a) 9 ,028 

Likelihood Rati 19,190 9 ,024 

Linear-by-Linear Association 1,243 1 ,265 

N of Valid Cases 69   

a 9 cells (56,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,70. 

 

Παρατηρείται ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στα Παθολογικά τµήµατα έχουν 

ψηλότερα ποσοστά επίγνωσης της αποτελεσµατικότητας της τήρησης της υγιεινής των 

χεριών σε σχέση µε αυτούς που εργάζονται στα Χειρουργικά Τµήµατα. Αυτό µπορεί να 

σηµαίνει ότι η ενηµέρωση των νοσηλευτών στις κλινικές αυτές είναι καλύτερη.   

 

∆1 Κλινική * Ε2 Γνωρίζεται ότι η τήρηση των αρχών 

υγιεινής των χεριών µειώνουν τη µόλυνση των χεριών κατά 

70 έως 80%;  

 

Crosstab  
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Ε2 Γνωρίζεται ότι η τήρηση των αρχών 

υγιεινής των χεριών µειώνουν τη 

µόλυνση των χεριών κατά 70 έως 80%; 
Total 

1 Ναι 2 Όχι 

∆1 

Κλινική 

1 

Ορθοπαιδική 

Count 17  17 

% within 

∆1 Κλινική 
100,0%  100,0% 

2 ΧΟΓΚ 

Count 7 9 16 

% within 

∆1 Κλινική 
43,8% 56,3% 100,0% 

3 

Παθολογική-

Ογκολογική 

Count 13 5 18 

% within 

∆1 Κλινική 
72,2% 27,8% 100,0% 

4 

Παθολογική 

Count 16 2 18 

%within ∆1 

Κλινική 
88,9% 11,1% 100,0% 

Total 

Count 53 16 69 

% 

within ∆1 

Κλινική 

76,8% 23,2% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,638(a) 3 ,001 

Likelihood Ratio 18,975 3 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
,011 1 ,916 

N of Valid Cases 69  

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,71. 
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Παρατηρείται ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στα Παθολογικά τµήµατα έχουν 

υψηλότερα ποσοστά επίγνωσης σχετικά µε τις αρχές υγιεινής των χεριών οι οποίες µειώνουν 

την µόλυνση των χεριών κατά 70% - 80% σε σχέση µε αυτούς που εργάζονται στα 

Χειρουργικά Τµήµατα. 

 

∆1 Κλινική * Ε3 Κάθε πότε πλένετε τα χέρια σας;  

 

Crosstab  

 

 

Ε3 Κάθε πότε πλένετε τα χέρια σας; 

Total 

1 Πάντα 

πριν τη 

φροντίδα 

των 

ασθενών. 

2 Πάντα 

µετά τη 

φροντίδα 

των 

ασθενών. 

3 Πριν και 

µετά τη 

φροντίδα 

των 

ασθενών. 

4 

Ωριαίος 

∆1Κλινική 

1Ορθοπαιδική 

Count 7 2 3 5 17 

% 

within 

∆1 

Κλινική 

41,2% 11,8% 17,6% 29,4% 100,0% 

2 ΧΟΓΚ 

Count 6 2 3 5 16 

% 

within 

∆1 

Κλινική 

37,5% 12,5% 18,8% 31,3% 100,0% 

3 Παθολογική-

Ογκολογική 

Count 3 1 10 4 18 

% 

within 

∆1 

Κλινική 

16,7% 5,6% 55,6% 22,2% 100,0% 

4 Παθολογική 

Count 3 2 13  18 

% 

within 
16,7% 11,1% 72,2%  100,0% 
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∆1 Κλιν 

Total 

Count 19 7 29 4 9 

% 

within 

∆1 

Κλινική 

27,5% 10,1% 42,0% 20,3% 100,0% 

 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,277(a) 9 ,032 

Likelihood Ratio 22,267 9 008 

Linear-by-Linear Association 0,698 1 ,403 

N of Valid Cases 69  

a 12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,62. 

 

Παρατηρείται ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στα Παθολογικά Τµήµατα 

διαφοροποιούνται στατιστικά σηµαντικά στο ότι πλένουν τα χέρια τους πριν και µετά τη 

φροντίδα ασθενών, σε σχέση µε αυτούς που εργάζονται στα Χειρουργικά Τµήµατα. Οι 

νοσηλευτές αυτοί γνωρίζουν καλύτερα ότι η τήρηση των αρχών υγιεινής των χεριών 

προστατεύει σηµαντικά τόσο τους ίδιους από λοιµώξεις όσο και τους ασθενείς. 

 

∆1 Κλινική * Ε12 Πιστεύετε ότι θα υπήρχε εξοικονόµηση 

χρόνου εάν δεν χειρίζονταν πλέον µε τα χέρια αλλά µε το 

πόδι το νεροχύτη για να πλένουν τα χέρια τους;  

 

Crosstab  

 Ε12 Πιστεύετε ότι θα υπήρχε total 
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εξοικονόµηση χρόνου εάν δεν 

χειρίζονταν πλέον µε τα χέρια αλλά µε 

το πόδι το νεροχύτη για να πλένουν 

τα χέρια τους; 

Ναι Όχι 

3∆εν 

γνωρίζω 

4∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

∆1 

Κλινική 

1 Ορθοπαιδική 

Count 8 4  17 

% within 

∆1 Κλινική 
47,1% 29,4% 23,5%  100,0% 

2 ΧΟΓΚ 

Count 9 4 3  16 

% within 

∆1 Κλινική 
56,3% 25,0% 1,8  100,0% 

3Παθολογική-

Ογκολογική 

Count 11 3 1 3 18 

% within 

∆1 Κλινική 1,1% 6,7% 
5,6% 16,7% 100,0% 

4 Παθολογική 

Count 16  2  18 

% within 

∆1 Κλινική 
88,9% 11,1%  100,0% 

Total 

Count 44 12 10 3 69 

% within 

∆1 Κλινική 3,8% 7,4% 
14,5% 4,3% 100,0% 

 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,560(a) 9 ,029 

Likelihood Ratio 20,978 9 ,013 

Linear-by-Linear Association 2,408 1 ,121 

N of Valid Cases 69  

a 12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,70. 
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Παρατηρείται ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στα Παθολογικά τµήµατα θεωρούν ότι 

θα υπήρχε εξοικονόµηση χρόνου εάν δεν χειρίζονταν πλέον µε τα χέρια αλλά µε τα πόδια  τον 

νεροχύτη για να πλένουν τα χέρια  τους  σε σχέση µε αυτούς που εργάζονται στα Χειρουργικά 

Τµήµατα. Άξιον αναφοράς είναι ότι η χρήση µοχλού στο πόδι για το άνοιγµα της βρύσης θα 

µείωνε σηµαντικά και την µετάδοση και εξάπλωση µικροοργανισµών. 

 

∆1 Κλινική * Ε15 Πόσο συχνά πλένετε τα χέρια σας µετά 

από επαφή µε τις περιβάλλουσες επιφάνειες γύρω από τον 

ασθενή (π.χ. κάγκελα κρεβατιού, κοµοδίνο, οροστήλη);  

 

 

Crosstab  

 

 

Ε15 Πόσο συχνά πλένετε τα χέρια σας µετά 

από επαφή µε τις περιβάλλουσες επιφάνειες 

γύρω από τον ασθενή (π.χ. κάγκελα 

κρεβατιού, κοµοδίνο, οροστήλη); total 

1 Πάντα 2 Συχνά 
3 Μερικές 

φορές 
4 Ποτέ 

∆1 

Κλινική 

1 

Ορθοπαιδική 

Count 8 7 1 1 17 

% within 

∆1 Κλινική 
47,1% 41,2% 5,9% 5,9% 100,0% 

2 ΧΟΓΚ 

Count 4 5 7 16 

% within 

∆1Κλινική 
25,0% 31,3% 43,8%  100,0% 

3 Παθολογική-

Ογκολογική 

Count 7 4 7  18 

% within 

∆1 Κλινική 
38,9% 22,2% 38,9% 100,0% 

4 Παθολογική 

Count 6 11 1 18 

% within 

∆1 Κλινική 
33,3% 61,1% 5,6% 100,0% 

Total Count 25 27 16 69 
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% within 

∆1 Κλινική 
36,2% 39,1% 23,2% 1,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 17,492(a) 9 ,042 

Likelihood Ratio 18,278 9 ,032 

Linear-by-Linear Association ,027 1 ,869 

N of Valid Cases 69  

a 8 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,23. 

 

Παρατηρείται ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στα Παθολογικά τµήµατα πλένουν 

συχνότερα τα χέρια τους µετά από επαφή µε τις περιβάλλουσες επιφάνειες γύρω  από τον 

ασθενή πχ (καρέκλα, κρεβάτι , κοµοδίνο, οροστήλη)  σε σχέση µε αυτούς που εργάζονται στα 

Χειρουργικά Τµήµατα. Τα τµήµατα αυτά είναι σηµαντικά πεδία εξάπλωσης µικροοργανισµών 

στα χέρια και το περιβάλλον των νοσηλευτών.  

 

∆1 Κλινική * Ε18.1 Εφαρµόζετε αντισηψία στα χέρια σας 

πριν την άµεση επαφή µε τον ασθενή;  

 

 

Crosstab  

 

 

Ε18.1 Εφαρµόζετε αντισηψία στα χέρια 

σας πριν την άµεση επαφή µε τον 

ασθενή; 
total 
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1 Ναι 2 Όχι 

∆1 

Κλινική 

1 Ορθοπαιδική 

Count 12 5 17 

% within ∆1 

Κλινική 
70,6% 29,4% 100,0% 

2 ΧΟΓΚ 

Count 12 4 16 

% within ∆1 

Κλινική 
75,0% 25,0% 100,0% 

3 Παθολογική-

Ογκολογική 

Count 9 9 18 

% within ∆1 

Κλινική 
50,0% 50,0% 100,0% 

4 Παθολογική 

Count 17 1 18 

% within ∆1 

Κλινική 
94,4% 5,6% 100,0% 

Total 

Count 50 19 69 

% within ∆1 

Κλινική 
72,5% 27,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,992(a) 3 ,029 

Likelihood Ratio 9,946 3 ,019 

Linear-by-Linear Association ,994 1 ,319 

N of Valid Cases 69  

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,41. 

 

Παρατηρείται ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στα Χειρουργικά Τµήµατα 

εφαρµόζουν συχνότερα αντισηψία στα χέρια τους πριν την άµεση επαφή µε τον ασθενή  σε 

σχέση µε αυτούς που εργάζονται στα Παθολογικά τµήµατα. Αυτό µπορεί να συµβαίνει γιατί 

θεωρούντο περισσότερο ευάλωτοι εξαιτίας της χειρουργικής καταστάσεως που έχουν 

υποβληθεί πρωτύτερα. 
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∆1 Κλινική * Ε18.2 Εφαρµόζετε αντισηψία στα χέρια σας 

πριν φορέσετε αποστειρωµένα γάντια;  

 

Crosstab  

 

 

Ε18.2 Εφαρµόζετε αντισηψία στα χέρια 

σας πριν φορέσετε αποστειρωµένα 

γάντια; 
Total 

1 Ναι 2 Όχι 

∆1 

Κλινική 

1 Ορθοπαιδική 

Count 16 1 17 

% within ∆1 

Κλινική 
94,1% 5,9% 100,0% 

2 ΧΟΓΚ 

Count 11 5 16 

% within ∆1 

Κλινική 
68,8% 31,3% 100,0% 

3Παθολογική-

Ογκολογική 

Count 10 8 18 

% within ∆1 

Κλινική 
55,6% 44,4% 100,0% 

4 Παθολογική 

Count 10 8 18 

% within ∆1 

Κλινική 
55,6% 44,4% 100,0% 

Total 

Count 47 22 69 

% within ∆1 

Κλινική 
68,1% 31,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,910(a) 3 ,048 

Likelihood Ratio 9,445 3 ,024 
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Linear-by-Linear Association 6,534 1 ,011 

N of Valid Cases 69  

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,10. 

 

Παρατηρείται ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στα Χειρουργικά Τµήµατα 

εφαρµόζουν συχνότερα αντισηψία  στα χέρια τους πριν φορέσουν αποστειρωµένα γάντια σε 

σχέση µε αυτούς που εργάζονται στα Παθολογικά τµήµατα. 

