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Λοίμυξη σειποςπγικού πεδίος (ΛΥΠ)
(Surgical Site Infection, SSI)

 Λνίκσμε νπνπδήπνηε ζην 
ρεηξνπξγηθό πεδίν κεηά από κία 
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε

– Σεηξνπξγηθή ηνκή

 Δπηθαλεηαθή ΛΥΠ (δέξκα –
ππνδόξην)

 Δλ ησ βάζεη ΛΥΠ 
(κπναπνλεπξσηηθό 
ζηξώκα)

– Πεξηνρέο πνπ αθνξίδνληαη από 
όξγαλα ζε θνηιόηεηεο ηνπ 
αλζξσπίλνπ ζώκαηνο (π.ρ. 
ελδνθνηιηαθό απόζηεκα)



Λοίμυξη Υειποςπγικού 

Πεδίος

Αληηθαηέζηεζε ηνλ παιαηόηεξν όξν 

‘δηαπύεζε ρεηξνπξγηθνύ ηξαύκαηνο 

(surgical wound  infection) (1992)

Horan TC, et al. CDC definitions of nosocomial surgical site infections 
1992: a modification of CDC definitions of surgical wound infections. 
Infect Control Hosp Epidemiol 1992;13:606-8.



Ππόβλημα ΛΥΠ – ςπαπκηό 

και ζοβαπό

 Αλζεθηηθά λνζνθνκεηαθά ζηειέρε

 Πεξηζζόηεξεο επεκβάζεηο (θαη ζε εππαζείο αζζελείο)

 Μεγαιύηεξν πνζνζηό ‘εππαζώλ’ αζζελώλ 
– Ηιηθησκέλνη
– Με ρξόληεο παζήζεηο
– Αλνζνθαηεζηαικέλνη

 Υξήζε εκθπηεύζηκσλ πιηθώλ (πιέγκαηα, βεκαηνδόηεο, πιηθά 
αξζξνπιαζηηθήο θιπ)

 Μεηακνζρεύζεηο



ΛΥΠ

Δπιδημιολογικά δεδομένα (USA)

 500.000 αλά έηνο

– Μεηαμύ 27 εθαηνκκπξίσλ επεκβάζεσλ

 Σξίηε θαηά ζεηξά ζπρλόηεηαο κνξθή 

λνζνθνκεηαθήο ινίκσμεο 

– ~ 15 % ησλ λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ

Centers for Disease Control



ΛΥΠ

Δπιδημιολογικά δεδομένα (USA)

 Η ζπλεζέζηεξε λνζνθνκεηαθή ινίκσμε ζηνπο 
ρεηξνπξγηθνύο αζζελείο (~ 40 %)

 2/3: αθνξνύλ ηελ ρεηξνπξγηθή ηνκή 
(επηθαλεηαθή ή ελ ησ βάζεη [incisional] ΛΥΠ)

 1/3: αθνξνύλ όξγαλα ή θνηιόηεηεο όπνπ έγηλαλ 
ρεηξηζκνί θαηά ηελ επέκβαζε



ΛΥΠ

Δπιδημιολογικά δεδομένα (USA)

 Θάλαηνη ρεηξνπξγηθώλ αζζελώλ κε ΛΥΠ:

– ην 77 % ησλ ζαλάησλ ζρεηίδνληαη κε ηε ΛΥΠ 

(8205 αζζελείο ζηηο ΗΠΑ ην 2002!!!)

– ζην 93 % ν ζάλαηνο νθείιεηαη ζε βαξηέο ελ 

ησ βάζεη ΛΥΠ (νξγάλσλ ή θνηινηήησλ)

Klevens RM et al, Public Health Report 2007



‘Λογιζηικέρ’ ζςνέπειερ ΛΥΠ



Λογιζηικέρ ζςνέπειερ ΛΥΠ

 Κάζε ΛΥΠ απμάλεη:

– ηε λνζειεία θαηά ~ 7 - 10 εκέξεο

– Σν θόζηνο θαηά $ 2.000 - $ 3.000

 Οη ζπλέπεηεο απηέο αθόκε κεγαιύηεξεο 

ζηηο ΛΥΠ πνπ αθνξνύλ όξγαλα ή 

θνηιόηεηεο



‘Λογιζηικέρ’ ζςνέπειερ ΛΥΠ

Γηαπύεζε ζηεξλνηνκήο κεηά ΚΡΥ 

επεκβάζεηο

Αύξηζη διάπκειαρ  νοζηλείαρ 

(x 20)

Αύξηζη κόζηοςρ νοζηλείαρ 

(x 5)

Taylor GJ, et al. Am J Cardiol 65: 309



ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ 
ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΣΞ

 ρεηηδόκελνη κε ηνλ αζζελή

 ρεηηδόκελνη κε ην πεξηβάιινλ

 ρεηηδόκελνη κε ηελ επέκβαζε



ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ 

ΠΣΔΡΗΕΝΚΔΛΝΗ ΚΔ ΡΝΛ 
ΑΠΘΔΛΖ (Η)

 Υξόληεο θιεγκνλέο – απνκαθξπζκέλεο θιεγκνλέο
 Φνξεία ζηαθπινθόθθνπ (δέξκα)
 Γηαηαξαρέο ζξέςεο (ππνζξεςία)
 Παρπζαξθία
 αθραξώδεο δηαβήηεο
 Τπεξήιηθεο
 Αγγεηνπάζεηα
 Τπνμαηκία
 Αλαηκία (κεηεγρεηξεηηθά) 
 Πξνεγνύκελε αθηηλνβνιία
 Αλνζνθαηαζηνιή
 Γηαηαξαρέο άλνζεο απάληεζεο (λόζνη θνιιαγόλνπ)
 Ηπαηνπάζεηεο (αζθίηεο / ίθηεξνο)
 Κάπληζκα
 Παξαηεηακέλε λνζειεία (πξνεγρεηξεηηθά / κεηεγρεηξεηηθά)



