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Newsletter Ιανουάριος 2019
Θέμα: Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο στην καταγραφή της χρήσης αντιβιοτικών και των
λοιμώξεων που συνδέονται με χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (Ηράκλειο, 4-6 Απριλίου
2019).
Η Μονάδα Ελέγχου Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Έλεγχο των λοιμώξεων (European Committee on
Infection Control -EUCIC) πρόκειται να διεξάγει σεμινάριο (Local Module) με τίτλο: “Designing
and Implementing Point Prevalence Surveys of Healthcare-associated Infections and antibiotic
use”.
Το εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο αποτελεί μέρος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος κατάρτισης
για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας με τίτλο:
EUCIC Program on Infection Prevention and Control και οδηγεί στην απόκτηση του European
Certificate in Infection Prevention and Control.
Στόχος του EUCIC Program είναι η προώθηση της ασφαλούς, ομοιογενούς και υψηλού
επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός του είναι η σύσταση και
λειτουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου επαγγελματιών υγείας με υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, η
οποία θα παρέχεται μέσω του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος και πιστοποίησης στην
εξειδίκευση της πρόληψης και του ελέγχου λοιμώξεων.
Το συνολικό ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο ετών και ξεκίνησε το 2018
με εναρκτήρια εκδήλωση στο Groningen της Ολλανδίας. Αποτελείται από μία υποχρεωτική βασική
εκπαιδευτική ενότητα (Basic Module), έξι υποχρεωτικές εξειδικευμένες ενότητες (Advanced
Modules) καθώς και τρεις κατ’ επιλογήν ενότητες (Local Modules). Το σύνολο των δέκα αυτών
εκπαιδευτικών ενοτήτων αποτελούν την προϋπόθεση για το πλήρες Ευρωπαϊκό Certificate, το
οποίο θα απονέμεται κατόπιν τελικών γραπτών εξετάσεων. Έχει ωστόσο προβλεφθεί και η
μεμονωμένη παρακαλούθηση μίας ή περισσότερων ενοτήτων (Modules), με συγκεκριμένη
θεματική ενότητα, όπου θα παρέχεται η αντίστοιχη βεβαίωση παρακολούθησης.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει αναλάβει σε συνεργασία με τη EUCIC τη διεξαγωγή μίας τέτοιας
θεματικής ενότητας (Local Module) και θα προσφέρει σημαντικές πληροφορίες και εμπειρία για:
 Την ανίχνευση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και την καταγραφή των συνταγογραφούμενων
αντιβιοτικών
 Την διεξαγωγή μίας μελέτης σημειακού επιπολασμού σε νοσοκομείο
 Την ανάλυση των αποτελεσμάτων με τη χρήση κατάλληλων στατιστικών μεθόδων
 Την ανάδειξη αποτελεσματικών τρόπων για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στους
επαγγελματίες υγείας πρώτης γραμμής και στις διοικήσεις σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 04, 05
και 06 Απριλίου 2019. Απευθύνεται σε ιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές και άλλους
επαγγελματίες υγείας με πιστοποιημένο ενδιαφέρον και εμπειρία στην πρόληψη και τον έλεγχο των
λοιμώξεων. Το πρόγραμμα θα μοριοδοτηθεί με μόρια ιατρικής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (ECTS
points).
Για περαιτέρω πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του EUCIC:
https://www.escmid.org/research_projects/eucic/training_programme/local_modules/