 

 

∆1 Κλινική * Ε18.5 Εφαρµόζετε αντισηψία στα χέρια σας 

µετά την επαφή µε τα βιολογικά υγρά, εκκρίσεις, βλέννα, 

λύση της συνέχειας του δέρµατος και περιποίηση ανοικτής 

πληγής, εφόσον τα χέρια δεν είναι εµφανώς λερωµένα;  

 

Crosstab  

 

 

Ε18.5 Εφαρµόζετε αντισηψία στα χέρια σας 

µετά την επαφή µε τα βιολογικά υγρά, 

εκκρίσεις, βλέννα, λύση της συνέχειας του 

δέρµατος και περιποίηση ανοικτής πληγής, 

εφόσον τα χέρια δεν είναι εµφανώς 

λερωµένα; 

Total 

1 Ναι 2 Όχι 

∆1 

Κλινική 

1 Ορθοπαιδική 

Count 17  17 

% within 

∆1 Κλινικ 
100,0  100,0% 

2 ΧΟΓΚ 

Count 7 9 16 

% within 

∆1 
43,8% 56,3% 100,0% 
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Κλινική 

3 Παθολογική-

Ογκολογική 

Count 14 4 18 

% within 

∆1 

Κλινική 

77,8% 22,2% 100,0% 

4 Παθολογική 

Count 9 9 18 

% within 

∆1 

Κλινική 

50,0% 50,0% 100,0% 

Total 

Count 47 22 69 

% within 

∆1 

Κλινική 

68,1% 31,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,825(a) 3 ,001 

Likelihood Ratio 20,434 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 5,420 1 ,020 

N of Valid Cases 69  

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,10. 

 

Παρατηρείται ότι εφόσον τα χέρια τους δεν είναι εµφανώς λερωµένα, οι νοσηλευτές 

που εργάζονται στα Χειρουργικά Τµήµατα εφαρµόζουν στατιστικά σηµαντικά συχνότερα 

αντισηψία στα χέρια τους µετά την επαφή µε βιολογικά υγρά, εκκρίσεις, βλέννα, λύση της 

συνέχειας του δέρµατος και περιποίηση ανοικτής πληγής, σε σχέση µε αυτούς που 

εργάζονται στα Παθολογικά τµήµατα. 
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∆1 Κλινική * Ε18.6 Εφαρµόζετε αντισηψία στα χέρια σας 

εάν µεταφέρεστε από µια σηπτική περιοχή του ασθενούς σε 

µια καθαρή περιοχή στο σώµα του κατά την διάρκεια της 

νοσηλείας;  

 

Crosstab  

 

 

Ε18.6 Εφαρµόζετε αντισηψία στα 

χέρια σας εάν µεταφέρεστε από µια σηπτική 

περιοχή του ασθενούς σε µια καθαρή 

περιοχή στο σώµα του κατά την διάρκεια της 

νοσηλείας; 

otal 

1 Ναι 2 Όχι 

∆1 

Κλινική 

1 Ορθοπαιδική 

Count 17  17 

% within 

∆1 

Κλινική 

100,0%  100,0% 

2 ΧΟΓΚ 

Count 10 6 16 

% within 

∆1 

Κλινική 

62,5% 37,5% 100,0% 

3 Παθολογική-

Ογκολογική 

Count 10 8 18 

% within 

∆1 

Κλινική 

55,6% 44,4% 100,0% 

 

4 Παθολογική 

Count 16 2 18 

% within 

∆1 

Κλινική 

88,9% 11,1% 100,0% 

Total 

Count 53 16 69 

% within 

∆1 

Κλινική 

76,8% 23,2% 100,0% 
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Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,012(a) 3 ,005 

Likelihood Ratio 16,274 3 ,001 

Linear-by-Linear Association ,743 1 ,389 

N of Valid Cases 69  

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,71. 

 

Παρατηρείται ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στα Χειρουργικά Τµήµατα 

εφαρµόζουν συχνότερα αντισηψία στα χέρια τους εφόσον µεταφέρονται από µια σηπτική 

περιοχή του ασθενούς σε µια καθαρή περιοχή στο σώµα του κατά την  διάρκεια της 

νοσηλείας σε σχέση µε αυτούς που εργάζονται στα Παθολογικά τµήµατα. 

 

∆1 Κλινική * Ε19.IV Επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση 

του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών 

η έλλειψη χρόνου;  

 

Crosstab 

 

Ε19.IV Επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των 

χεριών η έλλειψη χρόνου; 

otal 
1Απόλυτ

α 

επηρεάζε

ι 

2Επηρεάζ

ει 

3∆εν 

γνωρίζ

ω 

4∆εν 

επηρεάζε

ι 

5 

Απόλυτα 

δεν 

επηρεάζε

ι 

1 Count 2 1 1 8 5 17 
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1 

Κλινικ

ή 

Ορθοπαιδικ

ή  within 

∆1 

Κλινικ

ή 

11,8% 5,9% 5,9% 47,1% 29,4% 
100,0

% 

2 

ΧΟΓΚ 

Count 6 7  2 1 16 

 within 

∆1 

Κλινικ

ή 

37,5% 43,8%  12,5% 6,3% 
100,0

% 

3 

Παθολογική

-

Ογκολογική 

Count 7 5  5 1 18 

 within 

∆1 

Κλινικ

ή 

38,9% 27,8%  27,8% 5,6% 
100,0

% 

4 

Παθολογική 

Count 10 6   2 18 

 within 

∆1 

Κλινιή 

55,6% 33,3%   11,1% 100,0 

Total 

Count 25 19 1 15 9 69 

 within 

∆1 

Κλινικ

ή 

36,2% 27,5% 1,4% 21,7% 13,0% 
100,0

% 

 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 27,147(a) 
2 

,007 

Likelihood Ratio 30,935 
2 

,002 



93 

 

Linear-by-Linear Association 12,742 1 ,000 

N of Valid Cases 69  

a 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,23. 

 

Παρατηρείται ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στα Παθολογικά τµήµατα θεωρούν  

ότι η έλλειψη χρόνου επηρεάζει απόλυτα αρνητικά τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού σχετικά µε την υγιεινή των χεριών σε σχέση µε αυτούς που εργάζονται στα 

Χειρουργικά Τµήµατα αυτό µπορεί να συµβαίνει γιατί τα παθολογικά τµήµατα έχουν 

µεγαλύτερη πληρότητα σε ασθενείς, στενότητα χρόνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην 

προλαβαίνουν να εκπληρώσουν τις νοσηλευτικές τους διεργασίες.  

 

∆1 Κλινική * Ε19.V Επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση 

του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών 

η προτεραιότητα στις νοσηλευτικές ανάγκες του ασθενή;  

 

Crosstab  

 

Ε19.V Επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση 

του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή 

των χεριών η προτεραιότητα στις νοσηλευτικές 

ανάγκες του ασθενή; 
Total 

1Απόλυτ

α 

επηρεάζε

ι 

2Επηρεάζ

ει 

3∆εν 

γνωρίζ

ω 

4∆εν 

επηρεάζ

ει 

5Απόλυτ

α δεν 

επηρεάζε

ι 

1 

Κλινικ

ή 

1 

Ορθοπαιδικ

ή 

Count  1 1 8 7 17 

% 

within 

∆1 

Κλινικ

ή 

 5,9% 5,9% 47,1% 41,2% 
100,0

% 
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2 

ΧΟΓΚ 

Count 7 6  3  16 

% 

within 

∆1 

Κλινικ

ή 

43,8% 37,5%  18,8%  
100,0

% 

3 

Παθολογική

-

Ογκολογική 

Count 4 4 2 4 4 18 

 within 

∆1 

Κλινι 

22,2% 22,2% 11,1% 22,2% 22,2% 
100,0

% 

4 

Παθολογική 

Count 6 5 3 3 1 18 

% 

within 

∆1 

Κλινικ

ή 

33,3% 27,8% 16,7% 16,7% 5,6% 
100,0

% 

Total 

Count 17 16 6 18 12 69 

% 

within 

∆1 

Κλινικ

ή 

24,6% 23,2% 8,7% 26,1% 17,4% 
100,0

% 

 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 27,833(a) 
2 

,006 

Likelihood Ratio 34,666 
2 

,001 

Linear-by-Linear Association 8,674 1 ,003 

N of Valid Cases 69  

a 20 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,39. 
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Παρατηρείται ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στην ορθοπεδική κλινική θεωρούν ότι 

η προτεραιότητα στις νοσηλευτικές ανάγκες δεν επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών σε σχέση µε αυτούς που εργάζονται 

στα Παθολογικά τµήµατα. Ειδικά για τους νοσηλευτές της ΧΟΓΚ υπάρχει µια διαφορετική 

στάση δηλώνοντας στην πλειοψηφία τους ότι επηρεάζει απόλυτα το προαναφερθέν 

ενδεχόµενο. 

 

∆1 Κλινική * Ε19.VI Επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση 

του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών 

η πεποίθηση ότι το πλύσιµο των χεριών επηρεάζει τις 

σχέσεις µε τον ασθενή;  

 

Crossta 

 

 

Ε19.VI Επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση 

του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των 

χεριών η πεποίθηση ότι το πλύσιµο των χεριών 

επηρεάζει τις σχέσεις µε τον ασθενή; 
Total 

1Απόλυταεπη

ζει 

2Επηρεάζ

ει 

3∆εν 

γνωρίζ

ω 

4∆εν 

επηρεάζ

ει 

5Απόλυ

τα δεν 

επηρεάζ

ει 

1 

Κλινικ

ή 

1 

Ορθοπαιδι

κή 

Count    6 11 17 

% 

within 

∆1 

Κλινικ

ή 

   35,3% 64,7% 
100,0

% 

2 ΧΟΓΚ 

Count 4 4  4 4 16 

% 

within 
25,0% 25,0%  25,0% 25,0% 

100,0

% 
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∆1 

Κλινικ

ή 

3 

Παθολογικ

ή-

Ογκολογικ

ή 

Count 2 5 3 2 6 18 

 within 

∆1 

Κλινικ

ή 

11,1% 27,8% 16,7% 11,1% 33,3% 
100,0

% 

4 

Παθολογικ

ή 

Count 6 3 1 3 5 18 

% 

within 

∆1 

Κλινικ 

33,3% 6,7% 5,6% 16,7% 27,8% 
100,0

% 

Total 

Count 12 12 4 15 26 69 

%withi

n ∆1 

Κλινικ

ή 

17,4% 17,4% 5,8% 21,7% 37,7% 
100,0

% 

 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 23,922(a) 12 ,021 

Likelihood Ratio 29,247 12 ,004 

Linear-by-Linear Association 8,994 1 ,003 

N of Valid Cases 69  

a 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,93. 

 

Παρατηρείται ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στα Χειρουργικά Τµήµατα έχουν την 

πεποίθηση ότι το πλύσιµο των χεριών απόλυτα δεν επηρεάζει τις σχέσεις µε τον ασθενή  σε 

σχέση µε αυτούς που εργάζονται στα Παθολογικά τµήµατα. 
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∆1 Κλινική * Ε20.III Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών η εξασφάλιση απαραίτητου και άµεσα 

προσβάσιµου εξοπλισµού (σαπούνι και νερό, αλκοολικά 

διαλύµατα, χειροπετσέτες κ.λπ.);  

 

Crosstab  

 

 

Ε20.III Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 

στην υγιεινή των χεριών η εξασφάλιση απαραίτητου 

και άµεσα προσβάσιµου εξοπλισµού (σαπούνι και 

νερό, αλκοολικά διαλύµατα, χειροπετσέτες κ.λπ.); 
Total 

1 

Απόλυτ

α 

επηρεάζ

ι 

2Επηρεάζε

ι 

3 ∆εν 

γνωρίζ

ω 

4 ∆εν 

επηρεάζε

ι 

5 

Απόλυτα 

δεν 

επηρεάζε

ι 

1 

Κλινικ

ή 

1 

Ορθοπαιδικ

ή 

Count 7 8 1  1 17 

% 

within 

∆1 

Κλινικ

ή 

41,2% 47,1% 5,9%  5,9% 
100,0

% 

2 ΧΟΓΚ 

Count 6 2 1 6 1 16 

% 

within 

∆1 

Κλινικ

ή 

37,5% 12,5% 6,3% 37,5% 6,3% 
100,0

% 

3 

Παθολογική

-

Count 8 5  1 4 18 

% 44,4% 27,8%  5,6% 22,2% 100,0
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Ογκολογική within 

∆1 

Κλινικ

ή 

% 

4Παθοογική 

Count 10 6 2   18 

% 

within 

∆1 

Κλινικ

ή 

55,6% 33,3% 11,1%   
100,0

% 

Total 

Count 31 21 4 7 6 69 

 within 

∆1 

Κλινικ

ή 

44,9% 30,4% 5,8% 10,1% 8,7% 
100,0

% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 27,299(a) 12 ,007 

Likelihood Ratio 27,606 12 ,006 

Linear-by-Linear Association ,627 1 ,428 

N of Valid Cases 69  

a 13 cells (65,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,93. 