Παξάγσλ ‘αζζελήο’-ASA 
score

1. Φπζηνινγηθόο – πγηήο

2. Αζζελήο κε ήπηα ζπζηεκαηηθή 

πάζεζε

3. Αζζελήο κε ζνβαξή ζπζηεκαηηθή 

πάζεζε πνπ πεξηνξίδεη ηελ 

δξαζηεξηόηεηά ηνπ ρσξίο λα 

πξνθαιεί αλαπεξία

4. Αζζελήο κε ζπζηεκαηηθή λόζν πνπ 

πξνθαιεί αλαπεξία θαη απνηειεί 

ζηαζεξά απεηιή γηα ηε δσή ηνπ

5. Ζκηζαλήο αζζελήο, δελ αλακέλεηαη 

λα δήζεη πεξηζζόηεξν από 24 ώξεο 

κε ή ρσξίο επέκβαζε

 ASA > 2 : 
απμεκέλε 
πηζαλόηεηα 
ΙΣΞ



ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΞΝ 
ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΝ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ (ΗΗ)

 Αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία ρεηξνπξγηθνύ 
πεδίνπ

 Διιηπήο απνζηείξσζε πιηθώλ

 Αλεπαξθήο αεξηζκόο ρώξνπ ρεηξνπξγείνπ

 Παξνπζία μέλνπζώκαηνο

 Μνιπζκέλα θάξκαθα

 Παξακέιεζε θαλόλσλ πγηεηλήο από ην 
πγεηνλνκηθό πξνζσπηθό



ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΞΝ 
ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ 

ΔΞΔΚΒΑΠΖ (ΗΗΗ)

 Παξνρεηεύζεηο

 Δπείγνπζεο επεκβάζεηο

 Αλεπαξθήο θάιπςε από αληηβηνηηθά

 Παξαηεηακέλε επέκβαζε

 Δίδνο επέκβαζεο



Παπάγυν ‘επέμβαζη’

ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ 
ΔΞΔΚΒΑΠΔΥΛ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΞΗΞΡΥΠΖ 
ΙΣΞ

1.ΘΑΘΑΟΔΠ Όρη δηάλνημε ΓΔ, αεξνθόξνπ νδνύ ή 
νπξνγελλεηηθνύ

Υσξίο παξαβίαζε θαλόλσλ αζεςίαο

2 %

2.ΓΛΖΡΗΘΑ 
ΚΝΙΠΚΔΛΔΠ

Γηάλνημε αεξνθόξνπ νδνύ, ΓΔ, 
νπξνγελλεηηθνύ ρσξίο ζεκαληηθή 
επηκόιπλζε

10-15 %

3.ΚΝΙΠΚΔΛΔΠ Παξνπζία νμείαο θιεγκνλήο (ρσξίο πύνλ)

Οξαηή επηκόιπλζε ηξαύκαηνο (π.ρ. 
έμνδνο πεξηερνκέλνπ θνίινπ ζπιάρλνπ ή 
ηξαύκαηα πνπ είλαη αλνηθηά κέρξη 4 ώξεο

20-30 %

4.ΟΞΑΟΔΠ Αλνηθηά ηξαύκαηα γηα > 4 ώξεο

Οξαηή επηκόιπλζε κε βέβαηα ινίκσμε 
(π.ρ. παξνπζία πύνπ, θνπξαλώδεο 
πεξηηνλίηηδα)

≥50 % 



ΓΗΑΓΛΥΠΖ ΙΣΞ

 πλήζσο εθδειώλεηαη ηελ 5ε – 6ε ΜΣΥ 
εκέξα (ζην 70 % ησλ αζζελώλ)

 80 – 90 %: ζηηο 30 εκέξεο κεηά ηελ 
επέκβαζε

 30 – 40 % δηαγηγλώζθνληαη κεηά ηελ 
έμνδν από ην λνζνθνκείν (βξαρεία 
λνζειεία)



ΓΗΑΓΛΥΠΖ ΙΣΞ

 Δξύζεκα

 Δπαηζζεζία

 Οίδεκα

 Παξνρή ππώδνπο πγξνύ

 Κιπδαζκόο (ελίνηε)

 Λεπθνθπηηάξσζε

 Ππξεηόο



ΞΟΝΙΖΤΖ ΡΥΛ ΙΣΞ
Ξόζν ζεκαληηθή είλαη?

H ΛΥΠ ζπλνδεύεηαη από:

 Αύμεζε ζλεηόηεηαο-λνζεξόηεηαο

 Πξνδηάζεζε γηα εκθάληζε θαη απώηεξσλ επηπινθώλ 
(π.ρ. κεηεγρεηξεηηθή θήιε, ζηέλσζε αλαζηόκσζεο 
θιπ)

 Πηζαλόλ λα απαηηεζεί θαη λέα επέκβαζε (π.ρ. ζε 
επέκβαζε θήιεο κε πιέγκα)



ΛΟΙΜΩΞΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ 

ΠΔΓΙΟΤ

Κάλλιον το προλαμβάνειν ή 

το θεραπεύειν

Ιπποκράτης ο Κώος

http://7gym-kardits.kar.sch.gr/comenius/2001/photo/ippokratis2.JPG


Πηξαηεγηθέο πξόιεςεο
Ξαξάγσλ ‘αζζελήο’

 Γηαθνπή θαπλίζκαηνο

 Απώιεηα βάξνπο

 Έιεγρνο ζαθραξώδνπο δηαβήηνπ

 Μείσζε δόζεο θνξηηθνζηεξνεηδώλ

 Πξνεηνηκαζία εληέξνπ (κε ρνξήγεζε κε 
απνξξνθήζηκνπ αληηβηνηηθνύ από ην ζηόκα) 
ζε επεκβάζεηο ζην έληεξν (κείσζε ηεο 
πηζαλόηεηαο ΛΥΠ από 25 % ζε 5 %)



ΙΝΗΚΥΜΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ 
ΞΔΓΗΝ

 Μπάλην αζζελνύο πξνεγρεηξεηηθά κε 
ρισξεμηδίλε ή αληηζεπηηθό ζαπνύλη ηελ 
παξακνλή ην βξάδπ (CDC)

