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Το Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων, με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής των Χεριών, τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2014, συμμετέχει στην 

καμπάνια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) «ΣΩΣΤΕ ΖΩΕΣ: καθαρίστε τα 

χέρια σας!».  

Η 5η Μαΐου έχει οριστεί από τον Π.Ο.Υ. ως ημέρα αφιερωμένη στην Υγιεινή των 

χεριών και οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση των 

επαγγελματιών υγείας αλλά και του κοινού, με στόχο την προάσπιση της υγείας και 

της ασφάλειας των ασθενών στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.  

Στόχος της καμπάνιας είναι να βοηθήσει τους εργαζόμενους και όσους βρίσκονται 

στους χώρους νοσηλείας να μειώσουν τον κίνδυνο διασποράς μικροβίων και 

επομένως, μετάδοσης λοιμώξεων. Η υιοθέτηση των πρακτικών υγιεινής των χεριών 

από όλους τους επαγγελματίες υγείας, στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, 

μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στη μείωση της εξάπλωσης των δυνητικά 

απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης. 

Ο Π.Ο.Υ. στη φετινή επέτειο, 5 Μαΐου 2014, 

ζητά να ενωθούμε όλοι μαζί στην ανάδειξη 

του ρόλου της υγιεινής των χεριών ως μέτρο 

για την καταπολέμηση της μικροβιακής 

αντοχής. 

Στο νοσοκομείο μας, η Επιτροπή 

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων εφαρμόζει πρόγραμμα για την Υγιεινή των χεριών, στο 

πλαίσιο του προγράμματος Health in Action, Πυλώνας Patient Safety   και σε 

συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος- Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και 

Έκβασης Νοσημάτων (CLEO). 

Σήμερα, Δευτέρα 5 Μαΐου 2014, έχει προγραμματιστεί στην είσοδο του 

νοσοκομείου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο να υπάρχουν ενημερωτικά φυλλάδια 

για τη σημασία της υγιεινής των χεριών, ενώ παράλληλα θα προβάλλονται σχετικά 

βίντεο για την υγιεινή των χεριών. 

Η σωστή υγιεινή των χεριών είναι η πιο γρήγορη, οικονομική, άμεση, εφικτή και 

αποτελεσματική πρακτική για την αποφυγή διασποράς των παθογόνων 

μικροοργανισμών και την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων.  

Η εφαρμογή των 5 βημάτων της υγιεινής των χεριών στους χώρους παροχής 

υπηρεσιών υγείας αποτελεί ευθύνη όλων μας! 