 

Παρατηρείται ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στα Παθολογικά τµήµατα θεωρούν ότι 

η εξασφάλιση απαραίτητου και άµεσα προσβάσιµου εξοπλισµού (σαπούνι και νερό αλκοολικά 

διαλύµατα), χειροπετσέτες απόλυτα επηρεάζει την συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού στην υγιεινή των χεριών σε σχέση µε αυτούς που εργάζονται στα Χειρουργικά 

Τµήµατα. 
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∆1 Κλινική * Ε20.VI Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών η επιβράβευση της συµµόρφωσης από τη 

διοίκηση;  

 

Crosstab  

 

 

Ε20.VI Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 

στην υγιεινή των χεριών η επιβράβευση της 

συµµόρφωσης από τη διοίκηση; 

Total 
1Απόλυτ

α 

επηρεάζε

ι 

2Επηρεάζ

ει 

3 ∆εν 

γνωρίζ

ω 

4∆εν 

επηρεάζ

ει 

5Απόλυτ

α δεν 

επηρεάζε 

1 

Κλινικ

ή 

1 

Ορθοπαιδικ

ή 

Count  2 2 4 9 17 

% 

within 

∆1 

Κλινικ

ή 

 11,8% 11,8% 23,5% 52,9% 
100,0

% 

2 ΧΟΓΚ 

Count 5 7  2 2 16 

 within 

∆1 

Κλινικ

ή 

31,3% 43,8%  12,5% 12,5% 
100,0

% 

3 

Παθολογική

-

Ογκολογική 

Count 8 4  4 2 18 

 within 

∆1 

Κλινικ

ή 

44,4% 22,2%  22,2% 11,1% 
100,0

% 

4 Count 6 4 3 4 1 18 
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Παθολογική 

 within 

∆1 

Κλινικ

ή 

33,3% 22,2% 16,7% 22,2% 5,6% 
100,0

% 

Total 

Count 19 17 5 14 14 69 

 within 

∆1 

Κλινικ

ή 

27,5% 24,6% 7,2% 20,3% 20,3% 
100,0

% 

 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,315(a) 12 ,005 

Likelihood Ratio 32,614 12 ,001 

Linear-by-Linear Association 9,853 1 ,002 

N of Valid Cases 69  

a 20 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,16. 

 

Παρατηρείται ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στα Παθολογικά τµήµατα θεωρούν ότι 

η επιβράβευση  της συµµόρφωσης τους από την διοίκηση απόλυτα επηρεάζει την 

συµπεριφορά τους σχετικά µε την υγιεινή των χεριών σε σχέση µε αυτούς που εργάζονται στα 

Χειρουργικά Τµήµατα. 
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∆1 Κλινική * Ε20.VII Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών η συχνή αλλαγή των αντισηπτικών 

παραγόντων;  

 

Crosstab  

 

 

Ε20.VII Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού στην υγιεινή των χεριών η συχνή 

αλλαγή των αντιηπτικών παραγόντων; 

Total 
1Απόλυτ

α 

επηρεάζ

ει 

2Επηρεάζ

ει 

3∆εν 

γνωρίζ

ει 

4∆εν 

επηρεάζ

ει 

5Απόλυτ

α δεν 

επηρεάζ 

∆

1Κλινική 

1 

Ορθοπαιδι

κή 

Count 1 4 8 1 3 17 

% within 

∆1 Κλινι 
5,9% 23,5% 47,1% 5,9% 17,6% 

100,0

% 

2 ΧΟΓΚ 

Count 5 3 1 3 4 16 

%within 

∆1 

Κλινική 

31,3% 18,8% 6,3% 18,8% 25,0% 
100,0

% 

3 

Παθολογικ

ή-

Ογκολογικ

ή 

Count 2 9 3 1 3 18 

% within 

∆1 

Κλινική 

11,1% 50,0% 16,7% 5,6% 16,7% 
100,0

% 

4 

Παθολογικ

ή 

Count 7 6 4 1  18 

% within 

∆1Κλινικ

ή 

38,9% 33,3% 22,2% 5,6%  
100,0

% 

Total 

Count 15 22 16 6 10 69 

%within 

∆1 
21,7% 31,9% 23,2% 8,7% 14,5% 

100,0

% 
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Κλινική 

 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 22,025(a) 12 ,037 

Likelihood Ratio 24,286 12 ,019 

Linear-by-Linear Association 6,367 1 ,012 

N of Valid Cases 69   

a 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,39. 

 

Παρατηρείται ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στα Παθολογικά τµήµατα θεωρούν ότι 

η συχνή αλλαγή των αντισηπτικών παραγόντων επηρεάζει τη συµµόρφωση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών σε σχέση µε αυτούς που εργάζονται 

στα Χειρουργικά Τµήµατα. 

 

∆1 Κλινική * Ε20.VIII Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών η διάθεση προϊόντων για τη φροντίδα του 

δέρµατος των χεριών (λοσιόν);  

 

Crosstab  

 

 

Ε20.VIII Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 

στην υγιεινή των χεριών η διάθεση προϊόντων για 

τη φροντίδα του δέρµατος των χεριών (λοσιόν); 
Total 

1 

Απόλυτα 

2Επηρεάζ

ει 

3∆εν 

γνωρίζε

4∆εν 

επηρεάζε

5 

Απόλυτα 
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επηρεάζε

ι 

ι ι δεν 

επηρεάζε

ι 

1 

Κλινικ

ή 

1 

Ορθοπαιδικ

ή 

Count 4 12 1   17 

% 

within 

∆1 

Κλινικ

ή 

23,5% 70,6% 5,9%   
100,0

% 

2 ΧΟΓΚ 

Count 5 2 1 4 4 16 

within 

∆1 

Κλινικ

ή 

31,3% 12,5% 6,3% 25,0% 25,0% 
100,0

% 

3 

Παθολογική

-

Ογκολογική 

Count 6 6 3 1 2 18 

% 

within 

∆1 

Κλινικ

ή 

33,3% 33,3% 16,7% 5,6% 11,1% 
100,0

% 

4 

Παθολογική 

Count 8 6 2 2  18 

% 

within 

∆1 

Κλινικ 

44,4% 33,3% 11,1% 11,1%  
100,0

% 

Total 

Count 23 26 7 7 6 69 

% 

within 

∆1 

Κλινικ

ή 

33,3% 37,7% 10,1% 10,1% 8,7% 
100,0

% 

 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
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Pearson Chi-Square 23,902(a) 12 ,021 

Likelihood Ratio 25,967 12 ,011 

Linear-by-Linear Association ,151 1 ,697 

N of Valid Cases 69  

a 12 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,39. 

 

Παρατηρείται ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στα Χειρουργικά Τµήµατα θεωρούν 

ότι η διάθεση προϊόντων για την φροντίδα του δέρµατος των χεριών (λοσιόν), επηρεάζει την 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών   σε σχέση µε 

αυτούς που εργάζονται στα Παθολογικά τµήµατα. 

 

∆1 Κλινική * Ε20.IX Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών η επαρκής στελέχωση των νοσηλευτικών 

τµηµάτων;  

 

Crosstab  

 

Ε20.IX Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 

στην υγιεινή των χεριών η επαρκής στελέχωση των 

νοσηλευτικών τµηµάτων; 

Total 1 

Απόλυτ

α 

επηρεάζ

ι 

2 

Επηρεάζε

ι 

3 ∆εν 

γνωρίζ

ω 

4 ∆εν 

επηρεάζε

ι 

5 

Απόλυτα 

δεν 

επηρεάζε

ι 

1 

Κλινικ

1 

Ορθοπαιδικ

ή 

Count 1  2 5 9 17 

% 

within 
5,9%  11,8% 29,4% 52,9% 

100,0

% 
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ή ∆1 

Κλινικ

ή 

2 ΧΟΓΚ 

Count 
13  3   16 

% 

within 

∆1 

Κλινικ

ή 

81,3%  18,8%   
100,0

% 

3 

Παθολογική-

Ογκολογική 

Count 9 6  2 1 18 

% 

within 

∆1 

Κλινικ

ή 

50,0% 33,3%  11,1% 5,6% 
100,0

% 

4 

Παθολογική 

Count 11 4 1 1 1 18 

% 

within 

∆1 

Κλινικ

ή 

61,1% 22,2% 5,6% 5,6% 5,6% 
100,0

% 

Total 

Count 34 10 6 8 11 69 

% 

within 

∆1 

Κλινικ

ή 

49,3% 14,5% 8,7% 11,6% 15,9% 
100,0

% 

 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 50,741(a) 12 ,000 

Likelihood Ratio 57,143 12 ,000 

Linear-by-Linear Association 17,787 1 ,000 
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N of Valid Cases 69  

a 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,39. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε16 Η χρήση τεχνητών νυχιών 

στο νοσηλευτικό προσωπικό δεν δηµιουργεί κανένα κίνδυνο 

για τους ασθενείς.  

 

Crossta 

 

Ε16 Η χρήση τεχνητών νυχιών στο 

νοσηλευτικό προσωπικό δεν δηµιουργεί 

κανένα κίνδυνο για τους ασθενείς. 

Total 

1 

Συµφων

ώ 

2 

Συµφων

ώ 

απόλυτ

α 

3 ∆εν 

γνωρίζ

ω 

4 

∆ιαφων

ώ 

5 

∆ιαφων

ώ 

απόλυτ

α 

∆2Νοσηλευτής/τ

ρια 

1 

Π

Ε 

Count 2 8  1 2 13 

% within ∆2 

Νοσηλευτής/τ

ρι 

15,4% 61,5%  7,7% 15,4% 
100,0

% 

2 

Τ

Ε 

Count 2 6 1 13 6 28 

% within ∆2 

Νοσηλευτής/τ

ρια 

7,1% 21,4% 3,6% 46,4% 21,4% 
100,0

% 

3    

∆

Ε 

Count 1 7 7 6 7 28 

% within ∆2 

Νοσηλευτής/τ

ρια 

3,6% 25,0% 25,0% 21,4% 25,0% 
100,0

% 

Total 

Count 5 21 8 20 15 69 

% within ∆2 

Νοσηλευτής/τ
7,2% 30,4% 11,6% 29,0% 21,7% 

100,0

% 
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ρια 

 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 20,167(a) 8 ,010 

Likelihood Ratio 20,614 8 ,008 

Linear-by-Linear Association 2,994 1 ,084 

N of Valid Cases 69   

a 9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,94. 