 Αθαίξεζε ηξηρώλ όρη απαξαίηεηε εθηόο αλ 
επεξεάδεη ηελ επέκβαζε

– Όρη μύξηζκα (κηθξνηξαπκαηηζκνί πνπ θηινμελνύλ 
κηθξόβηα)

– Ηιεθηξηθέο μπξηζηηθέο κεραλέο



ΞΙΠΗΚΝ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ 
ΞΔΓΗΝ

 πλήζσο απαηηείηαη ρξόλνο 2 – 5 min γηα 
ηελ κέγηζηε κηθξνβηνθηόλν δξάζε

 Υισξεμηδίλε 2 % κε 70 % ηζνπξνιπιηθή 
αιθνόιε ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή ζηελ 
πξνεηνηκαζία ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ

– Μέγηζηνπ βαζκνύ κείσζε κηθξνβηαθνύ θνξηίνπ

– Μέγηζηε ππνιεηπόκελε δξάζε κεηά από ηελ 
ηνπηθή εθαξκνγή



ηπαηηγικέρ ππόλητηρ

πλζήθεο ρεηξνπξγείνπ

– Αεξηζκόο 

– Απνζηείξσζε

– Ικαηηζκόο

– Μείσζε αξηζκνύ αηόκσλ ζην ρ/ν

Υεηξνπξγηθή ηερληθή (παξάκεηξνο ‘ρεηξνπξγόο’)

Πξνθπιαθηηθή αληηβίσζε (θιπ…)



Κίνδςνορ ΛΥΠ

παπάγυν ‘επέμβαζη’

 Πξνεηνηκαζία ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ / πιύζηκν ρεξηώλ 
(π.ρ. θαηεπείγνπζα επέκβαζε)

 Γηάξθεηα επέκβαζεο
 Αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ (επηζθέπηεο, αεξηζκόο θιπ)
 Απνζηείξσζε εξγαιείσλ
 Ξέλα ζώκαηα ζην ρεηξνπξγηθό πεδίν / εκθπηεύζηκα 

πιηθά
 Παξνρεηεύζεηο- είδνο απηώλ
 Υεηξνπξγηθή ηερληθή 
 Μεηεγρεηξεηηθή ππνζεξκία



Πηξαηεγηθέο πξόιεςεο
Σεηξνπξγηθή ηερληθή

 εβαζκόο ζηνπο ηζηνύο
 Πξνζεθηηθή παξαζθεπή ηζηώλ, αηκόζηαζε θαη 

ρεηξνπξγηθόο θαζαξηζκόο
 Πξνζηαζία πεδίνπ από πεξηερόκελν θνίισλ νξγάλσλ
 Γηαηήξεζε αηκάησζεο
 Απνκάθξπλζε μέλσλ ζσκάησλ από ην ρεηξνπξγηθό 

πεδίν
 Γηαηήξεζε απζηεξά αζεςίαο από ηε ρεηξνπξγηθή νκάδα
 Πξνζεθηηθέο πιύζεηο θαη παξνρεηεύζεηο θάζε ζπιινγήο 

πνπ κπνξεί λα ππάξρεη
 Απνθπγή ππνζεξκίαο θαη ππννγθαηκίαο
 Πξνζεθηηθή ζύγθιεηζε ρεηξνπξγηθνύ ηξαύκαηνο



Παξάγσλ ‘επέκβαζε’

 Η κε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ ηεο 
αζεςίαο ή ε θαθή εγρεηξεηηθή 
ηερληθή δελ ζα πξέπεη λα απνηεινύλ 
άιινζη γηα ηελ ρνξήγεζε 
πξνθπιαθηηθήο αληηβίσζεο

 Πξνθπιαθηηθή αληηβίσζε:
Ππκπιήξσκα θαη όρη ππνθαηάζηαην 
ηεο θαιήο εγρεηξεηηθήο ηερληθήο



Many postoperative 

problems have their 

roots in the OR

C.H. Mayo, M.D.

http://media-2.web.britannica.com/eb-media/83/47383-004-157DD084.jpg


Πεπιεγσειπηηική 

ανηιμικποβιακή πποθύλαξη

 ΟΡΙΣΜΟΣ.- Η ρξήζε αληηκηθξνβηαθώλ για 

μικρό διάζηημα, πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή 

κεηά από κία επεκβαηηθή (δηαγλσζηηθή / 

ζεξαπεπηηθή) ή ρεηξνπξγηθή πξάμε

 ΣΤΟΧΟΣ ε κείσζε ηεο πηζαλόηεηαο 

ινίκσμεο ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ (ΛΥΠ)



Παπάλληλα…

 Διαρηζηνπνίεζε 

– ηεο επίδξαζεο ησλ αληηβηνηηθώλ ζηε θπζηνινγηθή κηθξνβηαθή 
ρισξίδα ησλ αζζελώλ

– παξελεξγεηώλ

– ηπρόλ δηαηαξαρήο ησλ ακπληηθώλ κεραληζκώλ ηνπ νξγαληζκνύ

 Υξήζε αληηβηνηηθώλ κε βάζε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα 
ηνπ θάζε ηκήκαηνο / λνζνθνκείνπ



ΞΟΝΦΙΑΘΡΗΘΖ ΑΛΡΗΒΗΥΠΖ
ΡΟΝΞΝΠ ΓΟΑΠΖΠ

 Όρη ‘απνζηείξσζε’ ηζηώλ, αιιά:

Αλαζηνιή αλάπηπμεο κηθξνβίσλ πνπ έρνπλ 
εηζέιζεη (κνιύλεη) ζην ρεηξνπξγηθό πεδίν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο 

Μείσζε κηθξνβηαθνύ θνξηίνπ ζην επίπεδν ησλ 
ηζηώλ ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ ζε ζεκείν 

ηέηνην ώζηε λα είλαη δπλαηόο ν έιεγρνο ησλ 
κηθξνβίσλ από ηηο ακπληηθέο δπλάκεηο ηνπ 

