Embryolab, Μέτρα Προστασίας & Πρόληψης Covid-19

Διαχείριση και ενημέρωση
✓

Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ομάδας Έργου για COVID-19.
✓ Σχεδιασμός και εφαρμογή σχεδίου ασφαλούς λειτουργίας το οποίο ανανεώνεται
και εμπλουτίζεται διαρκώς.
✓ Εκπαίδευση ιατρών, συνεργατών και προσωπικού στα συνεχιζόμενα και στα νέα
μέτρα προστασίας και λειτουργίας της Μονάδας.
✓ Πρώτη Μονάδα ΙΥΑ που έλαβε την πιστοποίηση του σχήματος Covid Shield από την
TUV Austria.

Λειτουργία Μονάδας
Προσωπικό
➢ Εφαρμογή απομακρυσμένης ηλεκτρονικής εργασίας με σύγχρονα, εξειδικευμένα
και ασφαλή μέσα για σημαντικό μέρος του προσωπικού.
➢ Συναντήσεις και επικοινωνία με χρήση ειδικά σχεδιασμένων εφαρμογών
τηλεδιάσκεψης (Embryolab Connect).
➢ Σχεδιασμός και χρήση Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου Προσωπικού για COVID-19,
βάση οδηγιών ESHRE και ΕΑΙΥΑ σε εβδομαδιαία βάση με καταγραφική ιστορικού.
➢ Διενέργεια ημερήσιων λεπτομερών, εσωτερικών επιθεωρήσεων.

Ζευγάρια & Κυρίες
➢ Notification, e-mails και sms ενημέρωσης επισκεπτών για διαθέσιμες υπηρεσίες του
Embryolab, για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας κατά την επίσκεψή τους, από
την προηγούμενη ημέρα.
➢ Αυστηρός περιορισμός της εισόδου των συνοδών εντός Μονάδας
➢ Σχεδιασμός και χρήση ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου Ασθενών για COVID-19,
βάση οδηγιών ESHRE και ΕΑΙΥΑ.
o Αποστολή Ερωτηματολογίου 2 εβδομάδες πριν την έναρξη της θεραπείας,
o Λήψη και αξιολόγηση απαντήσεων σε όλα τα στάδια των θεραπειών ΙΥΑ.
➢ Συμβουλευτικές διαδικτυακές συναντήσεις με ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή
τηλεδιάσκεψης (OnlineIVF, Embryolab Connect)
➢ Συνεχής επικοινωνία, ανταλλαγή μηνυμάτων, εύκολη και άμεση πρόσβαση στο
ιατρικό ιστορικό και αποστολή εξετάσεων από τα ζευγάρια μας με χρήση της
αποκλειστικής εφαρμογής για κινητές συσκευές σε Ios και Android (MyEmbryolab)

Ασφαλείς διαδικασίες
➢ Χρήση ξεχωριστών ειδικών δεξαμενών αποθήκευσης κρυοσυντηρημένου υλικού για
την περίοδο COVID-19, βάση οδηγίας ESHRE.
➢ Χρήση αλγόριθμου ESHRE για χειρισμό δεδομένων που προκύπτουν από τα
ηλεκτρονικά Ερωτηματολόγια Προσωπικού/Ασθενών.

Χώρος
➢ Ειδική Διαμόρφωση για ασφαλή λειτουργία της ήδη ευρύχωρης Μονάδας
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Embryolab σε 2.500 τετραγωνικά μέτρα.
➢ Δημιουργία χώρου Υποδοχής εξωτερικά του κτιρίου για υποδοχή, αντισηψία
χεριών, παραλαβή μάσκας, θερμομέτρηση και ηλεκτρονική διαχείρισης κίνησης
επισκεπτών στο εσωτερικό της Μονάδας.
➢ Διαρρύθμιση καθισμάτων στους χώρους αναμονής 1ου και 2ου ορόφου ώστε να
τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1.5m μεταξύ των καθήμενων.
➢ Τοποθέτηση διάφανων προστατευτικών μεταξύ καθισμάτων και στις Γραμματείες
Υποδοχής και Εξυπηρέτησης.
➢ Τοποθέτηση οθονών στις αίθουσες ενημέρωσης, για την εξ΄ αποστάσεως
ενημέρωση και επαφή των Ιατρών, Κλινικών Εμβρυολόγων και Εργαστηριακών με
τους ασθενείς.

Καθαριότητα-Υγιεινή-Προστασία
➢ Αυξημένο προσωπικό καθαριότητας και ενισχυμένο και ελεγχόμενο πρόγραμμα
καθαρισμού.
➢ Εβδομαδιαία απολύμανση της Μονάδας για Covid-19 από εξειδικευμένο
συνεργείο.
➢ Χρήση συσκευών καθαρισμού και αντιμικροβιακών φίλτρων αέρα σε όλους τους
χώρους αναμονής.
➢ Χρήση ιατρικής μάσκας και προστατευτικών προσωπίδων από τους Ιατρούς, τους
Κλινικούς Εμβρυολόγους, τα στελέχη, το προσωπικό.
➢ Τοποθέτηση ανέπαφων διανομέων αντισηπτικού υγρού απολύμανσης χεριών σε
περισσότερα από 25 σημεία.
➢ Καθημερινή θερμομέτρηση στελεχών, ασθενών και προμηθευτών.

PCR-Covid-Test
➢ Δωρεάν διεξαγωγή διαγνωστικού PCR Test για τον COVID-19 στους εργαζόμενους
που επιστρέφουν στην εργασία από άδεια ή ταξίδι.
➢ Τακτικός εβδομαδιαίος έλεγχος για Covid-19 με PCR-Test:
✓ Σε όλους τους γιατρούς της Μονάδας
✓ Σε όλα τα μέλη του Εμβρυολογικού Τμήματος
✓ Σε όλα τα μέλη του Νοσηλευτικού Τμήματος
✓ Στα μέλη του Τμήματος Καθαριότητας και Συντήρησης.