 

Παρατηρείται ότι οι ΠΕ απόλυτα συµφωνούν ότι  η χρήση τεχνητών νυχιών στο 

νοσηλευτικό προσωπικό δεν δηµιουργεί κανένα κίνδυνο για τους ασθενείς σε σχέση µε τους 

ΤΕ και ∆Ε. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε18.2 Εφαρµόζετε αντισηψία στα 

χέρια σας πριν φορέσετε αποστειρωµένα γάντια;  

 

Crosstab  

 

 

Ε18.2 Εφαρµόζετε αντισηψία στα 

χέρια σας πριν φορέσετε 

αποστειρωµένα γάντια; 
Total 

1 Ναι 2 Όχι 

∆2 

Νοσηλευτής/τρια 

 

ΠΕ 

Count 11 2 13 

% within ∆2 

Νοσηλευτής/τρια 
84,6% 15,4% 100,0% 

 ΤΕ 

Count 22 6 28 

% within ∆2 78,6% 21,4% 100,0% 
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Νοσηλευτής/τρια 

 

∆Ε 

Count 14 14 28 

% within ∆2 

Νοσηλευτής/τρια 
50,0% 50,0% 100,0% 

Total 

Count 47 22 69 

% within ∆2 

Νοσηλευτής/τρια 
68,1% 31,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,270(a) 2 ,026 

Likelihood Ratio 7,312 2 ,026 

Linear-by-Linear Association 
6

,263 
1 ,012 

N of Valid Cases 69  

a 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,14. 

 

Παρατηρείται ότι οι νοσηλευτές που έχουν τελειώσει ΠΕ εφαρµόζουν συχνότερα 

αντισηψία  στα χέρια τους πριν φορέσουν αποστειρωµένα γάντια σε σχέση µε τους  ΤΕ και 

∆Ε. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε10 Ποια 

από τις παρακάτω µεθόδους υγιεινής προκαλεί λιγότερη 

ξηρότητα δέρµατος;  

 

Crosstab  

 Ε10 Ποια από τις παρακάτω µεθόδους Total 
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 υγιεινής προκαλεί λιγότερη ξηρότητα 

δέρµατος; 

1 Σαπούνι 

καθαρισµο

ύ και νερό. 

2 

Αντιµικροβιακ

ό σαπούνι και 

νερό. 

3 Επάλειψη 

µε 

αλκοολούχ

ο διάλλειµα. 

∆4.ΚΈτη 

προϋπηρεσία

ς στη 

νοσηλευτική 

(κ) 

1.1 

έως 5 

χρόνι

α 

Count 6 4 7 17 

% within ∆4.Κ 

Έτη 

προϋπηρεσία

ς στη 

νοσηλευτική 

(κ 

35,3% 23,5% 41,2% 100,0 

 6 έως 

10 

χρόνι

α 

Count 17 12 1 30 

% within ∆4.Κ 

Έτη 

προϋπηρεσία

ς στη 

νοσηλευτική 

(κ) 

56,7% 40,0% 3,3% 
100,0

% 

 11 

έως 15 

χρόνι

α 

Count 6 6 3 15 

% within ∆4.Κ 

Έτη 

προϋπηρεσία

ς στη 

νοσηλευτική 

(κ) 

40,0% 40,0% 20,0% 
100,0

% 

 16 

έως 20 

χρόνι

α 

Count 5 1 1 7 

% within ∆4.Κ 

Έτη 

προϋπηρεσία

ς στη 

νοσηλευτική 

(κ) 

71,4% 14,3% 14,3% 
100,0

% 

Total 

Count 34 23 12 69 

% within ∆4.Κ 

Έτη 
49,3% 33,3% 17,4% 

100,0

% 
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προϋπηρεσία

ς στη 

νοσηλευτική 

(κ) 

 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,855(a) 6 ,045 

Likelihood Ratio 13,248 6 ,039 

Linear-by-Linear Association 2,012 1 ,156 

N of Valid Cases 69  

a 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,22. 

 

Παρατηρείται ότι οι νοσηλευτές που έχουν έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική  από 

16 έως 20 γνωρίζουν καλύτερα ότι το σαπούνι καθαρισµού και το νερό προκαλεί λιγότερη 

ξηρότητα στο δέρµατος σε σχέση µε τους νοσηλευτές που έχουν έτη προϋπηρεσίας από 1 

έως 5, 6 έως 10 και 11 έως 15.Οι νοσηλευτές αυτοί ειναι καλύτεροι γνώστες των προιόντων 

καθαρισµού και περιποίησης των χεριών εξαιτίας της µακρόχρονης εµπειρίας τους στην 

νοσηλευτική.  
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Στις ερωτήσεις που ακολουθούν δεν βρέθηκε καµία διαφοροποίηση στατιστικά 

σηµαντική. Για  λόγους οικονοµίας παρατίθενται µόνο οι πίνακες της δοκιµασίας χ2. 

 

∆1 Κλινική * Ε4 Έχετε διαβάσει-ενηµερωθεί στο 

νοσοκοµείο που εργάζεσθε ή στον επαγγελµατικό σας βίο 

πρωτόκολλα για την υγιεινή των χεριών;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,433(a) 3 ,488 

Likelihood Ratio 2,516 3 ,472 

Linear-by-Linear Association ,009 1 ,923 

N of Valid Cases 69  

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,86. 

 

∆1 Κλινική * Ε5 Πόσες φορές πλένετε τα χέρια σας 

έπειτα από επαφή µε τους ασθενείς που έχουν ακέραιο δέρµα 

(π.χ. κατά την µέτρηση σφυγµών ή αρτηριακής πίεσης);  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,726(a) 9 ,463 

Likelihood Ratio 9,564 9 ,387 

Linear-by-Linear Association ,236 1 ,627 

N of Valid Cases 69  

a 10 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 
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∆1 Κλινική * Ε6 Εκτιµάτε πόσο συχνά καθαρίζετε τα 

χέρια σας µετά από επαφή µε έναν ασθενή ή µολυσµένη 

επιφάνεια στο νοσοκοµείο;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,218(a) 12 ,083 

Likelihood Ratio 21,030 12 ,050 

Linear-by-Linear Association 1,490 1 ,222 

N of Valid Cases 69  

a 12 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,93. 

 

∆1 Κλινική * Ε7 Ποια µέθοδο χρησιµοποιείτε για να 

πλύνετε τα χέρια σας στη δουλειά;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 26,202(a) 6 ,000 

Likelihood Ratio 30,176 6 ,000 

Linear-by-Linear Association 1,403 1 ,236 

N of Valid Cases 69  

a 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,48. 

 

∆1 Κλινική * Ε8 Ποια µέθοδος υγιεινής των χεριών είναι 

καλύτερη στην καταστροφή των βακτηρίων;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
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Pearson Chi-Square 9,428(a) 6 ,151 

Likelihood Ratio 9,995 6 ,125 

Linear-by-Linear Association 1,216 1 ,270 

N of Valid Cases 69  

a 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,86. 

 

∆1 Κλινική * Ε9 Τα νοσοκοµειακά µικροβιακά στελέχη 

είναι γενικώς ανθεκτικά στην αλκοόλη;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,136(a) 12 ,234 

Likelihood Ratio 15,776 12 ,202 

Linear-by-Linear Association ,875 1 ,350 

N of Valid Cases 69  

a 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 

 

∆1 Κλινική * Ε10 Ποια από τις παρακάτω µεθόδους 

υγιεινής προκαλεί λιγότερη ξηρότητα δέρµατος;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 27,801(a) 6 ,000 

Likelihood Ratio 34,281 6 ,000 

Linear-by-Linear Association 2,512 1 ,113 

N of Valid Cases 69  

a 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,78. 
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∆1 Κλινική * Ε11 Είναι αποδεκτή η χρήση ατοµικών 

ενυδατικών σκευασµάτων από τους υγειονοµικούς 

εργαζόµενους για την ανακούφιση της ξηρότητας των χεριών 

τους στο νοσοκοµείο;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,656(a) 12 ,395 

Likelihood Ratio 15,116 12 ,235 

Linear-by-Linear Association ,34 1 ,555 

N of Valid Cases 69  

a 13 cells (65,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,70. 

 

∆1 Κλινική * Ε13 Όταν ένας υγειονοµικός εργαζόµενος 

έρχεται σε επαφή µε έναν εποικισµένο ασθενή, αλλά δεν έχει 

µολυνθεί µε ανθεκτικό οργανισµό (π.χ. MRSA ή VRE) τα χέρια 

του (εργαζόµενου) αποτελούν πηγή για την εξάπλωση 

ανθεκτικών στελεχών σε άλλους ασθενείς;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,811(a) 12 ,633 

Likelihood Ratio 11,621 12 ,477 

Linear-by-Linear Association 2,460 1 ,117 

N of Valid Cases 69  

a 12 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,23. 
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∆1 Κλινική * Ε14 Όταν ένας υγειονοµικός εργαζόµενος 

εξετάζει έναν ασθενή µε VRE, και µετά δανείζεται το στυλό 

σας ΧΩΡΙΣ να καθαρίσει τα χέρια του/της, είναι πιθανό να 

µολύνει την πένα σας µε VRE;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,937(a) 12 ,194 

Likelihood Ratio 15,133 12 ,234 

Linear-by-Linear Association 4,373 1 ,037 

N of Valid Cases 69   

a 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,23. 

 

∆1 Κλινική * Ε16 Η χρήση τεχνητών νυχιών στο 

νοσηλευτικό προσωπικό δεν δηµιουργεί κανένα κίνδυνο για 

τους ασθενείς.  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,178(a) 12 ,600 

Likelihood Ratio 11,176 12 ,514 

Linear-by-Linear Association 1,905 1 ,168 

N of Valid Cases 69  

a 15 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,16. 
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∆1 Κλινική * Ε17 Η χρήση γαντιών κατά την επαφή µε 

όλους τους ασθενείς είναι µια χρήσιµη στρατηγική για την 

µείωση του κινδύνου µετάδοσης µικροοργανισµών.  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,289(a) 9 ,411 

Likelihood Ratio 11,792 9 ,225 

Linear-by-Linear Association 3,086 1 ,079 

N of Valid Cases 69   

a 8 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,70. 

 

∆1 Κλινική * Ε18.3 Εφαρµόζετε αντισηψία στα χέρια σας 

πριν την περιποίηση ουροκαθετήρων, περιφερικών 

κεντρικών γραµµών ή άλλων επεµβατικών συσκευών που η 

τοποθέτηση τους δεν απαιτεί απολύτως χειρουργικές 

διαδικασίες;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,794(a) 3 ,079 

Likelihood Ratio 8,647 3 ,034 

Linear-by-Linear Association ,137 1 ,711 

N of Valid Cases 69  

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,09. 
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∆1 Κλινική * Ε18.4 Εφαρµόζετε αντισηψία στα χέρια σας 

µετά την επαφή µε τους ασθενείς που έχουν ακέραιο δέρµα 

(π.χ. κατά την λήψη σφυγµού, ή αρτηριακής πίεσης, ή κατά 

την καθαριότητα του);  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,598(a) 3 ,458 

Likelihood Ratio 2,620 3 ,454 

Linear-by-Linear Association ,600 1 ,439 

N of Valid Cases 69  

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,19. 

 

∆1 Κλινική * Ε18.7 Εφαρµόζετε αντισηψία στα χέρια σας 

µετά την επαφή µε εργαλεία-εξοπλισµό που ήρθαν σε άµεση 

επαφή µε τον ασθενή;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,668(a) 3 ,000 

Likelihood Ratio 23,337 3 ,000 

Linear-by-Linear Association ,001 1 ,977 

N of Valid Cases 69   

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,94. 
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∆1 Κλινική * Ε18.8 Εφαρµόζετε αντισηψία στα χέρια σας 

µετά την αφαίρεση των γαντιών;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,612(a) 3 ,202 

Likelihood Ratio 4,418 3 ,220 

Linear-by-Linear Association ,107 1 ,744 

N of Valid Cases 69   

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,17. 

 

∆1 Κλινική * Ε19.I Επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση 

του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών 

το ότι το πλύσιµο των χεριών προκαλεί ερεθισµούς και 

ξηρότητα δέρµατος;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,096(a) 12 ,521 

Likelihood Ratio 13,451 12 ,337 

Linear-by-Linear Association ,042 1 ,838 

N of Valid Cases 69  

a 12 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,93. 
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∆1 Κλινική * Ε19.II Επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση 

του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών 

η δυσχέρεια στην πρόσβαση στον εξοπλισµό πλυσίµατος;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 36,187(a) 12 ,000 

Likelihood Ratio 40,211 12 ,000 

Linear-by-Linear Association 8,133 1 ,004 

N of Valid Cases 69   

a 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,16. 