νξγαληζκνύ

http://www.starship.org.nz/images/Directory of Services/bug.jpg


ΑΡΥΔ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΗ 

ΑΝΣΙΒΙΩΗ

Ι. Έλδεημε ζε επεκβάζεηο ζηηο νπνίεο έρεη 

απνδεηρζεί όηη κεηώλεη ηελ επίπησζε ησλ 

ΛΥΠ ή γηα επεκβάζεηο όπνπ ε ΛΥΠ ζα 

απνηεινύζε δπλεηηθά κία θαηαζηξνθηθή 

εμέιημε



ΑΡΥΔ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΗ 

ΑΝΣΙΒΙΩΗ

ΙΙ. Υξήζε ελόο αληηβηνηηθνύ πνπ ζα πξέπεη 

λα είλαη 

 αζθαιέο

 θζελό 

 κε κηθξνβηνθηόλν δξάζε / θάζκα 

πνπ θαιύπηεη όια ηα κηθξόβηα πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα κνιύλνπλ ην 

ρεηξνπξγηθό πεδίν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επέκβαζεο



ΑΡΥΔ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΗ 

ΑΝΣΙΒΙΩΗ

ΙΙΙ. Ο ρξόλνο ρνξήγεζεο ηνπ 

αληηκηθξνβηαθνύ παξάγνληα ζα πξέπεη λα 

είλαη ηέηνηνο ώζηε λα έρεη επηηεπρζεί 

ζπγθέληξσζε ηνπ θαξκάθνπ ζηνλ νξό θαη 

ζηνπο ηζηνύο ζε ηθαλνπνηεηηθά 

κηθξνβηνθηόλα επίπεδα όηαλ γίλεηαη ε 

ηνκή ηνπ δέξκαηνο



ΑΡΥΔ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΗ 

ΑΝΣΙΒΙΩΗ

IV. Σα ζεξαπεπηηθά επίπεδα ηνπ 

αληηκηθξνβηαθνύ παξάγνληα ηόζν ζην 

δέξκα όζν θαη ζηνπο ηζηνύο ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνύληαη θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

επέκβαζεο  θαη κέρξη ην πνιύ ιίγεο ώξεο 

κεηά ηε ζύγθιεηζε ηνπ ρεηξνπξγηθνύ 

ηξαύκαηνο



ΔΟΥΡΖΚΑΡΑ

1. Δπηινγή αζζελώλ ?

2. Δπηινγή αληηβηνηηθνύ ?

3. Γόζε θαη δηάξθεηα ?

4. Οθέιε ?

5. Κίλδπλνη ?



ΔΟΥΡΖΚΑ 1
Δπηινγή αζζελώλ

Πξνθπιαθηηθή αληηβίσζε

ΥΡΗΗ Ή ΚΑΣΑΥΡΗΗ ???



Ξεξηεγρεηξεηηθή 
αληηκηθξνβηαθή πξνθύιαμε

Η πεξηεγρεηξεηηθή αληηκηθξνβηαθή 
πξνθύιαμε αληηζηνηρεί ζην έλα ηξίην 
ηνπ ζπλόινπ ησλ ρνξεγνύκελσλ 
αληηβηνηηθώλ

Moss F et al, Lancet



ΔΡΧΣΗΜΑ 1
ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΘΔΝΧΝ

 Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 
ίδην ηνλ αζζελή

 Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
επέκβαζε



ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΗ ΑΝΣΙΒΙΧΗ 
ΚΑΙ ΔΙΓΟ ΔΠΔΜΒΑΗ

Θαηεγνξίεο 1 θαη 2
(θαζαξέο – δπλεηηθά 

κνιπζκέλεο)

Η ρνξήγεζε 
αληηβίσζεο 
ζεσξείηαη 
πξνθπιαθηηθή

Θαηεγνξίεο 3 θαη 4
(κνιπζκέλεο – ξππαξέο)

Η ρνξήγεζε 
αληηβίσζεο είλαη 
ππνρξεσηηθή θαη 
ζεσξείηαη 
ζεξαπεπηηθή



Απόλςηερ ενδείξειρ πποθςλακηικήρ 

ανηιβίυζηρ ζε καθαπέρ επεμβάζειρ

 Σνπνζέηεζε μέλνπ ζώκαηνο
(εκθπηεύκαηνο, πξόζζεζεο, αγγεηαθνύ 
κνζρεύκαηνο)

 ε επεκβάζεηο ζηηο νπνίεο ε ΛΥΠ ζα 
κπνξνύζε λα έρεη θαηαζηξνθηθέο 
ζπλέπεηεο (αγγεηαθά κνζρεύκαηα, 
λεπξνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θιπ)



Παξάγσλ ‘επέκβαζε’
θαη θίλδπλνο SSI

Δλδνζθνπηθέο επεκβάζεηο < Αλνηθηέο επεκβάζεηο

<

http://www.empowher.com/files/ebsco/images/laparascopic_cholecystectomy.jpg


Μςκηηιαζικέρ ΛΥΠ 

(κςπίυρ Candida spp)

 Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε επίπησζή ηνπο έρεη 
ηξηπιαζηαζζεί (από 0.1 ζε 0.3 αλά 1,000)

 Αηηηνινγία

– Βαξηά πάζρνληεο ζε ΜΔΘ

– Αλνζνθαηαζηαικέλνη αζζελείο

– Δπξεία ρξήζε αληηβηνηηθώλ επξένο θάζκαηνο



GUIDELINES FOR PREVENTION 

OF SSI, CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL, 1999

SURGICAL CLINICS OF NORTH 

AMERICA 2009; 89: 365

Kirby JP. Prevention of surgical 

site infection

SIGN (Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network)-NHS

Antibiotic prophylaxis in surgery-

a national clinical guideline (July 

2008)



