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Σύγκρουση Συμφερόντων  

Καμία 



Air force                                  Food  Industry                                                   Atom bomb industry                         

Ασφάλεια & Ποιότητα σε χώρους παροχής υπηρεσιών 
(Safety & Quality)  

Επιζητούμε, απαιτούμε σε συγκεκριμένους χώρους παροχής υπηρεσιών: 
1. Αερομεταφορές 
2. Βιομηχανία τροφίμων & φαρμάκων  
3. Βιομηχανία παραγωγής ενέργειας 
 
Σκοπός: 
Ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης βλάβης 
(Minimize preventable harm)  

Precautions/ Environmental cleaning Comprehensive  
Unit-based Safety  
Program (CUSP) 

https://www.hopkinsmedicine.org/armstrong_institute/training_services/workshops/cusp_implementation_training/index.html 

Checklists 

Ερώτημα: Επιζητούμε, διασφαλίζουμε και εφαρμόζουμε με το ίδιο σθένος  
προγράμματα ασφάλειας & ποιότητας στο τομέα πρόληψης 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων? 



https://www.hopkinsmedicine.org/armstrong_institute/training_services/workshops/cusp_implementation_training/index.html 

Νέα  Εποχή: Δημιουργία ασφαλούς και αξιόπιστου   
χώρου παροχής υγείας (Reliable and safe health care) 

https://advance.einstein.edu/ 



Το μοντέλο του "ελβετικού τυριού" για αποφυγή ιατρικών λαθών: 
1.  Ατομικά ιατρικά λάθη (individual active errors) 
2.  Συστημικά ιατρικά λάθη (system latent errors) 

Νέο Μοντέλο: Δημιουργία ασφαλούς και αξιόπιστου   
χώρου παροχής υγείας (Reliable and safe health care) 

https://www.hopkinsmedicine.org/armstrong_institute/training_services/workshops/cusp_implementation_training/index.html 



Νέα  Στρατηγική: Δημιουργία ασφαλούς και αξιόπιστου   
χώρου παροχής υγείας (Reliable and safe health care) 

Adam blames Eve for his wrongdoing  
BIBLE SCRIPTURE: Genesis 3:12 

Το μοντέλο του "ελέγχου & πρόληψης βλάβης"  
 Damage Control  & Prevention 

Υπολογισμός προβλήματος  
& Σύγκριση (Accountability ): 
- Detect the magnitude of the error  
- Data collection 
 Εκπαίδευση (Education): 
- Disseminate the data  
- Educate -learn from defects 
Εφαρμογή (Implementation):  
- Best practices 
- Change the “landscape” 
Ανατροφοδότηση (Feedback) 
- Audit/ monitor  
 
 

https://www.hopkinsmedicine.org/armstrong_institute/training_services/workshops/cusp_implementation_training/index.html 

Αυθεντία 



Εξουθένωση του συστήματος υγείας (πολυεπίπεδα): 

1. Οικονομικό κόστος (financial burden) 

2. Ψυχολογικό κόστος (psychological burden) 

3. Κοινωνικό κόστος (social burden) 

4. Ιατρικό κόστος (medical burden) 

5. Νομικό, ηθικό κόστος..... 

Εκτίμηση "κόστους": Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις  
στους χώρους παροχής υγείας 

https://www.hopkinsmedicine.org/armstrong_institute/training_services/workshops/cusp_implementation_training/index.html 



Εξουθένωση του συστήματος υγείας: 

Εκτίμηση "κόστους": Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις  
στους χώρους παροχής υγείας 

   Prevalence HAIs: 

     2-4.5% of  patients /year 

     1.7 million patients/year 

  Mortality HAIs: 

    99.000/ year 

  HAIs extra length of stay: 

   ~10.4 days / episode 

 Total  HAIs healthcare cost:   

   > 1.8 billion USD/ year 

United States Europe Greece 

Zimlichmann E, et all. Health Care-Associated Infections: A Meta-analysis of Costs and Financial Impact on the US Health Care System. JAMA Intern Med 2013. 

Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe 2008. Stockholm, ECDC. 2008. 

   Prevalence HAIs: 

     7.1 % of  patients /year 

     4 million patients/year 

  Mortality HAIs: 

    37.000/ year 

  HAIs extra length of stay: 

   ~16 million extra days/year 

 Total  HAIs healthcare cost:   

   > 7 billion Euro/ year 

   Prevalence HAIs: 

     10% of patients /year 

 

  Mortality HAIs: 

    3000 patients/ year 

 

 

  Total  HAIs healthcare cost:   

   > 1.2 billion Euro/ year 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23999949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23999949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23999949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23999949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23999949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23999949
http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/0812_sur_annual_epidemiological_report_2008.pdf


According to NHS Digital data (2017) 

By Sam Blanchard Health Reporter For Mailonline  
Published: 17:37 GMT, 25 October 2018 |  
 

Δημοσιοποίηση του προβλήματος: Ενδονοσοκομειακές 
λοιμώξεις στους χώρους παροχής υγείας 
(EU: Transparency & legal issues) 

https://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=&authornamef=Sam+Blanchard+Health+Reporter+For+Mailonline


Δεδομένα  

(Data)  
Στόχοι 
(Specific goals)   

Μηχανισμοί   
βελτίωσης / 
προτυποποίησης 
(Standardized 
process)  

Δεδομένα Επιτήρησης  
(Surveillance Data)  
Κοινά Ακριβή 
Συνεχή 
Κοινά  
Προτυποποιημένα 