 

∆1 Κλινική * Ε19.III Επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση 

του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών 

η έλλειψη απαραίτητου εξοπλισµού (σαπούνι, χειροπετσέτες 

κ.α.);  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 17,561(a) 12 ,130 

Likelihood Ratio 19,856 12 ,070 

Linear-by-Linear Association ,525 1 ,469 

N of Valid Cases 69   

a 12 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 
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∆1 Κλινική * Ε19.VII Επηρεάζει αρνητικά τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών η αίσθηση προστασίας από τα γάντια;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 35,594(a) 12 ,000 

Likelihood Ratio 40,216 12 ,000 

Linear-by-Linear Association 10,509 1 ,001 

N of Valid Cases 69  

a 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,16. 

 

∆1 Κλινική * Ε19.VIII Επηρεάζει αρνητικά τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών η άγνοια του τρόπου και των ενδείξεων 

για το πλύσιµο των χεριών;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 39,290(a) 12 ,000 

Likelihood Ratio 49,862 12 ,000 

Linear-by-Linear Association 25,573 1 ,000 

N of Valid Cases 69  

a 20 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,39. 
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∆1 Κλινική * Ε19.IX Επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση 

του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών 

η αµέλεια-έλλειψη προσωπικής ευθύνης;  

Chi-Square Tests  

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 35,269(a) 12 ,000 

Likelihood Ratio 40,243 12 ,000 

Linear-by-Linear Association 22,781 1 ,000 

N of Valid Cases 69  

a 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,62. 

 

∆1 Κλινική * Ε20.I Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών η εκπαίδευση;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,994(a) 9 ,276 

Likelihood Ratio 13,544 9 ,139 

Linear-by-Linear Association 2,256 1 ,133 

N of Valid Cases 69   

a 12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,70. 
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∆1 Κλινική * Ε20.II Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών η συστηµατική επιτήρηση και 

ανατροφοδότηση;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,663(a) 12 ,163 

Likelihood Ratio 20,215 12 ,063 

Linear-by-Linear Association ,186 1 ,666 

N of Valid Cases 69  

a 12 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,46.  

 

∆1 Κλινική * Ε20.IV Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών η εκπαίδευση του ασθενή να απαιτεί τη 

συµµόρφωση του προσωπικού στην υγιεινή των χεριών;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,410(a) 12 ,079 

Likelihood Ratio 18,701 12 ,096 

Linear-by-Linear Association 12,285 1 ,000 

N of Valid Cases 69  

a 20 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,09. 
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∆1 Κλινική * Ε20.V Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών οι αφίσες υπενθύµισης;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,864(a) 12 ,541 

Likelhood Ratio 12,247 12 ,426 

Linear-by-Linear Association 1,091 1 ,296 

N of Valid Cases 69  

a 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,16. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε1 Ποιος είναι ο σηµαντικότερος 

λόγος ώστε οι υγειονοµικοί εργαζόµενοι να εφαρµόζουν καλή 

υγιεινή των χεριών;  

Chi-Square Tests  

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,194(a) 6 ,303 

Likelihood Ratio 7,876 6 ,247 

Linear-by-Linear Association ,068 1 ,794 

N of Valid Cases 69   

a 7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,57. 
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∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε2 Γνωρίζεται ότι η τήρηση των 

αρχών υγιεινής των χεριών µειώνουν τη µόλυνση των χεριών 

κατά 70 έως 80%;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,902(a) 2 ,637 

Likelihood Ratio ,908 2 ,635 

Linear-by-Linear Association ,320 1 ,571 

N of Valid Cases 69   

a 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,01. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε3 Κάθε πότε πλένετε τα χέρια 

σας;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,728(a) 6 ,454 

Likelihood Ratio 5,470 6 ,485 

Linear-by-Linear Association ,111 1 ,739 

N of Valid Cases 69   

a 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,32. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε4 Έχετε διαβάσει-ενηµερωθεί 

στο νοσοκοµείο που εργάζεσθε ή στον επαγγελµατικό σας 

βίο πρωτόκολλα για την υγιεινή των χεριών;  

Chi-Square Tests  
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 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,235(a) 2 ,327 

Likelihood Ratio 1,986 2 ,370 

Linear-by-Linear Association 1,911 1 ,167 

N of Valid Cases 69  

a 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,51. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε5 Πόσες φορές πλένετε τα χέρια 

σας έπειτα από επαφή µε τους ασθενείς που έχουν ακέραιο 

δέρµα (π.χ. κατά την µέτρηση σφυγµών ή αρτηριακής 

πίεσης);  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,472(a) 6 ,485 

Likelihood Ratio 6,071 6 ,415 

Linear-by-Linear Association ,632 1 ,427 

N of Valid Cases 69   

a 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,38. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε6 Εκτιµάτε πόσο συχνά 

καθαρίζετε τα χέρια σας µετά από επαφή µε έναν ασθενή ή 

µολυνσµένη επιφάνεια στο νοσοκοµείο;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,493(a) 8 ,175 

Likelihood Ratio 12,512 8 ,130 



126 

 

Linear-by-Linear Association 2,116 1 ,146 

N of Valid Cases 69  

a 11 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,75. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε7 Ποια µέθοδο χρησιµοποιείτε 

για να πλύνετε τα χέρια σας στη δουλειά;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,121(a) 4 ,891 

Likelihood Ratio 1,141 4 ,888 

Linear-by-Linear Association ,086 1 ,769 

N of Valid Cases 69  

a 2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,83. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε8 Ποια µέθοδος υγιεινής των 

χεριών είναι καλύτερη στην καταστροφή των βακτηρίων;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,599(a) 4 ,627 

Likelihood Ratio 2,582 4 ,630 

Linear-by-Linear Association 1,435 1 ,231 

N of Valid Cases 69  

a 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,51. 
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∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε9 Τα νοσοκοµειακά µικροβιακά 

στελέχη είναι γενικώς ανθεκτικά στην αλκοόλη;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,587(a) 8 ,295 

Likelihood Ratio 11,642 8 ,168 

Linear-by-Linear Association ,496 1 ,481 

N of Valid Cases 69  

a 10 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,38. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε10 Ποια από τις παρακάτω 

µεθόδους υγιεινής προκαλεί λιγότερη ξηρότητα δέρµατος;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,369(a) 4 ,053 

Likelihood Ratio 10,176 4 ,038 

Linear-by-Linear Association 1,545 1 ,214 

N of Valid Cases 69   

a 4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,26. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε11 Είναι αποδεκτή η χρήση 

ατοµικών ενυδατικών σκευασµάτων από τους υγειονοµικούς 

εργαζόµενους για την ανακούφιση της ξηρότητας των χεριών 

τους στο νοσοκοµείο;  

Chi-Square Tests  
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 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,188(a) 8 ,191 

Likelihood Ratio 12,209 8 ,142 

Linear-by-Linear Association 3,570 1 ,059 

N of Valid Cases 69  

a 9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,57. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε12 Πιστεύετε ότι θα υπήρχε 

εξοικονόµηση χρόνου εάν δεν χειρίζονταν πλέον µε τα χέρια 

αλλά µε το πόδι το νεροχύτη για να πλένουν τα χέρια τους;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,245(a) 6 ,896 

Likelihood Ratio 2,788 6 ,835 

Linear-by-Linear Association ,551 1 ,458 

N of Valid Cases 69  

a 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,57. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε13 Όταν ένας υγειονοµικός 

εργαζόµενος έρχετε σε επαφή µε έναν εποικισµένο ασθενή, 

αλλά δεν έχει µολυνθεί µε ανθεκτικό οργανισµό (π.χ. MRSA ή 

VRE) τα χέρια του (εργαζόµενου) αποτελούν πηγή για την 

εξάπλωση ανθεκτικών στελεχών σε άλλους ασθενείς;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,816(a) 8 ,087 
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Likelihood Ratio 15,210 8 ,055 

Linear-by-Linear Association ,948 1 ,330 

N of Valid Cases 69  

a 10 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,19. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε14 Όταν ένας υγειονοµικός 

εργαζόµενος εξετάζει έναν ασθενή µε VRE, και µετά δανείζεται 

το στυλό σας ΧΩΡΙΣ να καθαρίσει τα χέρια του/της, είναι 

πιθανό να µολύνει την πένα σας µε VRE;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,428(a) 8 ,393 

Likelihood Ratio 8,853 8 ,355 

Linear-by-Linear Association ,001 1 ,977 

N of Valid Cases 69   

a 7 cells (46,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,19. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε15 Πόσο συχνά πλένετε τα χέρια 

σας µετά από επαφή µε τις περιβάλλουσες επιφάνειες γύρω 

από τον ασθενή (π.χ. κάγκελα κρεβατιού, κοµοδίνο, 

οροστήλη);  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,588(a) 6 ,198 

Likelihood Ratio 8,042 6 ,235 

Linear-by-Linear Association 2,275 1 ,131 
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N of Valid Cases 69   

a 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,19. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε17 Η χρήση γαντιών κατά την 

επαφή µε όλους τους ασθενείς είναι µια χρήσιµη στρατηγική 

για την µείωση του κινδύνου µετάδοσης µικροοργανισµών.  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,211(a) 6 ,223 

Likelihood Ratio 10,627 6 ,101 

Linear-by-Linear Association ,959 1 ,327 

N of Valid Cases 69  

a 7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,57. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε18.1 Εφαρµόζετε αντισηψία στα 

χέρια σας πριν την άµεση επαφή µε τον ασθενή;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,160(a) 2 ,923 

Likelihood Ratio ,164 2 ,921 

Linear-by-Linear Association ,099 1 ,753 

N of Valid Cases 69  

a 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,58. 
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∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε18.3 Εφαρµόζετε αντισηψία στα 

χέρια σας πριν την περιποίηση ουροκαθετήρων, 

περιφερικών κεντρικών γραµµών ή άλλων επεµβατικών 

συσκευών που η τοποθέτηση τους δεν απαιτεί απολύτως 

χειρουργικές διαδικασίες;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,235(a) 2 ,889 

Likelihood Ratio ,238 2 ,888 

Linear-by-Linear Association ,211 1 ,646 

N of Valid Cases 69  

a 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,70. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε18.4 Εφαρµόζετε αντισηψία στα 

χέρια σας µετά την επαφή µε τους ασθενείς που έχουν 

ακέραιο δέρµα (π.χ. κατά την λήψη σφυγµού, ή αρτηριακής 

πίεσης, ή κατά την καθαριότητα του);  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,246(a) 2 ,120 

Likelihood Ratio 4,412 2 ,110 

Linear-by-Linear Association 4,137 1 ,042 

N of Valid Cases 69  

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,84. 
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∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε18.5 Εφαρµόζετε αντισηψία στα 

χέρια σας µετά την επαφή µε τα βιολογικά υγρά, εκκρίσεις, 

βλένα, λύση της συνέχειας του δέρµατος και περιποίηση 

ανοικτής πληγής, εφόσον τα χέρια δεν είναι εµφανώς 

λερωµένα;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,008(a) 2 ,366 

Likelihood Ratio 2,228 2 ,328 

Linear-by-Linear Association 1,245 1 ,265 

N of Valid Cases 69  

a 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,14. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε18.6 Εφαρµόζετε αντισηψία στα 

χέρια σας εάν µεταφέρεστε από µια σηπτική περιοχή του 

ασθενούς σε µια καθαρή περιοχή στο σώµα του κατά την 

διάρκεια της νοσηλείας;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,100(a) 2 ,951 

Likelihood Ratio ,100 2 ,951 

Linear-by-Linear Association ,034 1 ,855 

N of Valid Cases 69  

a 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,01. 

 



133 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε18.7 Εφαρµόζετε αντισηψία στα 

χέρια σας µετά την επαφή µε εργαλεία-εξοπλισµό που ήρθαν 

σε άµεση επαφή µε τον ασθενή;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,604(a) 2 ,448 

Likelihood Ratio 1,624 2 ,444 

Linear-by-Linear Association 1,536 1 ,215 

N of alid Cases 69  

a 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3,20.  

