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Το 2020 ήταν η χρονιά που δοκίμασε τα συστήματα
υγείας αλλά και τους επαγγελματίες των υπηρεσιών
υγείας με πρωτοφανή τρόπο. Η διαχείριση της
κρίσης της πανδημίας ζύγισε τις δυνάμεις μας αλλά,
κυρίως, αποκάλυψε τις αδυναμίες τις οποίες
κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε.

Ήταν ταυτόχρονα και η χρονιά που το Ινστιτούτο
διήνυσε μια πορεία εκκίνησης των δράσεών του και
επιχείρησε να ενώσει τους ανθρώπους του Τομέα
Υγείας.

Ευχαριστούμε τους επαγγελματίες υγείας, τους
συναδέλφους, τους συνεργάτες που αγκάλιασαν το
όλο αυτό εγχείρημα. Το Ινστιτούτο είναι το πλαίσιο
μέσα στο οποίο που χαράσσουμε από κοινού δράσεις
για να ενισχύσουμε τις γνώσεις μας, τις δεξιότητές
μας, τη φροντίδα στον ασθενή μας, την
αποτελεσματικότητα στο χώρο εργασία μας. 

Είναι ο σύνδεσμος μέσα από τον οποίο
επικοινωνούμε, δημιουργούμε, αναπτυσσόμαστε,
διασυνδεόμαστε με σημαντικούς οργανισμούς,
διεθνείς και εθνικούς, για να επιτύχουμε τους
κοινούς μας στόχους.

Το Ινστιτούτο μεγαλώνει με τη συμμετοχή και τη
συνεργασία όλων. Χρειάζεται τον καθένα από εμάς
για να επιτύχει τους στόχους του.

Σας καλούμε να συνεχίσουμε μαζί να προάγουμε την
ασφάλεια και την ποιότητα στην υγειονομική
φροντίδα.
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΣΑΠΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

"Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε ένα
ασθενο-κεντρικό και αποτελεσματικό

Σύστημα Υγείας.
Συνεχίζουμε να πιστεύουμε πως το 

μέλλον των Υπηρεσιών Υγείας 
είναι ευθύνη όλων μας.''
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The Decision Institute

Συνεργασίες – Υπογραφή MoUs

Εργαστήριο Οικονομικών & 
Διοίκησης της Υγείας,

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Εργαστήριο 
Στρατηγικής Ηγεσίας & 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ινστιτούτο Κοινωνικής και
Προληπτικής Ιατρικής
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Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης
Κρίσεων και Καταστροφών
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Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας

Συνεργασίες – Υπογραφή MoUs

Πανελλήνιος Σύλλογος
Αθλητικής Θεραπείας &

Αποκατάστασης (ΠΑ.Σ.Α.Θ.Α)

Temos Hellas Ltd

Temos International 
Healthcare Accreditation

Data Knights
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Η ομάδα μας

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Η ομάδα μας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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Η ομάδα μας

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
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ΤΑ  MEΛΗ  ΜΑΣ
Ξεκινώντας μόλις με 14 μέλη το 2019, το 2020, ο συνολικός αριθμός των
μελών μας έφτασε τα 82!

Ο στόχος για το 2021 είναι να αγγίξουμε τον αριθμό των 200 μελών!
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Κάθε φυσικό πρόσωπο-μέλος του Ινστιτούτου παραλαμβάνει την κάρτα
ταυτοποίησης εγκεκριμένου μέλους EIQSH
Εισαγωγή στο μητρώο μελών του Ινστιτούτου
Πρόσβαση στη βάση επαφών του δικτύου συνεργατών του Ινστιτούτου
Συνεργασία ως επιστημονικός συνεργάτης/εισηγητής
Ειδική έκπτωση σε επιλεγμένα εγχειρίδια – επιστημονικά συγγράμματα
Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου
Αποθετήριο εργασιών-παρουσιάσεων-άρθρων
Αποστολή σε έντυπη μορφή του τριμηνιαίου περιοδικού EIQSH Journal
Σημαντική έκπτωση στα εκπαιδευτικά προγράμματα (e-learning-webinar & 

Συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις / ενημερωτικές
ημερίδες του Ινστιτούτου
Επίσημη πρόσκληση στο ετήσιο παγκόσμιο συνέδριο του Ινστιτούτου 

Δικαίωμα χρήσης ειδικής σφραγίδας ως ενεργό μέλος, επαγγελματική
κάρτα

Τα επίσημα μέλη του Ινστιτούτου απολαμβάνουν τα ακόλουθα προνόμια:

      δια ζώσης)

      Avedis Donabedian

      και άλλα...
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Διενέργεια έρευνας αξιολόγησης των απόψεων των Επαγγελματιών Υγείας
αναφορικά με τον εμβολιασμό κατά της λοίμωξης Covid-19 και τη διαχείριση της
πανδημίας

Δωρεάν υπηρεσία help-desk 24/7 για την ψυχολογική υποστήριξη των
επαγγελματιών υγείας εν μέσω της κρίσης πανδημίας Covid-19 (με την ευγενή
υποστήριξη 25 εθελοντών διπλωματούχων ψυχολόγων)

Δωρεάν συνεδρίες – τηλεδιασκέψεις για την ψυχολογική υποστήριξη των
επαγγελματιών υγείας εν μέσω της κρίσης πανδημίας Covid-19 (με την ευγενή
υποστήριξη 25 εθελοντών διπλωματούχων ψυχολόγων)

Δωρεάν διανομή και ανάπτυξη οδηγού ενίσχυσης και υποστήριξης ψυχικής
υγείας των Επαγγελματιών Υγείας εν μέσω της κρίσης – πανδημίας COVID-19
(με την εθελοντική υποστήριξη της κας Μαρίνας Σαράκη, Ψυχολόγος)

       Μάθετε περισσότερα, πατώντας εδώ

       Μάθετε περισσότερα, πατώντας εδώ

       Μάθετε περισσότερα, πατώντας εδώ

       Μάθετε περισσότερα, πατώντας εδώ
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ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το 2020, η ομάδα του Ινστιτούτου, με την πολύτιμη συμβολή των συνεργάτων μας,
ανέπτυξε δέκα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, εκ των οποίων, τα δύο υλοποιούνται
μέσω της ασύγχρονης πλατφόρμας που έχουμε αναπτύξει:

Δεξιότητες συμβουλευτικής στο χώρο της υγείας 
 Επικοινωνία με τον άρρωστο

Πολιτισμική Ενσυναίσθηση στις Υπηρεσίες Υγείας

Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών στις 
Υπηρεσίες Υγείας

Θεσμικό Πλαίσιο και Κατευθυντήριες Οδηγίες 
στην Διαχείριση Κρίσεων & 

Εκτάκτων Αναγκών Δημόσιας Υγείας

Αρχές Διαχείρισης Κινδύνων Υπηρεσιών Υγείας και
Ασφάλειας Ασθενών
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Πρόγραμμα συμμόρφωσης Μονάδων Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας με τις απαιτήσεις του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού

Χαρακτήρα 679/2016 (GDPR)

Έννοιες και εξελίξεις του ισχύοντος 
Νομικού Πλαισίου Ιατρικής Ευθύνης και 

ευθύνης Επαγγελματιών Υγείας

Λειτουργία Γραφείου Ποιότητας στις Υπηρεσίες
Υγείας Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων &

ποιοτικών ελέγχων στην Υγεία
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Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα ‘’Λειτουργία Γραφείου
Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας - Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και
ποιοτικών ελέγχων στην Υγεία’’ και επιτυγχάνουν στις εξετάσεις αξιολόγησης
γνώσεων, καταχωρούνται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευομένων σε θέματα
Λειτουργίας Γραφείου Ποιότητας – Διενέργειας Εσωτερικών Επιθεωρήσεων στην
Υγεία.