Συγκεκριμένοι στόχοι 
(Set of goals/targets) 
      Βελτίωση έκβασης 
      Μείωση κόστους 
     Τοπικό επίπεδο   
     Εθνικό επίπεδο 
 

Συνεργατικά μοντέλα  
βελτίωσης  
  Μετρήσιμη επίπτωση  
  Μετρήσιμη μεθοδολογία 
  Επιβράβευση 
  Επιβολή "ποινής"  

Βασικά στοιχεία στρατηγικής: Ενδονοσοκομειακές 
λοιμώξεις στους χώρους παροχής υγείας 
(Core components of ICP programs) 

https://www.hopkinsmedicine.org/armstrong_institute/training_services/workshops/cusp_implementation_training/index.html 

Surveillance data 
CLABSI vs HOB 
CAUDI 
VAP  vs VAE 
SSI 
HH 



Βασικά στοιχεία στρατηγικής:Νέα Συνεργατικά μοντέλα  
βελτίωσης στο έλεγχο λοιμώξεων   
 

https://www.hopkinsmedicine.org/armstrong_institute/training_services/workshops/cusp_implementation_training/index.html 

Pronovost P, Needham D, Berenholtz S. et al. An Intervention to Decrease Catheter 
Related Bloodstream Infections in the ICU. NEJM. 2006;355(26):2725-2732 

The Comprehensive Unit Based Safety Program 
(CUSP) model  
 

CUSP is the only published  standardized 
intervention that has been shown to: 

  improve  culture 

  safety climate 

  teamwork climate 

  perceptions of management 

  working conditions 

  job satisfaction 

  stress recognition 



 Ergonomics  and Human Factors  in ICP 
 

Βασικά στοιχεία στρατηγικής: Νέα Συνεργατικά μοντέλα  
βελτίωσης στο έλεγχο λοιμώξεων   
 

Εργονομία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που έχει ως αντικείμενο τη 
βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης, υγείας και ευεξίας μέσω της  
συμβολής στο σχεδιασμό εργαλείων, μηχανών, μεθόδων και περιβάλλοντος 
εργασίας.  



Ergonomics  and Human Factors  in ICP 
 

Βασικά στοιχεία στρατηγικής: Νέα Συνεργατικά μοντέλα  
βελτίωσης στο έλεγχο λοιμώξεων   
 



Ergonomics  and Human Factors  in ICP 
 

Βασικά στοιχεία στρατηγικής: Νέα Συνεργατικά μοντέλα  
βελτίωσης στο έλεγχο λοιμώξεων   
 



Υπάρχουν επιτυχημένα προγράμματα σε χώρους παροχής 
υπηρεσιών? 
(Success stories) – επιμονή- υπομονή-σαφείς στόχους 



Επιτυχημένα προγράμματα ελέγχου και πρόληψης 
λοιμώξεων σε χώρους παροχής υγείας 
(Success stories) – επιμονή (ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ) 

ALL ICU'S CLABSI RATE BY YEAR  
 



Επιτυχημένα προγράμματα ελέγχου και πρόληψης 
λοιμώξεων σε χώρους παροχής υγείας 
(Success stories) - σαφείς στόχους 
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Πριν την Παρέμβαση Μετά την Παρέμβαση 

πράσινο χρώμα απεικονίζεται η ποσοστιαία μείωση του CLABSI rate 
≥10%, ενώ με κόκκινο η ποσοστιαία αύξηση ≥+10% 

Επιτυχημένα προγράμματα ελέγχου και πρόληψης 
λοιμώξεων σε χώρους παροχής υγείας 
(Success stories) - σαφείς στόχους 



Επιτυχημένα προγράμματα ελέγχου και πρόληψης 
λοιμώξεων σε χώρους παροχής υγείας 
(Success stories) - ανταμοιβή 





WHO guidelines:  

Effective Infection control and prevention programs  
Core Components (1-8) =  Acute facility  and  National level 

Core component 1: IPC programmes 

Core component 2: IPC guidelines 

Core component 3: IPC education and training 

Core component 4: HAIS surveillance 

Core component 5: Multimodal strategies 

Core component 6: Monitor audit IPC practices and feedback  

Core component 7 : Word load, staffing and bed occupancy 

Core component 8 : Build environment materials /equipment for ICP at the facility level



WHO guidelines:  

Effective Infection control and prevention programs  
Core component 1: IPC programmes 



WHO guidelines:  

Effective Infection control and prevention programs  

Core component 2: IPC guidelines 

Core component 3: IPC education and training 



WHO guidelines:  

Effective Infection control and prevention programs  

Core component 4: HAIS surveillance 



WHO guidelines:  

Effective Infection control and prevention programs  

Core component 6: Monitor audit IPC practices and feedback  



WHO guidelines:  

Effective Infection control and prevention programs  

Core component 7 : Word load, staffing and bed occupancy 



Systematic review 

Effectiveness Evidence of  ICP program worldwide 
Time period: Jan 1, 2000, and April 19, 2017 

Studies included: 29 studies 

Type of studies: economic evaluations, cluster randomised trials, non-randomised trials, controlled 

before-and-after studies, interrupted time-series studies 

 

Intervention type: multimodal, care bundles, policies, surveillance, monitoring, and feedback. 



Systematic review: 

Effectiveness Evidence of  ICP program worldwide 

Evidence of effectiveness was found in all categories but the best quality 

evidence was on  combination of : 

 multimodal interventions  

 surveillance monitoring 

 surveillance feedback 



Νέο Εθνικό Πρόγραμμα ελέγχου και πρόληψης λοιμώξεων 
σε χώρους παροχής  



Ικαρία  
9 Αυγούστου 2018 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