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε18.8 Εφαρµόζετε αντισηψία στα 

χέρια σας µετά την αφαίρεση των γαντιών;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,168(a) 2 ,919 

Likelihood Ratio ,168 2 ,919 

Linear-by-Linear Association ,160 1 ,689 

N of Valid Cases 69   

a 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,39. 
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∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε19.I Επηρεάζει αρνητικά τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών το ότι το πλύσιµο των χεριών προκαλεί 

ερεθισµούς και ξηρότητα δέρµατος;  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,254(a) 8 ,834 

Likelihood Ratio 4,341 8 ,825 

Linear-by-Linear Association ,179 1 ,672 

N of Valid Cases 69  

a 10 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,75. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε19.II Επηρεάζει αρνητικά τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών η δυσχέρεια στην πρόσβαση στον 

εξοπλισµό πλυσίµατος;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,855(a) 8 ,664 

Likelihood Ratio 6,233 8 ,621 

Linear-by-Linear Association ,266 1 ,606 

N of Valid Cases 69  

a 10 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,94. 
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∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε19.III Επηρεάζει αρνητικά τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών η έλλειψη απαραίτητου εξοπλισµού 

(σαπούνι, χειροπετσέτες κ.α.);  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,101(a) 8 ,747 

Likelihood Ratio 5,829 8 ,666 

Linear-by-Linear Association ,067 1 ,796 

N of Valid Cases 69  

a 9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,38. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε19.IV Επηρεάζει αρνητικά τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών η έλλειψη χρόνου;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,135(a) 8 ,420 

Likelihood Ratio 9,557 8 ,298 

Linear-by-Linear Association 2,394 1 ,122 

N of Valid Cases 69  

a 9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,19. 
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∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε19.V Επηρεάζει αρνητικά τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών η προτεραιότητα στις νοσηλευτικές 

ανάγκες του ασθενή;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,203(a) 8 ,142 

Likelihood Ratio 12,582 8 ,127 

Linear-by-Linear Association ,825 1 ,364 

N of Valid Cases 69  

a 9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,13. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε19.VI Επηρεάζει αρνητικά τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών η πεποίθηση ότι το πλύσιµο των χεριών 

επηρεάζει τις σχέσεις µε τον ασθενή;  

Chi-Square Tests  

 alue df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,501(a) 8 ,484 

Likelihood Ratio 8,654 8 372 

Linear-by-Linear Association 3,833 1 ,050 

N of Valid Cases 69  

a 11 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,75. 
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∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε19.VII Επηρεάζει αρνητικά τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών η αίσθηση προστασίας από τα γάντια;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,480(a) 8 ,705 

Likelihood Ratio 5,181 8 ,738 

Linear-by-Linear Association 1,561 1 ,212 

N of Valid Cases 69  

a 9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,94. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε19.VIII Επηρεάζει αρνητικά τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών η άγνοια του τρόπου και των ενδείξεων 

για το πλύσιµο των χεριών;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,401(a) 8 ,238 

Likelihood Ratio 10,010 8 ,264 

Linear-by-Linear Association 1,623 1 ,203 

N of Valid Cases 69  

a 9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,13. 
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∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε19.IX Επηρεάζει αρνητικά τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών η αµέλεια-έλλειψη προσωπικής ευθύνης;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,545(a) 8 ,805 

Likelihood Ratio 4,581 8 ,801 

Linear-by-Linear Association ,478 1 ,489 

N of Valid Cases 69  

a 11 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,32. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε20.I Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό 

τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην 

υγιεινή των χεριών η εκπαίδευση;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,993(a) 6 ,062 

Likelihood Ratio 15,944 6 ,014 

Linear-by-Linear Association 8,333 1 ,004 

N of Valid Cases 69  

a 7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,57. 
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∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε20.II Θα βοηθούσε και σε τι 

βαθµό τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 

στην υγιεινή των χεριών η συστηµατική επιτήρηση και 

ανατροφοδότηση;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,188(a) 8 ,517 

Likelihood Ratio 8,757 8 ,363 

Linear-by-Linear Association ,066 1 ,797 

N of Valid Cases 69  

a 10 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,38. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε20.III Θα βοηθούσε και σε τι 

βαθµό τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 

στην υγιεινή των χεριών η εξασφάλιση απαραίτητου και 

άµεσα προσβάσιµου εξοπλισµού (σαπούνι και νερό, 

αλκοολικά διαλύµατα, χειροπετσέτες κ.λπ.);  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,367(a) 8 ,136 

Likelihood Ratio 15,358 8 ,053 

Linear-by-Linear Association 1,518 1 ,218 

N of Valid Cases 69  

a 10 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,75. 
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∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε20.IV Θα βοηθούσε και σε τι 

βαθµό τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 

στην υγιεινή των χεριών η εκπαίδευση του ασθενή να απαιτεί 

τη συµµόρφωση του προσωπικού στην υγιεινή των χεριών;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,348(a) 8 ,720 

Likelihood Ratio 5,602 8 ,692 

Linear-by-Linear Association 2,690 1 ,101 

N of Valid Cases 69  

a 9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,70. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε20.V Θα βοηθούσε και σε τι 

βαθµό τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 

στην υγιεινή των χεριών οι αφίσες υπενθύµισης;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,849(a) 8 ,774 

Likelihood Ratio 5,459 8 ,708 

Linear-by-Linear Association ,622 1 ,430 

N of Valid Cases 69  

a 10 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,94. 
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∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε20.VI Θα βοηθούσε και σε τι 

βαθµό τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 

στην υγιεινή των χεριών η επιβράβευση της συµµόρφωσης 

από τη διοίκηση;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,158(a) 8 ,418 

Likelihood Ratio 8,962 8 ,345 

Linear-by-Linear Association 2,255 1 ,133 

N of Valid Cases 69  

a 7 cells (46,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,94. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε20.VII Θα βοηθούσε και σε τι 

βαθµό τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 

στην υγιεινή των χεριών η συχνή αλλαγή των αντισηπτικών 

παραγόντων;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,185(a) 8 ,143 

Likelihood Ratio 12,881 8 ,116 

Linear-by-Linear Association ,330 1 ,566 

N of Valid Cases 69  

a 9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,13. 
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∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε20.VIII Θα βοηθούσε και σε τι 

βαθµό τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 

στην υγιεινή των χεριών η διάθεση προϊόντων για τη 

φροντίδα του δέρµατος των χεριών (λοσιόν);  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,392(a) 8 ,603 

Likelihood Ratio 6,351 8 ,608 

Linear-by-Linear Association ,106 1 ,745 

N of Valid Cases 69  

a 11 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,13. 

 

∆2 Νοσηλευτής/τρια * Ε20.IX Θα βοηθούσε και σε τι 

βαθµό τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 

στην υγιεινή των χεριών η επαρκής στελέχωση των 

νοσηλευτικών τµηµάτων;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,615(a) 8 ,126 

Likelihood Ratio 16,001 8 ,042 

Linear-by-Linear Association ,003 1 ,953 

N of Valid Cases 69  

a 12 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,13. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε1 Ποιος 

είναι ο σηµαντικότερος λόγος ώστε οι υγειονοµικοί 

εργαζόµενοι να εφαρµόζουν καλή υγιεινή των χεριών;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,610(a) 9 ,383 

Likelihood Ratio 10,513 9 ,311 

Linear-by-Linear Association ,024 1 ,877 

N of Valid Cases 69  

a 11 cells (68,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε2 

Γνωρίζεται ότι η τήρηση των αρχών υγιεινής των χεριών 

µειώνουν τη µόλυνση των χεριών κατά 70 έως 80%;  

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε3 Κάθε 

πότε πλένετε τα χέρια σας;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,441(a) 9 ,944 

Likelihood Ratio 4,057 9 ,908 

Linear-by-Linear Association ,300 1 ,584 

N of Valid Cases 69  

a 11 cells (68,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,71. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε4 Έχετε 

διαβάσει-ενηµερωθεί στο νοσοκοµείο που εργάζεσθε ή στον 

επαγγελµατικό σας βίο πρωτόκολλα για την υγιεινή των 

χεριών;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,027(a) 3 ,567 

Likelihood Ratio 2,677 3 ,444 

Linear-by-Linear Association ,025 1 ,873 

N of Valid Cases 69  

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,81. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε5 

Πόσες φορές πλένετε τα χέρια σας έπειτα από επαφή µε τους 

ασθενείς που έχουν ακέραιο δέρµα (π.χ. κατά την µέτρηση 

σφυγµών ή αρτηριακής πίεσης);  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,942(a) 9 ,839 

Likelihood Ratio 5,507 9 ,788 

Linear-by-Linear Association ,059 1 ,809 

N of Valid Cases 69  

a 11 cells (68,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε6 

Εκτιµάτε πόσο συχνά καθαρίζετε τα χέρια σας µετά από 

επαφή µε έναν ασθενή ή µολυσµένη επιφάνεια στο 

νοσοκοµείο;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,422(a) 
2 

,079 

Likelihood Ratio 23,033 
2 

,027 

Linear-by-Linear Association ,008 1 ,930 

N of Valid Cases 69  

a 14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,41. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε7 Ποια 

µέθοδο χρησιµοποιείτε για να πλύνετε τα χέρια σας στη 

δουλειά;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,280(a) 6 ,508 

Likelihood Ratio 5,933 6 ,431 

Linear-by-Linear Association ,052 1 ,819 

N of Valid Cases 69   

a 7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,52. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε8 Ποια 

µέθοδος υγιεινής των χεριών είναι καλύτερη στην 

καταστροφή των βακτηρίων;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,892(a) 6 ,691 

Likelihood Ratio 3,925 6 ,687 

Linear-by-Linear Association ,067 1 ,796 

N of Valid Cases 69  

a 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,81. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε9 Τα 

νοσοκοµειακά µικροβιακά στελέχη είναι γενικώς ανθεκτικά 

στην αλκοόλη;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,641(a) 12 ,560 

Likelihood Ratio 10,763 12 ,549 

Linear-by-Linear Association ,727 1 ,394 

N of Valid Cases 69  

a 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε11 Είναι 

αποδεκτή η χρήση ατοµικών ενυδατικών σκευασµάτων από 

τους υγειονοµικούς εργαζόµενους για την ανακούφιση της 

ξηρότητας των χεριών τους στο νοσοκοµείο;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,670(a) 12 ,645 

Likelihood Ratio 10,029 12 ,613 

Linear-by-Linear Association ,859 1 ,354 

N of Valid Cases 69  

a 14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε12 

Πιστεύετε ότι θα υπήρχε εξοικονόµηση χρόνου εάν δεν 

χειρίζονταν πλέον µε τα χέρια αλλά µε το πόδι το νεροχύτη 

για να πλένουν τα χέρια τους;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,126(a) 9 ,206 

Likelihood Ratio 16,428 9 ,058 

Linear-by-Linear Association ,510 1 ,475 

N of Valid Cases 69   

a 12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε13 

Όταν ένας υγειονοµικός εργαζόµενος έρχεται σε επαφή µε 

έναν εποικισµένο ασθενή, αλλά δεν έχει µολυνθεί µε 

ανθεκτικό οργανισµό (π.χ. MRSA ή VRE) τα χέρια του 

(εργαζόµενου) αποτελούν πηγή για την εξάπλωση 

ανθεκτικών στελεχών σε άλλους ασθενείς;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,329(a) 12 ,587 

Likelihood Ratio 9,575 12 ,653 

Linear-by-Linear Association 1,073 1 ,300 

N of Valid Cases 69  

a 15 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε14 

Όταν ένας υγειονοµικός εργαζόµενος εξετάζει έναν ασθενή µε 

VRE, και µετά δανείζεται το στυλό σας ΧΩΡΙΣ να καθαρίσει τα 

χέρια του/της, είναι πιθανό να µολύνει την πένα σας µε VRE;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,913(a) 12 ,863 

Likelihood Ratio 6,364 12 ,897 

Linear-by-Linear Association ,116 1 ,733 

N of Valid Cases 69  

a 14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε15 

Πόσο συχνά πλένετε τα χέρια σας µετά από επαφή µε τις 

περιβάλλουσες επιφάνειες γύρω από τον ασθενή (π.χ. 