Antibiotic prophylaxis in surgery

Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 

2008

 Δπεκβάζεηο γηα θαξθίλν ηνπ καζηνύ +

 Πιαζηηθέο επεκβάζεηο ζην καζηό +

 Δπεκβάζεηο καζηνύ κε εκθπηεύκαηα ++

 Σνπνζέηεζε βεκαηνδόηε ++

 Αλνηθηέο θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ++

 Πλεπκνλεθηνκή ++



Antibiotic prophylaxis in surgery

Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 

2008

 Δπεκβάζεηο νηζνθάγνπ ++

 Δπεκβάζεηο ζηνκάρνπ/12ινπ ++

 Δπεκβάζεηο λνζνγόλνπ παρπζαξθίαο ++

 Δπεκβάζεηο ζην ιεπηό έληεξν ++

 Υνιεθόξα / ήπαξ / πάγθξεαο ++

 Λαπαποζκοπική σολοκςζηεκηομή -

(+ ζε διαθςγή σολήρ, μεηαηποπή ζε ανοικηή, οξεία 
σολοκςζηίηιδα, ίκηεπορ, ανοζοκαηαζηολή, ειζαγυγή 
πποζθεηικών ζςζκεςών [ζυλήνυν])



Antibiotic prophylaxis in surgery

Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 

2008

 θσιεθνεηδεθηνκή +++

 Δπεκβάζεηο παρένο εληέξνπ +++

 Πιαζηηθή θήιεο (αλνηθηή/lap/mesh) - (?)

 Γηαγλσζηηθέο ελδνζθνπηθέο πξάμεηο -

 Θεξαπεπηηθέο ελδνζθνπηθέο πξάμεηο + 

 πιελεθηνκή - / +



Γςναικολογικέρ επεμβάζειρ

Antibiotic prophylaxis in surgery

Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 

2008

 Τζηεξεθηνκή (δηαθνηιηαθή/δηαθνιπηθή) ++

 Καηζαξηθή ηνκή +++

 Φπζηνινγηθόο ηνθεηόο -

 Πξνθιεηή δηαθνπή θύεζεο +++

 Σνπνζέηεζε ελδνκεηξηθήο ζπζθεπήο γηα

αληηζύιιεςε -



Οςπολογικέρ επεμβάζειρ

Antibiotic prophylaxis in surgery

Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 

2008

 Γηνξζηθή βηνςία πξνζηάηε ++

 Ληζνζξπςία ++

 Γηαδεξκηθή λεθξνιηζνηνκή? ++

 Δλδνζθνπηθή αθαίξεζε ιίζνπ νπξεηήξα ++

 Γηνπξεζξηθή πξνζηαηεθηνκή +++

 Γηνπξεζξηθή εθηνκή όγθσλ θύζηεο -

 Ρηδηθή θπζηεθηνκή ++



Οπθοπεδικέρ επεμβάζειρ

Antibiotic prophylaxis in surgery

Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 

2008

 Αξζξνπιαζηηθέο +++

 Αλνηθηά θαηάγκαηα +++

 Αλνηθηέο επεκβάζεηο γηα θιεηζηά θαηάγκαηα +++

 Καηάγκαηα ηζρίνπ +++

 Οπθοπεδικέρ επεμβάζειρ (συπίρ εμθςηεύζιμα ςλικά)
-

 Αθξσηεξηαζκνί ++



Antibiotic prophylaxis in surgery

Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 

2008

 Αγγεηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηελ θνηιία θαη ζηα 

θάησ άθξα ++

 Δπεκβάζεηο ζηα καιαθά κόξηα ηνπ άλσ άθξνπ +

 Σνπνζέηεζε θεληξηθνύ θιεβηθνύ  θαζεηήξα -



National Nosocomial Infections 

Surveillance (NNIS) risk index

 πλδπάδνληαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη ηόζν 

κε ηνλ αζθενή όζν θαη κε ηελ επέμβαζη

 Πξνηείλεηαη σο ε κέζνδνο εθινγήο γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ SSI

Culver DH et al, Am J Med



Τπολογιζμόρ NNIS

ΠΑΡΑΓΩΝ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Score

0 1

ASA Score <3 ≥ 3

Δίδορ επέμβαζηρ Καζαξέο

Γπλεηηθά 

κνιπζκέλεο

Μνιπζκέλεο

Ρππαξέο

Γιάπκεια επέμβαζηρ 

(ζε ζσέζη με ηο 75 %)

≤ 75 > 75



NNIS risk index score θαη 
θίλδπλνο SSI

Σχέζη NNIS risk index score και κινδύνου 

εμφάνιζης SSI
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Όζν κεγαιύηεξνο ν NNIS risk index score, ηόζν κεγαιύηεξε ε πηζαλόηεηα SSΙ



ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΘΔΝΩΝ

Σειηθή απόθαζε γηα ρνξήγεζε

πξνθπιαθηηθήο αληηβίσζεο

 Κίνδςνορ SSI γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή

 Βαπύηηηα ησλ ζπλεπεηώλ κηαο SSI

– Αγγεηαθά κνζρεύκαηα

– Πιέγκαηα

– Οξζνπεδηθέο πξνζέζεηο

 Αποηελεζμαηικόηηηα πξνθύιαμεο

 Πιθανέρ παπενέπγειερ



ΔΡΧΣΗΜΑ 2
ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΟΤ

 Αζθαιέο θαη θζελό

 Όρη ‘ηειεπηαίαο γελεάο’ (πξνηηκώληαη ηα απινύζηεξα)

 Όρη αλάπηπμε αληνρήο ζε απηό

 Καιύπηεη ην πηζαλό θάζκα κηθξνβίσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 
επέκβαζε (ρεηξνπξγηθό πεδίν)

 Καιύπηεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ζην θάζε 
ζπγθεθξηκέλν ηκήκα/λνζνθνκείν ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 
ηπρόλ αλάπηπμε αληνρήο



ςνήθυρ εςθςνόμενα μικπόβια

 Enterococcus spp., and Escherichia coli

(ζπλήζε). 