Τα ονόματα των επιτυχόντων, εφόσον το επιθυμούν, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα
του Ινστιτούτου. 
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Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας έχει
αναπτύξει σειρά προγραμμάτων με τη χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης με
σκοπό να παρέχει εξειδικευμένη συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε επαγγελματίες υγείας. 

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ψηφιακό και παρέχεται η πρόσβαση στον εκπαιδευόμενο,
σε αυτό, με την έναρξη του μαθήματος, όπου ο εκπαιδευόμενος προγραμματίζει
ατομικά τον ρυθμό εκμάθησης που θα ακολουθήσει.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να διευρύνουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους,
αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους, λόγω της «ευελιξίας του προγραμματισμού»
που παρέχει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή και από οιονδήποτε
χώρο, το καθιστά προσβάσιμο από μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων, οι οποίοι
μπορούν να μάθουν σύμφωνα με τον δικό τους ρυθμό και να επικεντρωθούν σε αυτό
που πραγματικά θέλουν ή έχουν ανάγκη να μάθουν. 

Έτσι, η διαδικασία της μάθησης βελτιστοποιείται από μόνη της και μεγιστοποιούνται
τα κίνητρα και οι μνημονικές ικανότητες των εκπαιδευόμενων.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ειδικά πρωτόκολλα ασφάλειας και 
φροντίδας της νόσου Covid-19

Θεμελιώδεις αρχές πρόληψης και 
διαχείρισης της νόσου Covid-19 /

Βασικές γνώσεις για τον Επαγγελματία Υγείας

Προγράμματα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Euromediterranean Institute for Quality & Safety in Health Services, Avedis Donabedian
44 El. Venizelou Avenue, 6th Floor 10679, Athens, Greece,  info@eiqsh.eu , www.eiqsh.eu

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

12

https://eiqsh.eu/courses/specific-protocols-covid-19/
https://eiqsh.eu/courses/themeliodeis-arxes-provipsis-kai-diaxeirisis-covid-19-epaggelmaties-ygeias/
https://eiqsh.eu/courses/specific-protocols-covid-19/
https://eiqsh.eu/courses/specific-protocols-covid-19/
https://eiqsh.eu/courses/specific-protocols-covid-19/
https://eiqsh.eu/courses/themeliodeis-arxes-provipsis-kai-diaxeirisis-covid-19-epaggelmaties-ygeias/
https://eiqsh.eu/courses/themeliodeis-arxes-provipsis-kai-diaxeirisis-covid-19-epaggelmaties-ygeias/
https://eiqsh.eu/courses/themeliodeis-arxes-provipsis-kai-diaxeirisis-covid-19-epaggelmaties-ygeias/
https://eiqsh.eu/courses/themeliodeis-arxes-provipsis-kai-diaxeirisis-covid-19-epaggelmaties-ygeias/


Στόχος του Ινστιτούτου είναι η συνένωση δυνάμεων των πλέον εξειδικευμένων
επαγγελματιών και φορέων του χώρου της υγείας που είναι σε θέση να
συνεισφέρουν σημαντικά στη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας
της υγείας σε εθνικό και διασυνοριακό πλαίσιο. 
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ΕΡΓΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Compliance assessment in
accordance with the International
Standards for the Verification and

Data Validation of IVF Key
Performance Indicators 

για την μονάδα εξωσωματικής
γονιμοποίησης 

INSTITUTE OF LIFE – IASO

Πιστοποίηση κλινικών αποτελεσμάτων και ποσοστών επιτυχίας 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα! 

Από το «Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας Υπηρεσιών Υγείας» σε
συνεργασία με την Temos Hellas, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Οργανισμού Temos
International, εκπονήθηκε μια καινοτόμος και πρωτοποριακή μεθοδολογία για την
επαλήθευση των στατιστικών δεικτών και των μετρήσεων κλινικής
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας.

