
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Πρόληψη και αντιμετώπιση των 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το κόστος συμμετοχής του προσφερόμενου προγράμματος παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κόστος Συμμετοχής* 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ

(για τους δικαιούχους) 
Κόστος Συμμετοχής για δικαιούχους 

επιχορήγησης ΑνΑΔ
Έκπτωση σε μη δικαιούχους 

επιχορήγησης

€ 900 + ΦΠΑ (19%)  €680 €220 + ΦΠΑ €171 20%

*Δικαιούχοι επιχορήγησης είναι εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών (επιχορήγηση €680,00) και άνεργοι (100% επιχορήγηση) νοουμένου ότι 
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ΑνΑΔ. Δεν καταβάλλεται ενίσχυση σε αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα ή δημόσιους υπάλληλους.

Διάρκεια: 40 ώρες

Ημερομηνίες: 14/06/2022 – 28/06/2022

Κόστος Συμμετοχής: €900 + ΦΠΑ 

Επιχορήγηση ΑΝΑΔ: €680

Τελικό κόστος για εταιρείες: €220 + ΦΠΑ ( €171)

Για Αίτηση Συμμετοχής πατήστε εδώ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις στην Ευρώπη αποτελούν δυστυχώς 
πηγή αυξημένης θνησιμότητας, νοσηρότητας και οικονομικού 
κόστους. Είναι από τις συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες στην 
παροχή περίθαλψης και αποτελούν μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας 
που επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών. Υπάρχουν πολλοί 
παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή, αλλά και με το ίδρυμα, 
οι οποίοι ευθύνονται για τα υψηλά ποσοστά ενδονοσoκομειακών 
λοιμώξεων, κυρίως στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ως εκ τούτου, 
καθίσταται επιτακτική ανάγκη η κατάρτιση των επιστημόνων υγείας, 
ώστε να μπορούν να προλαβαίνουν, να ελαχιστοποιούν και γενικώς να 
αντιμετωπίζουν τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.  

https://forms.gle/2twEwHVZvo2xNARF6


ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα 
αποκτήσουν σημαντικά εφόδια σχετικά με την αξιολόγηση, την 
πρόληψη και αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, 
συμβάλλοντας σε καλύτερες και ποιοτικότερες συνθήκες ζωής 
των ασθενών.

Οι καταρτιζόμενοι θα εξειδικευτούν ως προς τη διαχείριση 
διαφόρων παραγόντων που ευθύνονται για την πρόκληση των 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων -όπως είναι για παράδειγμα οι 
πρακτικές υγιεινής και απολύμανσης, η συμμόρφωση με τα μέτρα 
απομόνωσης, η αρχιτεκτονική δομή της υγειονομικής μονάδας, καθώς 
και η παροχή συγκεκριμένων φαρμάκων- και θα είναι σε θέση να 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ανά περίπτωση. 

Συγκεκριμένα, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:
-Να γνωρίζουν τις διαδικασίες καταγραφής των νοσοκομειακών
λοιμώξεων (HAI – Hospital Acquired Infections).

-Να αναπτύσσουν και να οργανώνουν υπηρεσίες επιτήρησης
λοιμώξεων.

-Να εκτελούν διαδικασίες και κανονισμούς στην πρόληψη και την
αντιμετώπιση των HAI.

-Να αιτιολογούν τις ενδονοκομειακές λοιμώξεων με βάση τον
παθοφυσιολογικό μηχανισμό δημιουργίας τους και τα κλινικά
χαρακτηριστικά τους.

-Να οργανώνουν πλάνο διαχείρισης ύποπτων περιστατικών.

Πρόκειται για μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας και επομένως η 
σωστή κατάρτιση των επιστημόνων υγείας σε αυτόν τον τομέα 
αποτελεί ένα χρήσιμο και απαραίτητο επαγγελματικό προσόν 
υψίστης σημασίας. 