 Staphylococcus (aureus, coagulase-negative)

 Απμαλόκελν πνζνζηό αλζεθηηθώλ ζηα 

αληηβηνηηθά παζνγόλσλ, όπσο methicillin-

resistant S. aureus (MRSA) ή Candida albicans.



DISTRIBUTION OF PATHOGENS ISOLATED* FROM SURGICAL 
SITE

INFECTIONS, NATIONAL NOSOCOMIAL INFECTIONS 
SURVEILLANCE

SYSTEM, 1980 TO 2000

% Απνκνλνύκελσλ κηθξννξγαληζκώλ

1980 - 1990 (N=16,727) 1990 – 2000 (N=17,671)

Staphylococcus aureus 17 20

Coagulase-negative staphylococci 12 14

Enterococcus spp. 13 12

Escherichia coli 10 8

Pseudomonas aeruginosa 8 8

Enterobacter spp. 8 7

Proteus mirabilis 4 3

Klebsiella pneumoniae 3 3

Other Streptococcus spp. 3 3

Candida albicans 2 3

Group D streptococci (non-enterococci) - 2

Other gram-positive aerobes - 2

Bacteroides fragilis - 2



Πιθανοί παθογόνοι μικποοπγανιζμοί 

ςπεύθςνοι για ΛΥΠ ανά επέμβαζη

Θσξαθνρεηξνπξγηθέο (κε 

θαξδηνρεηξνπξγηθέο) επεκβάζεηο

Staphylococcus aureus

Coagulase-negative staphylocossi

Streptococcus pneumoniae, gram-αξλεηηθά 

ζηειέρε

Αγγεηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο Staphylococcus aureus

Coagulase-negative staphylocossi

θσιεθνεηδεθηνκή Gram-αξλεηηθά ζηειέρε

Αλαεξόβηα

Επεκβάζεηο ζηα ρνιεθόξα Gram-αξλεηηθά ζηειέρε

Αλαεξόβηα

Επεκβάζεηο ην παρύ έληεξν - νξζό Gram-αξλεηηθά ζηειέρε

Αλαεξόβηα

Επεκβάζεηο ζην ζηόκαρν – 12ιν Gram-αξλεηηθά ζηειέρε

ηξεπηόθνθθνη

Αλαεξόβηα ηεο ρισξίδαο ηνπ νξνθάξπγγα



Πιθανοί παθογόνοι μικποοπγανιζμοί ςπεύθςνοι 

για ΛΥΠ ανά επέμβαζη

Σνπνζέηεζε κνζρεπκάησλ, πξνζέζεσλ, 

εκθπηεπκάησλ

Staphylococcus aureus

Coagulase-negative staphylocossi

Καξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο Staphylococcus aureus

Coagulase-negative staphylocossi

Νεπξνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο Staphylococcus aureus

Coagulase-negative staphylocossi

Επεκβάζεηο ζην καζηό Staphylococcus aureus

Coagulase-negative staphylocossi

Οθζαικνινγηθέο επεκβάζεηο Staphylococcus aureus

Coagulase-negative staphylocossi

Streptococci, gram-αξλεηηθά ζηειέρε

Οξζνπεδηθέο επεκβάζεηο Staphylococcus aureus

Coagulase-negative staphylocossi

Gram-αξλεηηθά ζηειέρε



Πιθανοί παθογόνοι μικποοπγανιζμοί 

ςπεύθςνοι για ΛΥΠ ανά επέμβαζη

Κεθαιή – ηξάρεινο (κε δηάλνημε 
ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ 
ζηνκαηνθάξπγγα)

Gram-αξλεηηθά ζηειέρε

ηξεπηόθνθθνη

Αλαεξόβηα ηεο ρισξίδαο ηνπ 
νξνθάξπγγα

Μαηεπηηθέο – γπλαηθνινγηθέο 
επεκβάζεηο

Gram-αξλεηηθά ζηειέρε

Δληεξόθνθθνη

ηξεπηόθνθθνη Group B

Αλαεξόβηα



Αζςνήθη παθογόνα

 Rhizopus oryzae

 Clostridium perfringens

 Rhodococcus bronchialis

 Nocardia farcinica

 Legionella pneumophila

 Legionella dumoffii

 Pseudomonas multivorans



Αζςνήθη παθογόνα

 Παξαβίαζε θαλόλσλ ηερληθήο - αζεςίαο

 Έιεγρνο γηα εληνπηζκό πξνβιήκαηνο

– Μνιπζκέλα αληηζεπηηθά

– Διιηπήο / πξνβιεκαηηθή απνζηείξσζε

– Δπνηθηζκόο πξνζσπηθνύ



Πποθςλακηική ανηιβίυζη

 πλεζέζηαηα ρνξεγείηαη θεθαινζπνξίλε (1εο

ή 2εο γελεάο) όπσο ε θεθαδνιίλε (Kefzol, 
Vifazolin) ή ε θεθνπξνμίκε (Zinacef)
– Γξαζηηθή έλαληη gram (+) θαη gram (-) ζηειερώλ
– Αζθαιήο
– Ιθαλνπνηεηηθή θαξκαθνθηλεηηθή
– Λνγηθό θόζηνο

 Κεθαδνιίλε ή θεθνπξνμίκε: ηδηαίηεξα 
ρξήζηκεο ζε θαζαξέο ή δπλεηηθά κνιπζκέλεο 
επεκβάζεηο



ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΗ 

ΑΝΣΙΒΙΩΗ
Kirby JP et al, Surg Clin North Am 2009

ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΠΛΗΠΡΥΚΔΛΖ 
ΑΛΡΗΒΗΥΠΖ

ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΖ 
ΞΟΝΡΑΠΖ

Θαξδην-ζσξαθηθέο Cefazolin ή 
cefuroxime

Vancomycin, 
clindamycin

Αγγεηνρεηξνπξγηθέο Cefazolin ή 
cefuroxime

Vancomycin, 
clindamycin

Πηόκαρνο/12ιν Cefazolin Cefoxitin, 
cetotetan, 
aminoglycoside ή 
fluoroquinolone ±
θαηά αλαεξνβίσλ



ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΗ 

ΑΝΣΙΒΙΩΗ

ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΠΛΗΠΡΥΚΔΛΖ 
ΑΛΡΗΒΗΥΠΖ

ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΖ 
ΞΟΝΡΑΠΖ

Αλνηθηέο 
επεκβάζεηο ζηα 
ρνιεθόξα

Cefazolin Cefoxitin, 
cetotetan, 
aminoglycoside ή 
fluoroquinolone ±
θαηά αλαεξνβίσλ

Ιαπαξνζθνπηθή 
ρνινθπζηεθηνκή

Θακία Θακία

Πθσιεθνεηδεθηνκή 
(ρσξίο δηάηξεζε)

Cefoxitin, 
cetotetan, 
cefazoline + 
metronidazole

Ertapenem, 
aminoglycoside ή 
fluoroquinolone + 
θαηά αλαεξόβησλ



ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΗ 
ΑΝΣΙΒΙΧΗ

ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΠΛΗΠΡΥΚΔΛΖ 
ΑΛΡΗΒΗΥΠΖ

ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΖ 
ΞΟΝΡΑΠΖ

Δπεκβάζεηο ζην 
παρύ έληεξν

Cefoxitin, 
cetofetan, 
ampicilline/sulbact
am, ertapenem, 
cefazolin + 
metronidazole

Aminoglycoside ή 
fluoroquinolone + 
θαηά αλαεξνβίσλ,

Aztreonam + 
clindamycin

ζηεξεθηνκή Cefazoline, 
cefuroxime, 
cefoxitin, 
cetotetan, 
ampillicin/sulbacta
m

Aminiglycoside ή 
fluoroquinolone +
θαηά αλαεξνβίσλ

Aztreonam+clinda
mycin



ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΗ 
ΑΝΣΙΒΙΧΗ

ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΠΛΗΠΡΥΚΔΛ
Ζ ΑΛΡΗΒΗΥΠΖ

ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘ
Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ

Νξζνπεδηθέο 
επεκβάζεηο κε 
πξνζζεηηθά πιηθά

Cefazolin, 
cefuroxime

Vancomycin, 
clindamycin

Δπεκβάζεηο 
θεθαιήο / 
ηξαρήινπ

Cefazolin, 
clindamycin

-



ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΟΤ
Kirby JP et al, Surg Clin North Am 2009

 Γηα θαζαξέο επεκβάζεηο: θάιπςε έλαληη 
θπξίσο ζηαθπινθόθθσλ

 Γηα δπλεηηθά κνιπζκέλεο επεκβάζεηο:
θάιπςε θαη έλαληη gram (-) ζηειερώλ 
(Enterobacteriacae)

 Οη αλάγθεο απηέο θαιύπηνληαη από cefazolin 
ή cefuroxime



Αμινογλςκοζίδερ υρ 

πποθςλακηική ανηιβίυζη

 πάληα (σο κνλνζεξαπεία 
ή ζε ζπλδπαζκό κε άιια 
αληηβηνηηθά)



Βανκομςκίνη ζαν 

πποθςλακηική ανηιβίυζη

 Γελ ζπληζηάηαη ζπζηεκαηηθά (en routine)

 Πηζαλόλ λα απαηηεζεί αλ ππάξρεη 

πξόβιεκα κε MRSA ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα (ζε ζπλελλόεζε κε ην ηκήκα 

ινηκώμεσλ)



Πεξηεγρεηξεηηθή αληηκηθξνβηαθή πξνθύιαμε ζε 
ζπλήζεηο επεκβάζεηο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο (ιεπηό / 
παρύ έληεξν + ζθσιεθνεηδεθηνκή)

 Πηζαλόλ λα απαηηεζεί θάιπςε θαη από αλαεξόβηα 
ζηειέρε 

 Δίηε ρνξήγεζε θεθαινζπνξίλεο πνπ πξνζθέξεη θαη 
αλαεξόβηα θάιπςε (π.ρ. cefoxitin [Mefoxil]) είηε 
πξνζζήθε αληηβηνηηθνύ ελαληίνλ αλαεξόβησλ
(clindamycin or metronidazole) καδί κε ηελ 
θεθαινζπνξίλε 1εο ή 2εο γελεάο

Kirby JP et al, Surg Clin North Am 2009



ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΟΤ
Kirby JP et al, Surg Clin North Am 2009

Πύλνςε - Γεληθόο θαλόλαο

Γηα ηηο πεξηζζόηεξεο επεκβάζεηο ζπληζηάηαη  

 Δίηε ΘΔΦΑΙΝΠΞΝΟΗΛΖ ΞΟΥΡΖΠ 
ΓΔΛΔΑΠ (CEFAZOLINE [Kefzol, Vifazolin])

 Δίηε ΘΔΦΑΙΝΠΞΝΟΗΛΖ ΓΔΡΔΟΖΠ 
ΓΔΛΔΑΠ (CEFUROXIME [Zinacef])



ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΡΗΒΗΝΡΗΘΝ
Ξξνζνρή όηαλ

 Πξνεγρεηξεηηθή λνζειεία ≥ 5 εκέξεο

 Πξνεγνύκελε λνζειεία κέζα ζην ηειεπηαίν 3κελν

 Πξνεγεζείζα ιήςε αληηβηνηηθώλ ην ηειεπηαίν ηξίκελν

 Ννζειεία ζηε ΜΔΘ (ηξέρνπζα ή πξόζθαηε)