κάγκελα κρεβατιού, κοµοδίνο, οροστήλη);  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,208(a) 9 ,334 

Likelihood Ratio 10,228 9 ,332 

Linear-by-Linear Association ,886 1 ,346 

N of Valid Cases 69   

a 9 cells (56,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε16 Η 

χρήση τεχνητών νυχιών στο νοσηλευτικό προσωπικό δεν 

δηµιουργεί κανένα κίνδυνο για τους ασθενείς.  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,668(a) 12 ,074 

Likelihood Ratio 20,625 12 ,056 

Linear-by-Linear Association 8,352 1 ,004 

N of Valid Cases 69  

a 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,51. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε17 Η 

χρήση γαντιών κατά την επαφή µε όλους τους ασθενείς είναι 

µια χρήσιµη στρατηγική για την µείωση του κινδύνου 

µετάδοσης µικροοργανισµών.  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,775(a) 9 ,458 

Likelihood Ratio 10,333 9 ,324 

Linear-by-Linear Association ,761 1 ,383 

N of Valid Cases 69  

a 10 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε18.1 

Εφαρµόζετε αντισηψία στα χέρια σας πριν την άµεση επαφή 

µε τον ασθενή;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,264(a) 3 ,738 

Likelihood Ratio 1,336 3 ,721 

Linear-by-Linear Association ,145 1 ,703 

N of Valid Cases 69  

a 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,93. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε18.2 

Εφαρµόζετε αντισηψία στα χέρια σας πριν φορέσετε 

αποστειρωµένα γάντια;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,653(a) 3 ,884 

Likelihood Ratio ,641 3 ,887 

Linear-by-Linear Association ,108 ,742 

N of Valid Cases 69   

a 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,23. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε18.3 

Εφαρµόζετε αντισηψία στα χέρια σας πριν την περιποίηση 

ουροκαθετήρων, περιφερικών κεντρικών γραµµών ή άλλων 

επεµβατικών συσκευών που η τοποθέτηση τους δεν απαιτεί 

απολύτως χειρουργικές διαδικασίες;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,058(a) 3 ,255 

Likelihood Ratio 5,655 3 ,130 

Linear-by-Linear Association ,048 1 ,827 

N of Valid Cases 69  

a 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,91. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε18.4 

Εφαρµόζετε αντισηψία στα χέρια σας µετά την επαφή µε τους 

ασθενείς που έχουν ακέραιο δέρµα (π.χ. κατά την λήψη 

σφυγµού, ή αρτηριακής πίεσης, ή κατά την καθαριότητα του);  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,092(a) 3 ,993 

Likelihood Ratio ,092 3 ,993 

Linear-by-Linear Association ,011 1 ,918 

N of Valid Cases 69  

a 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,14. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε18.5 

Εφαρµόζετε αντισηψία στα χέρια σας µετά την επαφή µε τα 

βιολογικά υγρά, εκκρίσεις, βλέννα, λύση της συνέχειας του 

δέρµατος και περιποίηση ανοικτής πληγής, εφόσον τα χέρια 

δεν είναι εµφανώς λερωµένα;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,628(a) 3 ,653 

Likelihood Ratio 1,599 3 ,660 

Linear-by-Linear Association ,053 1 ,817 

N of Valid Cases 69  

a 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,23. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε18.6 

Εφαρµόζετε αντισηψία στα χέρια σας εάν µεταφέρεστε από 

µια σηπτική περιοχή του ασθενούς σε µια καθαρή περιοχή 

στο σώµα του κατά την διάρκεια της νοσηλείας;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,302(a) 3 ,729 

Likelihood Ratio 1,329 3 ,722 

Linear-by-Linear Association ,005 1 ,946 

N of Valid Cases 69  

a 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,62. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε18.7 

Εφαρµόζετε αντισηψία στα χέρια σας µετά την επαφή µε 

εργαλεία-εξοπλισµό που ήρθαν σε άµεση επαφή µε τον 

ασθενή;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,648(a) 3 ,885 

Likelihood Ratio ,654 3 ,884 

Linear-by-Linear Association ,000 1 ,989 

N of Valid Cases 69  

a 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,72. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε18.8 

Εφαρµόζετε αντισηψία στα χέρια σας µετά την αφαίρεση των 

γαντιών;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,092(a) 3 ,378 

Likelihood Ratio 3,009 3 ,390 

Linear-by-Linear Association 1,506 1 ,220 

N of Valid Cases 69  

a 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,83. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε19.I 

Επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού στην υγιεινή των χεριών το ότι το πλύσιµο των 

χεριών προκαλεί ερεθισµούς και ξηρότητα δέρµατος;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,516(a) 12 ,822 

Likelihood Ratio 8,779 12 ,722 

Linear-by-Linear Association ,263 1 ,608 

N of Valid Cases 69  

a 15 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,41. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε19.II 

Επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού στην υγιεινή των χεριών η δυσχέρεια στην 

πρόσβαση στον εξοπλισµό πλυσίµατος;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,155(a) 12 ,773 

Likelihood Ratio 8,864 12 ,715 

Linear-by-Linear Association 1,693 1 ,193 

N of Valid Cases 69  

a 15 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,51. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε19.III 

Επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού στην υγιεινή των χεριών η έλλειψη απαραίτητου 

εξοπλισµού (σαπούνι, χειροπετσέτες κ.α.);  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,503(a) 12 ,572 

Likelihood Ratio 11,543 12 ,483 

Linear-by-Linear Association ,372 1 ,542 

N of Valid Cases 69  

a 14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 

 



156 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε19.IV 

Επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού στην υγιεινή των χεριών η έλλειψη χρόνου;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,815(a) 12 ,799 

Likelihood Ratio 8,663 12 ,731 

Linear-by-Linear Association ,083 1 ,774 

N of Valid Cases 69  

a 15 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε19.V 

Επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού στην υγιεινή των χεριών η προτεραιότητα στις 

νοσηλευτικές ανάγκες του ασθενή;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,339(a) 12 ,223 

Likelihood Ratio 17,384 12 ,136 

Linear-by-Linear Association 1,061 1 ,303 

N of Valid Cases 69  

a 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,61. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε19.VI 

Επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού στην υγιεινή των χεριών η πεποίθηση ότι το 

πλύσιµο των χεριών επηρεάζει τις σχέσεις µε τον ασθενή;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,628(a) 12 ,934 

Likelihood Ratio 6,987 12 ,858 

Linear-by-Linear Association ,003 1 ,959 

N of Valid Cases 69  

a 14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,41. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε19.VII 

Επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού στην υγιεινή των χεριών η αίσθηση προστασίας 

από τα γάντια;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,534(a) 12 ,972 

Likelihood Ratio 5,005 12 ,958 

Linear-by-Linear Association ,520 1 ,471 

N of Valid Cases 69  

a 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,51. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε19.VIII 

Επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού στην υγιεινή των χεριών η άγνοια του τρόπου 

και των ενδείξεων για το πλύσιµο των χεριών;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,169(a) 12 ,772 

Likelihood Ratio 8,860 12 ,715 

Linear-by-Linear Association ,039 1 ,843 

N of Valid Cases 69  

a 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,61. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε19.IX 

Επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού στην υγιεινή των χεριών η αµέλεια-έλλειψη 

προσωπικής ευθύνης;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,657(a) 12 ,323 

Likelihood Ratio 15,606 12 ,210 

Linear-by-Linear Association ,061 1 ,805 

N of Valid Cases 69  

a 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,71. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε20.I Θα 

βοηθούσε και σε τι βαθµό τη συµµόρφωση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών η 

εκπαίδευση;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,213(a) 9 ,418 

Likelihood Ratio 10,011 9 ,350 

Linear-by-Linear Association ,268 1 ,605 

N of Valid Cases 69  

a 12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε20.II Θα 

βοηθούσε και σε τι βαθµό τη συµµόρφωση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών η 

συστηµατική επιτήρηση και ανατροφοδότηση;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,467(a) 12 ,336 

Likelihood Ratio 12,903 12 ,376 

Linear-by-Linear Association 2,188 1 ,139 

N of Valid Cases 69  

a 14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε20.III 

Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη συµµόρφωση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών η 

εξασφάλιση απαραίτητου και άµεσα προσβάσιµου 

εξοπλισµού (σαπούνι και νερό, αλκοολικά διαλύµατα, 

χειροπετσέτες κ.λπ.);  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,361(a) 12 ,105 

Likelihood Ratio 20,819 12 ,053 

Linear-by-Linear Association ,981 1 ,322 

N of Valid Cases 69  

a 15 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,41. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε20.IV 

Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη συµµόρφωση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών η 

εκπαίδευση του ασθενή να απαιτεί τη συµµόρφωση του 

προσωπικού στην υγιεινή των χεριών;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,821(a) 12 ,156 

Likelihood Ratio 21,555 12 ,043 

Linear-by-Linear Association 2,307 1 ,129 

N of Valid Cases 69  

a 17 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,91. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε20.V Θα 

βοηθούσε και σε τι βαθµό τη συµµόρφωση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών οι 

αφίσες υπενθύµισης;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,543(a) 12 ,483 

Likelihood Ratio 13,880 12 ,308 

Linear-by-Linear Association ,001 1 ,974 

N of Valid Cases 69  

a 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,51. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε20.VI 

Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη συµµόρφωση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών η 

επιβράβευση της συµµόρφωσης από τη διοίκηση;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,804(a) 12 ,200 

Likelihood Ratio 19,831 12 ,070 

Linear-by-Linear Association ,694 1 ,405 

N of Valid Cases 69  

a 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,51. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε20.VII 

Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη συµµόρφωση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών η 

συχνή αλλαγή των αντισηπτικών παραγόντων;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,621(a) 12 ,735 

Likelihood Ratio 9,458 12 ,663 

Linear-by-Linear Association ,061 1 ,805 

N of Valid Cases 69  

a 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,61. 

 

∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε20.VIII 

Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη συµµόρφωση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών η 

διάθεση προϊόντων για τη φροντίδα του δέρµατος των χεριών 

(λοσιόν);  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,460(a) 12 ,826 

Likelihood Ratio 10,804 12 ,546 

Linear-by-Linear Association ,155 1 ,694 

N of Valid Cases 69  

a 14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,61. 
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∆4.Κ Έτη προϋπηρεσίας στη νοσηλευτική (κ) * Ε20.IX 

Θα βοηθούσε και σε τι βαθµό τη συµµόρφωση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών η 

επαρκής στελέχωση των νοσηλευτικών τµηµάτων;  

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,664(a) 12 ,207 

Likelihood Ratio 19,312 12 ,081 

Linear-by-Linear Association ,228 1 ,633 

N of Valid Cases 69  

a 17 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,61. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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Σύµφωνα µε την στατιστική µελέτη που παρατίθενται παραπάνω 

προκύπτει ότι οι νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται σε χειρουργικά τµήµατα 

εφαρµόζουν περισσότερο αντισηψία στα χέρια τους σε σχέση µε τους 

νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται σε παθολογικές κλινικές. 

Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι εργαζόµενοι σε 

παθολογικά τµήµατα έχουν να αντιµετωπίσουν µόνο παθολογικές λοιµώξεις 

όπως π.χ. πνευµονία, ουρολοιµώξεις και σηψαιµία. Αντίθετα οι εργαζόµενοι 

σε χειρουργικά τµήµατα έχουν να αντιµετωπίσουν µαζί µε τα παραπάνω και 

την λοίµωξη χειρουργικής θέσης. 

Παρατηρείται ότι οι νοσηλευτές οι οποίοι έχουν τελειώσει 

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση έχουν σχεδόν τα ίδια ποσοστά επίγνωσης 

σχετικά µε την υγιεινή των χεριών, σε σχέση µε τους τελειόφοιτους 

τεχνολογικών ιδρυµάτων αλλά και τελειόφοιτους διετούς εκπαίδευσης. ∆εν 

βρέθηκε καµία διαφοροποίηση στατιστικά σηµαντική εκτός από την ερώτηση 

εάν εφαρµόζουν αντισηψία στα χέρια τους πριν φορέσουν αποστειρωµένα 

γάντια όπου οι πανεπιστηµιακοί νοσηλευτές δείχνουν σαφώς καλύτερη 

συµµόρφωση. 