Για τη διαδικασία αξιολόγησης- επαλήθευσης αναπτύχθηκε ειδικό πρότυπο σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κριτήρια για τη
διασφάλιση ποιοτικών και αντικειμενικών στατιστικών αναφορών, τα διεθνή πρότυπα
για την επαλήθευση των δεδομένων (Data Verification) καθώς και σύμφωνα με τις
αρχές του Ευρωπαϊκού Κώδικα για τις Στατιστικές στην Ευρώπη και τον Κανονισμό
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2017/0048 (COD).

Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε στη Μονάδας Αναπαραγωγικής Ιατρικής και
Εξωσωματικής του ΙΑΣΩ, Institute of Life, όπου οι διαδικασίες συλλογής και
αξιοποίησης των δεδομένων εξετάσθηκαν ανά ηλικιακή ομάδα γυναικών που
υποβλήθηκαν σε διαδικασία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και ανάλογα της μεθόδου
που εφαρμόστηκε για την επίτευξη εγκυμοσύνης.
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Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της
κοινωνικής ευθύνης, της στήριξης του τουρισμού και της συνεισφοράς στον κλάδο
φιλοξενίας εν μέσω της πανδημίας, διέθεσε δωρεάν e-learning πρόγραμμα επιμόρφωσης
στο προσωπικό (μόνιμο ή εποχικό) και τη διοίκηση των ξενοδοχειακών μονάδων της
χώρας.

Το πρόγραμμα με τίτλο "Υγιεινή & Πρόληψη Μετάδοσης Λοιμώξεων στον Ξενοδοχειακό
Κλάδο - Οδηγίες Προστασίας έναντι της Νόσου Covid-19" υλοποιήθηκε σε συνεννόηση και
με την υποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). 

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει εκπονηθεί υπό την Επιστημονική Επίβλεψη του Καθηγητή
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Τούντα Ιωάννη, ως Ακαδημαϊκού Υπευθύνου, και με τη συνδρομή Επιστημονικών
Συνεργατών του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας στις Υπηρεσίες
Υγείας. 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο:
"Υγιεινή & Πρόληψη Μετάδοσης Λοιμώξεων στον Ξενοδοχειακό

Κλάδο - Οδηγίες Προστασίας έναντι της Νόσου Covid-19"

EIQSH ΕΤΟΣ  2020

ΕΡΓΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
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Tο Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας
στις Υπηρεσίες Υγείας, Avedis Donabedian, φέρνει για
πρώτη φορά στην Ελλάδα το εξειδικευμένο και
πρωτοποριακό πρακτικό σεμινάριο Διαγνωστικού
Μυοσκελετικού Υπερήχου, με τη συνεργασία του Διεθνή
Οργανισμού SonoSkills, Netherlands.

Προώθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο:
«Πρακτικό Σεμινάριο Διαγνωστικού Μυοσκελετικού Υπερήχου»

EIQSH ΕΤΟΣ  2020

ΕΡΓΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε  επαγγελματίες υγείας που
ενδιαφέρονται να μυηθούν στη θεωρητική και πρακτική εφαρμογή καθώς και τις
δυνατότητες που παρέχει ο υπέρηχος του μυοσκελετικού συστήματος (MSK
Ultrasound). 

Σε αυτό το μικτού τύπου σεμινάριο (blended-learning) καλύπτονται όλες οι
σημαντικές διαστάσεις αναφορικά με τον υπέρηχο του μυοσκελετικού συστήματος,
αφενός με τη χρήση διαδικτυακής μάθησης (eLearning) με ειδικά διαμορφωμένο
οπτικοακουστικό υλικό και αφετέρου μέσα από το διήμερο εντατικό πρακτικό
σεμινάριο το οποίο λαμβάνει χώρα σε πραγματικές συνθήκες.

Η επίσημη γλώσσα του σεμιναρίου είναι η αγγλική.

