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5 Μαΐου 2010: Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής των Χεριών
O Όμιλος ΤΓΕΙΑ συμμετέχει ενεργά στην καμπάνια του Παγκόσμιου Οργανισμού
Τγείας «ΩΣΕ ΖΩΕ: καθαρίστε τα χέρια σας! »
Τα νοσοκομεία ΤΓΕΙΑ, ΜΗΣΕΡΑ, ΛΗΣΩ και το Παίδων ΜΗΣΕΡΑ του Ομίλου ΤΓΕΙΑ, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τγιεινής των Χεριών, την Σετάρτη 5 Μαΐου 2010,
συμμετέχουν ενεργά στην καμπάνια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας «ΩΣΕ ΖΩΕ:
καθαρίστε τα χέρια σας!».
Στόχος της καμπάνιας είναι να βοηθήσει τους εργαζόμενους και όσους βρίσκονται στους
χώρους νοσηλείας να μειώσουν τον κίνδυνο διασποράς μικροβίων και επομένως, μετάδοσης
λοιμώξεων.
το πλαίσιο των ενεργειών που έχουν προγραμματιστεί στα Νοσοκομεία του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ, την Πέμπτη 6 Μαΐου, θα διανεμηθούν ενημερωτικά φυλλάδια για τη σημασία της
υγιεινής των χεριών και κονκάρδες παρακίνησης, ενώ παράλληλα στις εισόδους των
νοσοκομείων θα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες συσκευές για την αντισηψία των χεριών,
σε όσους επισκέπτες το επιθυμούν. Σε όλες τις οθόνες εργασίας των Νοσοκομείων, αλλά και
στις τηλεοράσεις των κοινοχρήστων χώρων, θα υπάρχουν σχετικά μηνύματα παρακίνησης
για την υγιεινή των χεριών.
Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του ΤΓΕΙΑ & Διευθυντής της Β’
Παθολογικής Κλινικής, κ. Κωστής Γεωργιλής « Όχι μόνο στα νοσοκομεία, αλλά και γενικά
στην κοινότητα, η προαγωγή της υγιεινής των χεριών μειώνει τις λοιμώξεις κάθε είδους,
όπως γαστρεντερικού και αναπνευστικού. Ειδικότερα για τα παιδιά, προκύπτει ότι η υγιεινή
των χεριών των ενηλίκων γύρω τους, τα προστατεύει σε μεγάλο βαθμό από τους
μικροοργανισμούς».
«Στα Νοσοκομεία μας», συνεχίζει ο κ. Γεωργιλής «γίνεται προσπάθεια, όλοι οι εργαζόμενοι
να μην παραλείπουν να πλένουν με σαπούνι και νερό ή να κάνουν αντισηψία χεριών με
αντισηπτικό, πριν και μετά τη φροντίδα του ασθενούς. Επιπλέον, παροτρύνουμε να κάνουν
το ίδιο και οι επισκέπτες των ασθενών. Για να γίνει ακόμη πιο εύκολη για όλους η υγιεινή
των χεριών, έχουμε φροντίσει να υπάρχουν σε κάθε γωνία του νοσοκομείου συσκευές με
αντισηπτικό χεριών».
Η υγιεινή των χεριών είναι υπόθεση όλων μας! Είτε με πλύσιμο είτε με αντισηψία,
παραμένει το σπουδαιότερο μέτρο πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων, γιατί αποτρέπει τη
μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών.