 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στο Πρόγραμμα Κατάρτισης μπορούν να συμμετέχουν νοσηλευτικοί 
λειτουργοί, πτυχιούχοι  Τμημάτων  Νοσηλευτικής ΑΕΙ, καθώς και 
απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ σε συναφείς επιστήμες  υγείας, όπως  
Μαίες ή Επισκέπτες Υγείας. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία Ώρες

Τρίτη, 14/06/2022 14:30 – 18:50

Τετάρτη, 15/06/2022 14:30 – 18:50

Πέμπτη, 16/06/2022 14:30 – 18:50

Παρασκευή, 17/06/2022 14:30 – 18:50

Δευτέρα, 20/06/2022 14:30 – 20:15

Τρίτη, 21/06/2022 14:30 – 18:50

Τετάρτη, 22/06/2022 15:30 – 19:50

Πέµπτη, 23/06/2022 14:30 – 20:15

Δευτέρα, 27/06/2022 14:30 – 18:50

Τρίτη, 28/06/2022 16:50 – 18:50

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΑΡΙΤΣΑ ΓΟΥΡΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΠΛΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick 
www.frederick.ac.cy/EKEK, τηλ. 22394489, ekek@frederick.ac.cy.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Βασιλόπουλος Γεώργιος
RN, MEd, MSc, PhD, Αναπληρωτής Καθηγητής µε γνωστικό αντικείµενο 
«Χειρουργική Νοσηλευτική και Διαχείριση Χρονίων Ελκών» στο 
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διαχείριση 
Τραυµάτων και Ελκών, Επούλωση Τραυµάτων και Ελκών, Χειρουργική 
Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Έρευνα, Επείγουσα Νοσηλευτική, Εντατική 
Νοσηλευτική, Νέες Τεχνολογίες,E vidence Based Practice. Κάτοχος ΔΔ 
(PhD τµήµα Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου), ΠΜΣ στην 
Εκπαίδευση, ΠΜΣ στην Επείγουσα Νοσηλευτική και ΜΕΘ, ΠΜΕ στην 
Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ειδικευµένος στη Χειρουργική 
Νοσηλευτική, Πιστοποιηµένος από την European Academy of Wound 
Technology. Ιδρυτικό µέλος και Μέλος Δ.Σ Ελληνικής Εταιρείας 
Επούλωσης Τραυµάτων και Ελκών. Μέλος του Cooperating Organizations 
Board της European Wound Management Association. Editor in chief σε 
δύο διεθνή περιοδικά. Αυτοδύναµη διδασκαλία σε ΠΜΣ όπως «Θεραπεία 
και Φροντίδα Τραυµάτων και Ελκών», «Εξειδικευµένη 
Νοσηλευτική»,«Μονάδες Εντατικής Θεραπείας», 70 δηµοσιεύσεις σε 
διεθνή περιοδικά και 46 σε Ελληνικά, 79 συµµετοχές ως οµιλητής σε 
συνέδρια,15 δηµοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και 46 σε εθνικά 
συνέδρια,4 βραβεύσεις.