*** Λόγω της πανδημίας του Covid-19, το προγραμματισμένο πρακτικό σεμινάριο με
φυσική παρουσία που θα πραγματοποιούνταν στις 21 & 22 Νοεμβρίου 2020, στην
Αθήνα, αναβλήθηκε και θα επαναπρογραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο 2021!***
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Το The Decision Institute είναι ένας
πρωτοποριακός οργανισμός επιχειρησιακής
εκπαίδευσης που εδρεύει στην Ολλανδία,
ειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών
στο χώρο της Υγείας και υποστηρίζει την
υλοποίησή τους μέσα από το διεθνές δίκτυό του. 
Το Ινστιτούτο προσφέρει εξατομικευμένα
προγράμματα συμμετοχικής εκπαίδευσης, με
φυσική παρουσία ή απομακρυσμένα (online
σύγχρονη εκπαίδευση), μεταπτυχιακά, MBA και
διδακτορικά προγράμματα, workshops κ.λπ.

Συνεργασία με το Decision Institute στην Ολλανδία για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας 

Value Based Healthcare στην Ελλάδα και στην Κύπρο

Η απόκτηση επικαιροποιημένων και εξειδικευμένων γνώσεων είναι απαραίτητη για
τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, τους διευθυντές/διοικητές /managers
και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, προκειμένου να είναι σε θέση να
μεταφέρουν,  ενσωματώσουν και εφαρμόσουν τα μοντέλα και την έννοια του Value-
Based Health Care (VBHC) στην πράξη και, επιπλέον, για τη βιώσιμη μεταρρύθμιση
των υπηρεσιών με έναν πιο αποτελεσματικό, αποδοτικό και πολύτιμο τρόπο για τον
ασθενή. 

Μάθετε περισσότερα πατώντας εδώ.
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ΕΡΓΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Πρόσκληση για ενσωμάτωση Παρόχων Υγείας στις πρωτοβουλίες του
WHO GLOBAL PATIENT SAFETY NETWORK (GPSN)   
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ Π.Ο.Υ.
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Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και
Ασφάλειας Υπηρεσιών Υγείας, μέλος του WHO Global
Patient Safety Network (GPSN), είναι πλέον
εγγεγραμμένος φορέας στο Charter 2020-2021 Health
Worker Safety: A Priority for Patient Safety του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

Το Ινστιτούτο ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει στοιχεία αναφορικά με
δράσεις που στοχεύουν στην ασφάλεια ασθενών σε ετήσιο εθνική αναφορά που θα
ολοκληρωθεί και θα δημοσιευθεί στις αρχές Σεπτέμβρη του 2021. Για περισσότερες
πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Παγκόσμια Δράση για την Ασφάλεια Ασθενών 2021–2030 υπό εκπόνηση
από τον ΠΟΥ

Το σχέδιο δράσης θα παρέχει στρατηγική κατεύθυνση
σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο τη βελτίωση
της ασφάλειας των ασθενών μέσω δράσεων πολιτικής
και μέσα από την υιοθέτηση κατευθυντήριων οδηγιών
στην υγειονομική περίθαλψη. 

Το Ινστιτούτο προγραμματίζει να παρουσιάσει και να
υποστηρίξει έμπρακτα την εφαρμογή του σχεδίου
δράσης, ως μέλος του Δικτύου Patient Safety Network,
παραθέτοντας λίστα προτεινόμενων δράσεων για τα
κυβερνητικά όργανα, το Υπουργείο Υγείας,  τις Ενώσεις
Επαγγελματιών Υγείας καθώς και τους παρόχους
υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Για περισσότερες
πληροφορίες, πατήστε εδώ.
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Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας (2020): Ομιλία
της Εκτελεστικής Γραμματέα του Ινστιτούτου με τίτλο “Ασφάλεια Ασθενών: ο
άγνωστος αλλά κρίσιμος παράγοντας αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας των
σύγχρονων Συστημάτων Υγείας”. Για να παρακολουθήσετε την σχετική ομιλία,
παρακαλώ πατήστε εδώ.
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ΣYMMETOXH ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ημερίδα «Καλές Πρακτικές Αποτελεσματικής
Διοίκησης Νοσοκομείων»: 

