Σκοπός
και Στόχοι του ΕΝΕργώ

Σκοπός του προγράμματος είναι
η εκπαίδευση και πιστοποίηση
πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων
660 επαγγελματιών του ιδιωτικού
τομέα σε όλη τη χώρα.

Επιπρόσθετα η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις λοιμώξεις σε Μονάδες
Υγείας, το ρόλο των δικτύων επιτήρησης και ελέγχου των λοιμώξεων, την
εξάπλωση αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων και
την επικρατούσα κατάσταση στον Ελληνικό και τον Ευρωπαϊκό χώρο.
Σημαντική είναι επίσης η κατανόηση του νομικού πλαισίου - εθνικού και
διεθνούς - ο ρόλος του Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ) και της
Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, της διάρθρωσης και λειτουργίας της.

Μετά, το πέρας διεξαγωγής των προγραμμάτων κατάρτισης, θα διεξαχθούν
εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων-δεξιοτήτων των ωφελούμενων, από Φορέα
Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ με βάση το πρότυπο EN ISO
17024, με τουλάχιστον μία (1) επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας.
Σε όλους όσοι θα συμμετάσχουν στην κατάρτιση θα καταβληθεί εκπαιδευτικό
επίδομα, ύψους 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης μικτά, σύμφωνα με τους όρους
του προγράμματος.

Μέσα από τις παρεχόμενες γνώσεις
αναμένεται οι επαγγελματίες
να κατανοήσουν το πλαίσιο
διαχείρισης των λοιμώξεων σε όλο
το εύρος του περιβάλλοντος
των Μονάδων Υγείας.

ΕΝΕ ΡΓΩ
Μέθοδος υλοποίησης προγράμματος

Πρόγραµµα Κατάρτισns &
Πιστοποίnσns Επαγγελµατιών Τοµέα Υγείαs

ΕΝΕΡΓΩ & ΦΡΟΝΤΙΖΩ
Βασικός στόχος του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης «Μέτρα
πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής
φροντίδας υγείας» είναι η εκπαίδευση των επαγγελματιών στην πρόληψη και
τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας, ώστε να
καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες εργασιακές
απαιτήσεις του χώρου της υγείας.
Οι ειδικότεροι στόχοι είναι να προστεθεί επιστημονική εξειδικευμένη γνώση
στην ήδη υπάρχουσα, να αυξηθεί η συμμόρφωση σε κλινικές πρακτικές, να
μειωθούν τα ποσοστά των νοσοκομειακών λοιμώξεων, της σχετιζόμενης
νοσηρότητας και θνητότητας, της συν νοσηρότητας, η εξοικονόμηση πόρων
και η παροχή ασφαλούς φροντίδας.

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων
που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας» είναι πανελλαδικής εμβέλειας και θα γίνει με τη μέθοδο μικτής κατάρτισης blended learning (συνδυασμός δια ζώσης, σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης).

Θα έχει διάρκεια 98 ώρες:

7 ώρες φυσικής παρουσίας
+ 53 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης
+ 38 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης
Αριθμός ωφελούμενων: 660 άτομα