Διπλού Αγγελική 
Η Aγγελική Διπλού, είναι Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιµώξεων στο Γ.Ν. 
«Ασκληπιείο Βούλας» (21 συναπτά έτη), µε µακροχρόνια εµπειρία στον 
έλεγχο των λοιµώξεων.  Οι µεταπτυχιακές της σπουδές περιλαµβάνουν τη 
Διοίκηση Μονάδων Υγείας  (Μagister Artium), Ανοιχτό Πανεπιστήµιο 
Κύπρου. Κατέχει επίσης, τον τίτλο της Ελληνοαγγλοµαθούς Γραµµατέως από 
το Εµπορικό Κολλέγιο ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.- St. George Commercial College 
s.a. 
Έχει συµµετάσχει σε πολλές επιστηµονικές εκδηλώσεις, συνέδρια (33) ως 
οµιλήτρια σε θέµατα που αφορούν τον έλεγχο των λοιµώξεων (ΕΕΕΛ, 
ΣΥΔΝΟΧ, ΕΝΕ, ΕΣΝΕ κλπ) και από το 2003 συνεργάζεται µε το Πανεπιστήµιο 
ως Κλινική Εκπαιδεύτρια των Φοιτητών Νοσηλευτικής στο πλαίσιο του 
µαθήµατος «Έλεγχος Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων». Είναι επίσης, 
επιστηµονική  συνεργάτις του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών ΕΚΠΑ  
και εκπαιδεύτρια στον έλεγχο των λοιµώξεων στην Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου 
Λοιµώξεων. Έχει 8 δηµοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.
Είναι µέλος της Επιτροπής του Επιστηµονικού Τοµέα Νοσηλευτικής Πρόληψης 
και Ελέγχου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και µέλος Εξειδικευµένης 
Οµάδα Ελέγχου Λοιµώξεων (ΕΟΕΛ) της 2ης ΥΠΕ, η οποία συστάθηκε µε την  
υπ. αρ. πρωτ. 6691/29-01-21 Απόφαση του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ 
Πειραιώς και Αιγαίου.
Συµµετείχε στη συγγραφή του «Εγχειριδίου για την προώθηση του 
αντιγριπικού εµβολιασµού του προσωπικού υπηρεσιών υγείας»  και 
αποτέλεσε µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για την προώθηση του 
αντιγριπικού εµβολιασµού του προσωπικού των νοσοκοµείων  του 
Υπουργείου Υγείας (2019-2020).
Συµµετέχει στην Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιµώξεων (ΕΕΕΛ) και τo 
αντικείµενο της εργασίας της είναι η πρόληψη και ο έλεγχος των 
νοσοκοµειακών λοιµώξεων στους χώρους παροχής υγείας.

Στραβοπόδης Γεώργιος
Προϊστάµενος Ελέγχου Λοιµώξεων Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
Γενικός Γραµµατέας Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων Υπεύθυνος 
Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονοµικής Μονάδος (ΥΔΑΥΜ) στο Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
Επιστηµονικός Συνεργάτης στην εκπαίδευση Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων 
σε θέµατα ελέγχου λοιµώξεων στα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα του ΕΚΠΑ 
των σχολών Ιατρικής και Νοσηλευτικής και ΠΑΔΑ της Νοσηλευτικής σχολής
Εξειδίκευση στον έλεγχο λοιµώξεων µε διεθνή πιστοποίηση Πιστοποιηµένος 
εκπαιδευτής ΛΑΕΚ σε σεµινάρια ελέγχου λοιµώξεων Πιστοποιηµένος 
επιθεωρητής Εσωτερικών Συστηµάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 
9001-2015
Εκπαιδευτής στα εξιδεικευµένα σεµινάρια Ελέγχου Λοιµώξεων της Ελληνικής 
Εταιρίας Ελέγχου Λοιµώξεων
Εργαστηριακός Συνεργάτης Παθολογική & Χειρουργική Νοσηλευτική στο ΤΕΙ 
ΑΘΗΝΩΝ - Τµήµα Νοσηλευτικής από το 2001 έως 2017 Μέλος International 
Society for Infection Control.

Γουρνή Μαρίτσα
Η Δρ Μαρίτσα Γουρνή είναι Κοσµήτορας της Σχολής Επιστηµών Υγείας του 
Πανεπιστηµίου Frederick µε γνωστικό αντικείµενο Παθολογική Νοσηλευτική – 
Ιατρική Βιοπαθολογία και διδάσκει στο τµήµα Νοσηλευτικής και Φαρµακευτικής. 
Έχει πτυχίο Νοσηλευτικής και Ιατρικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, έλαβε Διδακτορικό Τίτλο ( Ph.D) και από το 1997  
κατέχει τον τίτλο της Ιατρικής Ειδικότητας  Βιοπαθολογία - Μικροβιολογία. Έχει 
ειδικευθεί στις νεώτερες µεθόδους καλλιέργειας και ευαισθησίας στα 
αντιφυµατικά φάρµακα των µυκοβακτηριδίων. Κατά το χρονικό διάστηµα 
(1998-2000), ως Ιατρικός Λειτουργός Διετέλεσε Επιστηµονικά Υπεύθυνη στο 
Μικροβιολογικό Τµήµα του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας, καθώς και 
Μέλος της επιτροπής Ελέγχου Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων του Γενικού 
Νοσοκοµείου Λευκωσίας της Κύπρου και Μέλος της Κεντρικής  Επιτροπής 
Ελέγχου  Λοιµώξεων (ΚΕΕΛ) του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου. 
(1998-2000). Επίσης  υπήρξε Διευθύντρια του Διαγνωστικού Εργαστηρίου 
"ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΙΣ  - Ελλάδα" 2007-2008. Μέχρι σήµερα έχει ενεργό συµµετοχή 
σε αρκετά Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµα και έχει µεγάλο αριθµό 
δηµοσιευµένων εργασιών σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά καθώς και 
αναγνώριση του επιστηµονικού της έργου.  