Αξιολογώντας τους νοσηλευτές σύµφωνα µε τα έτη προϋπηρεσίας 

στην νοσηλευτική, τα οποία έχουµε χωρίσει σε κατηγορίες οι οποίες είναι Α 

απο1-5, Β από 6-10, Γ απο11-15 και ∆ από 16-20,δεν υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές. 

Παρατηρείται ότι οι νοσηλευτές που έχουν έτη προϋπηρεσίας στην 

νοσηλευτική από 16-20 χρόνια γνωρίζουν καλύτερα ότι το σαπούνι 

καθαρισµού και το νερό προκαλεί λιγότερη ξηρότητα στο δέρµα σε σχέση µε 

τους νοσηλευτές οι οποίοι έχουν έτη προϋπηρεσίας στην νοσηλευτική από 1-

5,6-10,11-15 και 16-20. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι νοσηλευτές 

αυτοί είναι καλύτεροι γνώστες των προϊόντων καθαρισµού και περιποίησης 

των χεριών εξαιτίας ίσως της µακρόχρονης εµπειρίας τους στον τοµέα αυτό. 
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Από την πολιτική υγιεινής των χεριών φαίνεται να την επηρεάζει τελικά 

µόνο ο τοµέας εργασίας. Άλλες παράµετροι δεν την επηρεάζουν στην µελέτη 

µας. Επειδή διαπιστώνεται ένα έλλειµµα γνώσεων πάνω σε σύγχρονες 

επικαιροποιηµένες οδηγίες για την υγιεινή των χεριών θα πρέπει να 

αναπτυχθούν ή να εντατικοποιηθούν µαθήµατα ενδονοσοκοµειακά πάνω σε 

αυτόν τον τοµέα.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1.Ποιος είναι ο σηµαντικότερος λόγος ώστε οι υγειονοµικοί εργαζόµενοι 

να εφαρµόζουν καλή υγιεινή των χεριών; 

1. Η αφαίρεση των ορατών ρύπων από τα χέρια τους 

2. Η πρόληψη µεταφοράς βακτηρίων από το σπίτι στο 

νοσοκοµείο. 

3. Η πρόληψη µεταφοράς βακτηρίων από το νοσοκοµείο στο 

σπίτι 

4. Η πρόληψη νοσοκοµειακών λοιµώξεων στους ασθενείς. 

2.Γνωρίζετε ότι η τήρηση των αρχών υγιεινής των χεριών µειώνουν τη 

µόλυνση των χεριών κατά 70 έως 80%;  � ΝΑΙ  � ΟΧΙ 

3.Κάθε πότε πλένετε τα χέρια σας; 

1. Πάντα πριν τη φροντίδα των ασθενών. 

2. Πάντα µετά. 

3. Πριν και µετά. 

4. Ωριαίος. 

4.Έχετε διαβάσει – ενηµερωθεί στο νοσοκοµείο που εργάζεσθε ή στον 

επαγγελµατικό σας βίο πρωτόκολλα για την υγιεινή των χεριών;          � ΝΑΙ

        � ΟΧΙ 

 

5.Πόσες φορές πλένετε τα χέρια σας έπειτα από επαφή µε τους ασθενείς που 

έχουν ακέραιο δέρµα (π.χ. κατά τη µέτρηση σφυγµών ή, αρτηριακής πίεσης); 

1. Πάντα 

2. Συχνά 

3. Μερικές φορές  

4. Ποτέ 

6.Εκτιµήστε πόσο συχνά καθαρίζετε τα χέρια σας µετά από επαφή µε 

έναν ασθενή ή µολυσµένη` 

επιφάνεια στο νοσοκοµείο; 
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1. 25%  

2. 50%  

3. 75%  

4. 90%  

5. 100%  

7.Ποια µέθοδο χρησιµοποιείτε για να πλύνετε τα χέρια σας στη δουλειά; 

1. Σαπούνι καθαρισµού και νερό 

2. Αντιµικροβιακό σαπούνι και νερό 

3. Επάλειψη µε αλκοολούχο δ/µα  

8.Ποια µέθοδος υγιεινής των χεριών είναι καλύτερη στην καταστροφή 

των βακτηρίων;  

1. Σαπούνι καθαρισµού και νερό 

2. Αντιµικροβιακό σαπούνι και νερό 

3. Επάλειψη µε αλκοολούχο δ/µα 

9.Τα νοσοκοµειακά µικροβιακά στελέχη είναι γενικώς ανθεκτικά στην 

αλκοόλη. 

1. συµφωνώ απόλυτα 

2. συµφωνώ  

3. ∆εν γνωρίζω 

4. ∆ιαφωνώ 

5. ∆ιαφωνώ απόλυτα 

10.Ποιες από τις παρακάτω µεθόδους υγιεινής προκαλεί λιγότερη 

ξηρότητα  δέρµατος;  

1. Σαπούνι καθαρισµού και νερό 

2. Αντιµικροβιακό σαπούνι και νερό 

3. Επάλειψη µε αλκοολούχο δ/µα 

11.Είναι αποδεκτή η χρήση ατοµικών ενυδατικών  σκευασµάτων από 

τους υγειονοµικούς εργαζόµενους για την ανακούφιση της ξηρότητας  των 

χεριών τους στο νοσοκοµείο.  
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1. Συµφωνώ απόλυτα  

2. Συµφωνώ  

3. ∆εν γνωρίζω 

4. ∆ιαφωνώ 

5. ∆ιαφωνώ απόλυτα 

12.Πιστεύετε ότι θα υπήρχε εξοικονόµηση  χρόνου εάν δεν χειρίζονταν 

πλέον µε τα χέρια  αλλά µε το πόδι το νεροχύτη για να πλένουν τα χέρια τους.  

1. Ναι 

2. Όχι 

3. ∆εν γνωρίζω  

4. ∆ιαφωνώ απόλυτα 

13.Όταν ένας υγειονοµικός εργαζόµενος έρχεται σε επαφή µε έναν 

εποικισµένο ασθενή, αλλά δεν έχει µολυνθεί µε ανθεκτικό οργανισµό (π.χ., 

MRSA ή VRE) τα χέρια του (εργαζόµενου) αποτελούν πηγή για την εξάπλωση 

ανθεκτικών στελεχών σε άλλους ασθενείς. 

1. Συµφωνώ απόλυτα  

2. Συµφωνώ  

3. ∆εν γνωρίζω  

4. ∆ιαφωνώ  

5. ∆ιαφωνώ απόλυτα 

14.Όταν ένας εργαζόµενος εξετάζει έναν ασθενή µε VRE, και µετά 

δανείζεται το στυλό σας 

ΧΩΡΙΣ να καθαρίσει τα χέρια του / της είναι πιθανό να µολύνει την πένα σας µε 

VRE; 

1. Συµφωνώ απόλυτα 

2. Συµφωνώ  

3. ∆εν γνωρίζω  

4. ∆ιαφωνώ  

5. ∆ιαφωνώ απόλυτα 
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15.Πόσο συχνά πλένετε τα χέρια σας µετά από επαφή µε τις 

περιβάλλουσες επιφάνειες γύρω από τον ασθενή (π.χ. κάγκελα κρεβατιού, 

κοµοδίνο, οροστήλη) 

1. Πάντα  

2. Συχνά  

3. Μερικές φορές  

4. Ποτέ 

16.Η χρήση τεχνητών νυχιών στο νοσηλευτικό προσωπικό δεν 

δηµιουργεί κανένα  

κίνδυνο για τους ασθενείς. 

1. Συµφωνώ απόλυτα 

2. Συµφωνώ  

3. ∆εν γνωρίζω  

4. ∆ιαφωνώ  

5. ∆ιαφωνώ απόλυτα 

17.Η χρήση γαντιών κατά την επαφή µε όλους τους ασθενείς είναι µια 

χρήσιµη στρατηγική για τη µείωση του κινδύνου µετάδοσης µικροοργανισµών.  

1. Συµφωνώ απόλυτα 

2. Συµφωνώ  

3. ∆εν γνωρίζω  

4. ∆ιαφωνώ  

5. ∆ιαφωνώ απόλυτα 

18.Σηµειώστε σε ποιες από τις παρακάτω διεργασίες εφαρµόζετε 

αντισηψία στα χέρια σας 

1. Πριν την άµεση επαφή µε τον ασθενή   

     

2. Πριν φορέσετε αποστειρωµένα γάντια. 

3. Πριν τη περιποίηση ουροκαθετήρων, περιφερικών κεντρικών 

γραµµών ή άλλων επεµβατικών συσκευών που η τοποθέτηση τους δεν 

απαιτεί απολύτως χειρουργικές διαδικασίες.   
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4. Μετά την επαφή µε τους ασθενούς που έχουν ακέραιο δέρµα 

(π.χ. κατά τη λήψη σφυγµού, ή αρτηριακής πίεσης, ή  κατά την καθαριότητά 

του. 

5. Μετά την επαφή µε τα βιολογικά υγρά, εκκρίσεις, βλέννα, λύση 

της συνέχειας του δέρµατος και περιποίηση ανοιχτής πληγής, εφόσον τα 

χέρια δεν είναι εµφανώς λερωµένα. 

6. Εάν µεταφέρεστε από µια σηπτική περιοχή του ασθενούς σε 

µια καθαρή  περιοχή στο σώµα του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.  

7. Μετά την επαφή µε εργαλεία - εξοπλισµό που ήρθαν σε άµεση 

επαφή µε τον ασθενή. 

8. Μετά την αφαίρεση των γαντιών. 

19.Οι παρακάτω παράγοντες έχει βρεθεί ότι επηρεάζουν αρνητικά τη 

συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των 

χεριών.Βαθµολογείστε µε την κλίµακα 1-5 πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζει αρνητικά τη 

συµµόρφωση ο κάθε παράγοντας;   

1. απόλυτα επηρεάζει  

2. επηρεάζει 

3. δεν γνωρίζω  

4. δεν επηρεάζει  

5. απόλυτα δεν επηρεάζει 

Το πλύσιµο των χεριών προκαλεί ερεθισµούς και ξηρότητα του 

δέρµατος. 

∆υσχέρεια στην πρόσβαση στον εξοπλισµό πλυσίµατος. 

Έλλειψη απαραίτητου εξοπλισµού (σαπούνι, χειροπετσέτες κ.α.) 

Έλλειψη χρόνου 

Προτεραιότητα στις νοσηλευτικές ανάγκες του ασθενή. 

Πεποίθηση ότι το πλύσιµο των χεριών επηρεάζει τις σχέσεις µε τον 

ασθενή. 

Αίσθηση προστασίας από τα γάντια. 
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Άγνοια του τρόπου και των ενδείξεων για το πλύσιµο των χεριών. 

Αµέλεια – Έλλειψη προσωπικής ευθύνης. 

20.Ποιες από τις παρακάτω στρατηγικές θεωρείτε ότι θα βοηθούσαν και σε τι 

βαθµό, τη συµµόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των 

χεριών; Βαθµολογείστε µε την κλίµακα 1-5 πόσο πιστεύετε ότι θα επηρεάσει θετικά 

τη συµµόρφωση o κάθε παράγοντας 

1. απόλυτα επηρεάζει  

2. επηρεάζει 

3. δεν γνωρίζω  

4. δεν επηρεάζει  

5. απόλυτα δεν επηρεάζει  

Εκπαίδευση 

Συστηµατική επιτήρηση και ανατροφοδότηση. 

Εξασφάλιση απαραίτητου και άµεσα προσβάσιµου εξοπλισµού (σαπούνι και νερό, 

αλκοολικά διαλύµατα, χειροπετσέτες κ.λπ.). 

Εκπαίδευση του ασθενή να απαιτεί τη συµµόρφωση του προσωπικού στην υγιεινή 

των χεριών. 

Αφίσες υπενθύµισης. 

Επιβράβευση συµµόρφωσης από τη διοίκηση. 

Συχνή αλλαγή των αντισηπτικών παραγόντων. 

∆ιάθεση προϊόντων για τη φροντίδα του δέρµατος των χεριών (λοσιόν). 

Επαρκής στελέχωση των νοσηλευτικών τµηµάτων. 

 


