Temos International COVID-19 Safe Certification Program
Το πρώτο πιστοποιητικό συμμόρφωσης για Νοσοκομεία και Κλινικές αναφορικά με την
επιβεβαίωση της ετοιμότητας για τον κορονοϊό

Ο Οργανισμός Διαπίστευσης Temos International Healthcare Accreditation (TEMOS)
διατηρώντας την ηγετική του θέση στη διεθνή αγορά, εκπόνησε το ειδικό πρόγραμμα
«Πιστοποίηση Συμμόρφωσης: COVID-19 Safe, Minimizing the risk of Covid-19 transmission in
healthcare organizations» για νοσοκομεία, κλινικές και, γενικά, για παρόχους υγείας με στόχο την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της πανδημίας
SARS-CoV-2, αλλά και για τη διασφάλιση της επάρκειάς τους για αδιάλειπτη παροχή ασφαλών
υπηρεσιών στους ασθενείς, και για την αποφυγή διάδοσης της νόσου Covid-19.
Το νέο πρωτότυπο πρόγραμμα Πιστοποίησης, βασίζεται σε έγκυρα διεθνή πρωτόκολλα,
επιστημονικά δεδομένα και διεθνείς βέλτιστες κλινικές πρακτικές παρέχοντας καθοδήγηση στους
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης ώστε να επανεξετάσουν και, ενδεχομένως, να προσαρμόσουν
τις υφιστάμενες διαδικασίες τους. Μεταξύ των στόχων του προγράμματος περιλαμβάνονται, η
έγκαιρη αναγνώριση των κρουσμάτων, η πρόληψη της μετάδοσης του ιού, η εν γένει ασφαλής
διαχείριση των ασθενών και του προσωπικού τους, καθώς και η διατήρηση ασφαλούς εσωτερικού
περιβάλλοντος. Τo πρότυπο αναφέρεται σε συγκεκριμένους κινδύνους προς αντιμετώπιση, στις
πηγές έκθεσης, τους τρόπους μετάδοσης και άλλα μοναδικά χαρακτηριστικά του SARS-CoV-2, ενώ
εισάγει προδιαγραφές για τη χρήση εναλλακτικών υπηρεσιών (υπηρεσίες τηλεϊατρικής) καθώς και
για τη διαχείριση της επικοινωνίας σε περιόδους κρίσεων.
Ο Οργανισμός δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους παρόχους υγείας, με άμεσο και γρήγορο τρόπο
μέσα από τα διαδικτυακά εργαλεία που διαθέτει, να εφαρμόσουν τα πρότυπα και να ελεγχθούν
άμεσα για τη συμμόρφωσή τους με τις διεθνείς προδιαγραφές, διαμορφώνοντας έτσι το πρώτο
επίσημο “COVID-19 Safe” δίκτυο. Επίσης, σε απάντηση στις οικονομικές πιέσεις της εποχής,
παγκοσμίως, η Temos παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο πρότυπο του προγράμματος, ώστε να
υπάρξει διάχυση τεχνογνωσίας σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό παρόχων.
Η Temos International εδώ και 10 χρόνια παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης των υπηρεσιών υγείας
βασισμένες σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και κατευθυντήριες οδηγίες αλλά και στη διεθνή
εμπειρία των ειδικών αξιολογητών και διεθνών επιθεωρητών της. Δυνάμει της εγκατεστημένης
αξιοπιστίας που έχει κατακτήσει ο Οργανισμός και της εμπιστοσύνης των διαπιστευμένων
πελατών του, αξιόλογοι συνεργαζόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων,
ασφαλιστικών εταιρειών, πρεσβειών και προξενείων, μη κυβερνητικών οργανισμών, εταιρειών
διακίνησης περιστατικών, βασίζονται στην Temos για την αντικειμενική αξιολόγηση και επικύρωση
των κλινικών και μη κλινικών υπηρεσιών υγείας ανά τον κόσμο, μιας και η σφραγίδα Temos
αντιπροσωπεύει υψηλά επίπεδα ποιότητας, αποτελεσματικότητας, επιστημονικής ηθικής και
ασφάλειας για τους ασθενείς.
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Η εταιρεία Temos Hellas Ltd εκπροσωπεί κατά αποκλειστικότητα τον Οργανισμό Temos
International σε Ελλάδα και Κύπρο, τα τελευταία 9 χρόνια, παρέχοντας εξειδικευμένη εμπειρία και
τεχνογνωσία στους παρόχους υγείας.
Με πάνω από 25 παρόχους στην Ελλάδα διαπιστευμένους και υπό διαπίστευση συνεχίζουμε την
προσπάθεια για την ανάδειξή τους μεταξύ των διεθνώς αναγνωρισμένων παρόχων και την
επικύρωση της αξιοπιστίας και αριστείας τους.
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Temos για να υποβάλετε αίτηση για το "Πιστοποιητικό
συμμόρφωσης: COVID-19 Safe", πατώντας εδώ.
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση χρειαστείτε, η ομάδα της Temos Hellas Ltd είναι στη
διάθεσή σας.

Με ειλικρινή και βαθιά εκτίμηση,

Κατσάπη Αγγελική
Διευθύντρια Temos Hellas Ltd
Αντιπρόεδρος Temos Int Assessors’ Advisory Board
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