Σοφία Χατζηαναστασίου
Η Σοφία Χατζηαναστασίου, Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος, αποφοίτησε από την 

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), έκανε ειδικότητα 
παθολογίας στη Μεγάλη Βρετανία (Royal Victoria Τeaching Hospital, University 

of Newcaslte-upon-Tyne) και το Νοσοκοµείο "Ευαγγελισµός" και εξειδίκευση 

λοιµωξιολογίας στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας. 'Εκανε εκπαίδευση 
στα πειραµατικά µοντέλα λοιµώξων στο Radboud University, Nijmejen, Holand 
και στις τροπικές λοιµώξεις στο Alexander von Humboldt Tropical Medicine 
Institute, Lima, Peru. 
'Εχει µεταπτυχιακούς τίτλους Επείγουσας Ιατρικής και Διοίκησης 
Μονάδων Υγείας.
Εργάζεται στον κλινικό τοµέα ως σύµβουλος λοιµώξεων στη 

Μονάδα Μεταµοσχεύσεων του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού 
Κέντρου, καθώς και στον τοµέα Δηµόσιας Υγείας στη Δ/νση 
Επιδηµιολογικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ.
Διδάσκει σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα του 
ΕΚΠΑ και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε αντικείµενο την 
κλινική λοιµωξιολογία και τον έλεγχο λοιµώξεων.

Κωνστατνίνου Δέσπω
Η Δέσπω Κωνσταντίνου εργάζεται ως νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιµώξεων στο 
Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας από το 2012. Το 2017 µέχρι το 2020, 
εργάστηκε µε απόσπαση στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δηµοσίας 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας στη Μονάδα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και 
Ελέγχου Λοιµωδών Νοσηµάτων. Έχει πτυχίο Νοσηλευτικής από Νοσηλευτική 
Σχόλη Κύπρου και Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου και πτυχίο Ψυχολογίας 
από το Πανεπιστήµιο Κύπρου. Κατέχει επίσης µεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση 
Μονάδων Υγείας και είναι Υποψηφία Διδάκτωρ στο Τµήµα Νοσηλευτικής του 
Τεχνολογικού Πανεπιστήµιου Κύπρου. 
 Στο Νοσοκοµείο όπου εργάζεται πέραν των βασικών καθηκόντων της 
ασχολείται µε την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα λοιµώξεων καθώς 
επίσης συµµετέχει στον καταρτισµό πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων 
οδηγιών. Έχει παρακολουθήσει αρκετά προγράµµατα εξειδίκευσης στο 
αντικείµενο του ελέγχου και πρόληψης λοιµώξεων καθώς επίσης συµµετείχε 
σε συνέδρια και ηµερίδες µε το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. 
Έχει πραγµατοποιήσει σηµαντικό αριθµό διαλέξεων σε  θέµατα Λοιµώξεων 
αλλά και Επικοινωνίας και Διαχείρισης Στρες σε εκπαιδευτικά προγράµµατα 
που αφορούν σε νοσηλευτές καθώς επίσης και άλλους επαγγελµατίες υγείας 
του Τοµέα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, της 
Επιτόπιας Εκπαίδευσης του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας, των Υπηρεσιών 
του Αντιναρκωτικού Συνδέσµου Κύπρου, της Αστυνοµίας Κύπρου και του 
Τµήµατος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου. Μέχρι 
σήµερα έχει ενεργό συµµετοχή σε αρκετά ερευνητικά προγράµµατα τα οποία 
βασικό επιστηµονικό αντικείµενο τους είναι η πρόληψή και ο έλεγχος των 
λοιµώξεων.  
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