Ομιλία της Εκτελεστικής Γραμματέα του
Ινστιτούτου με τίτλο “Δείκτες Αξιολόγησης

και Αποτελεσματικότητας Υπηρεσιών Υγείας” 
(ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ)
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1) Οριστικοποίηση της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου, με την ενσωμάτωση live chat που
λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ώρες 

2) Ανάπτυξη και λειτουργία της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning)

3) Κάθε μέλος λαμβάνει προσωποποιημένη κάρτα μέλους (όπου αναγράφεται ο
αριθμός μητρώου του και τα στοιχεία του μέσω QR code & barcode) καθώς και η
σχετική σφραγίδα ενεργού μέλους

4) Αναθεώρηση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου με up-to-date
εγχειρίδια, οδηγούς, βιβλιογραφία, αναφορικά με ποικίλες κατηγορίες όπως KPIs &
clinical-outcomes, Risk Management, COVID-19, Value-based healthcare, Patients Safety,
και άλλα

5) Συνεχής αναθεώρησης των videos της ιστοσελίδας μας καθώς και του ημερολογίου
όπου αναφέρονται οι προσεχείς εκπαιδεύσεις και συνέδρια

EIQSH ΕΤΟΣ  2020

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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Ενίσχυση του ρόλου του Ινστιτούτου στις δράσεις του Global Patient Safety
Network για την Ελλάδα και την Κύπρο

Λειτουργία γραφείου εκπροσώπησης στην Κύπρο 

Δημιουργία κοινών προγραμμάτων με τα διασυνδεδεμένα Πανεπιστήμια

Διασύνδεση - Συνεργασία με φορείς του εξωτερικού (π.χ. ακαδημαϊκά ιδρύματα,
ενώσεις ασθενών, κτλ)

Ενίσχυση των συμβουλευτικών δράσεων

Παρουσίαση επιπρόσθετων εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

Εγγεγραμμένα μέλη: Περισσότερα από 200

Διατήρηση του υψηλού επιπέδου εμπλοκής των στελεχών

Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια

Χορηγίες από οργανισμούς για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ινστιτούτου

Εμπλουτισμός της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με επικαιροποιημένα στοιχεία,
εγχειρίδια, οδηγούς, κατευθεντήριες οδηγίες, κ.ά. 

       - Μέτρα υγιεινής & πρόληψης από τη μετάδοση του SARS-CoV-2
       - Αρχές Συμμετοχικής φροντίδας (Ασθενείς- Φροντιστές- Οικογένεια)
       - Εξουθένωση Επαγγελματιών Υγείας, Εργαλεία διαχείρισης Άγχους
       - Βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με εγκαταστάσεις και την ασφάλεια στο χώρο
       της εργασίας στον χώρο της Υγείας
        - Βασικές αρχές ανάπτυξης πλάνων καθαριότητας και οδηγιών απολύμανσης &
        υγιεινής στο νοσοκομείο
        - Βασικές Αρχές Διαχείρισης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
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“Η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας ως προς το σχεδιασμό
και την εφαρμογή των συστημάτων είναι σημαντική, αλλά δεν αρκεί. 
Η αναγνώριση της αναγκαιότητας και ο σχεδιασμός συνιστούν
αποκλειστικά ένα μηχανισμό κινητοποίησης. Είναι οι ηθικές  διαστάσεις
και η κουλτούρα των ατόμων τα συστατικά εκείνα που είναι απαραίτητα
για την επιτυχία ενός συστήματος. Τελικά, το μυστικό της ποιότητας
είναι η ‘αγάπη’. 

Πρέπει να αγαπάς τον ασθενή σου, πρέπει να αγαπάς το επάγγελμά σου,
πρέπει να αγαπάς το Θεό σου. Αν έχετε πραγματικά αγάπη για αυτό που
κάνετε, μπορείτε στη συνέχεια να εργαστείτε παρακολουθώντας
αναδρομικά το σύστημα και τις αδυναμίες του και, εν τέλει, να το
βελτιώσετε.”
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