 Αλνζνθαηαζηνιή

 Φνξεία αλζεθηηθνύ ζηελ βαλθνκπθίλε εληεξόθνθθνπ



ΔΡΧΣΗΜΑ 3

Γνζνινγία, ρξόλνο θαη δηάξθεηα 
ρνξήγεζεο



Σξόλνο ρνξήγεζεο 
θαξκάθνπ 

 Πνιύ ζεκαληηθόο 
παξάγνληαο



Ηδαληθόο ρξόλνο

Κε ηελ εηζαγσγή ζηελ 
αλαηζζεζία

Ή ην πνιύ κέζα ζε κία ώξα πξηλ 
ηελ έλαξμε ηεο επέκβαζεο

↓
ςειά επίπεδα θαξκάθνπ 

ζηνπο ηζηνύο θαη ην αίκα θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο

http://www.brandianestesia.it/Images/line4.gif


ΣΟΝΛΝΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ
ΒΑΛΘΝΚΘΗΛΖΠ

 Μία ώξα πξηλ ηελ εηζαγσγή ζηελ 
αλαηζζεζία

 Σαρύηεξε έγρπζε: red man syndrome 
(απειεπζέξσζε ηζηακίλεο)



Γιάπκεια σοπήγηζηρ 

πποθςλακηικήρ ανηιβίυζηρ

Η δηάξθεηα ηεο πξνθπιαθηηθήο αληηβίσζεο 
ζπλήζσο ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε κία 
κόλν δόζε εθηόο από εηδηθέο πεξηπηώζεηο

– Παξαηεηακέλε δηάξθεηα επέκβαζεο (> 3 ώξεο)
 Γεύηεξε ή Σξίηε δόζε δηεγρεηξεηηθά (γηα ηελ 

θεθαδνιίλε, θάζε 3-4 ώξεο)

– εκαληηθή απώιεηα αίκαηνο (> 3 κνλ) (↓ C)



Γηάξθεηα πξνθπιαθηηθήο 
αληηβίσζεο

 Γηαθνπή ζην ηέινο ηεο επέκβαζεο ή ην πνιύ 
24ώξεο κεηά από απηή

 Μέρξη 48 ώξεο ζε επηιεγκέλεο επεκβάζεηο (π.ρ. 
θαξδηνρεηξνπξγηθέο-αγγεηαθέο επεκβάζεηο, 
κεηακόζρεπζε ήπαηνο) ???

 Μεγαιύηεξε δηάξθεηα ρνξήγεζεο: ζεξαπεπηηθή 
θαη όρη πξνθπιαθηηθή αληηβίσζε

ASHP Therapeutic guidelines, AJHSP
Nichols RL, Surg Infect 2005



Γηάξθεηα πξνθπιαθηηθήο 
αληηβίσζεο

 Μία δόζε εμ ίζνπ απνηειεζκαηηθή κε ηηο 
πνιιαπιέο δόζεηο σο πξνθπιαθηηθή αγσγή

 Αλ πάλησο ρξεηαζζεί πεξαηηέξσ ρνξήγεζε, 
κία επηπιένλ δόζε δελ αλακέλεηαη λα 
πξνθαιέζεη θάπνηα βιάβε ζηνλ αζζελή

McDonald M, ANZ J Surg1998



Ξιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνξηζκέλεο 
δηάξθεηαο ρνξήγεζεο πξνθπιαθηηθήο 

αληηβίσζεο

– Απνθπγή εκθάληζεο αλζεθηηθώλ 
κηθξννξγαληζκώλ

– Απνθπγή παξελεξγεηώλ όπσο ε θνιίηηδα από 
Clostridium difficile

– Μείσζε θόζηνπο θαη θόξηνπ εξγαζίαο 
λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ



Γηάξθεηα πξνθπιαθηηθήο 
αληηβίσζεο

 πζηεκαηηθά παξαβηάδεηαη ζηελ 
θιηληθή πξάμε από ηελ πιεηνλόηεηα 
ησλ ρεηξνπξγώλ ιόγσ ηνπ θόβνπ 
εκθάληζεο ΛΥΠ



Γνζνινγία - παρύζαξθνη

Μεγαιύηεξεο δόζεηο 
πξνθπιαθηηθήο 
αληηβίσζεο (ζπλήζσο 
δηπιάζηεο, π.ρ. 2 g αληί 
γηα 1 g cefazolin [Kefzol, 

Vifazolin])

http://www.thebiojournal.com/files/article_images/obesity-Fig_2.jpg


ΔΡΧΣΗΜΑ 4
Κίλδπλνη πξνθπιαθηηθήο αληηβίσζεο

 Αλαθπιαθηηθέο αληηδξάζεηο (πξνζνρή ζε ηζηνξηθό 
αιιεξγηθώλ αληηδξάζεσλ)

 Γηάξξνηα

 Κνιίηηδα από Clostridium difficile: ππαξθηόο 
θίλδπλνο αθόκε θαη κεηά από κία δόζε 
πξνθπιαθηηθήο αληηβίσζεο

 Αληνρή ζηα αληηβηνηηθά (αθόκε θαη κεηά από κία 
δόζε, κεγαιύηεξν πξόβιεκα ζε παξαηεηακέλε [> 
48 h] ρνξήγεζε)



ΠΛΖΘΖ ΙΑΘΖ

 Λάζε ζηελ επηινγή (ραξαθηεξηζκό) ηεο επέκβαζεο 
(θαζαξέο vs. κνιπζκέλεο)

 Υνξήγεζε ακηλνγιπθνζίδεο (θαη ζε ειηθησκέλνπο)

 Υνξήγεζε θηλνιόλεο ή θεθαινζπνξίλεο 3εο γελεάο.

 Παξάηαζε ηεο«πξνθύιαμεο» γηα πνιιέο εκέξεο.



Πξόιεςε SSI όζνλ αθνξά 
εηδηθά ηνλ ζηαθπιόθθνθν

 S.Aureus. Δπζύλεηαη γηα ηηο 
πεξηζζόηεξεο ΛΥΠ από νπνηνλδήπνηε 
άιιν κηθξννξγαληζκό

 Δκθάληζε αλζεθηηθόηεηαο
(αλζεθηηθνί ζηε κεζηθηιιίλε θιώλνη)



Πξόιεςε SSI όζνλ αθνξά 
εηδηθά ηνλ ζηαθπιόθθνθν

 Πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ 
δξαζηηθώλ έλαληη ηνπ MRSA (π.ρ. βαλθνκπθίλε)

 πζηεκαηηθή ρξήζε βαλθνκπθίλεο δελ 
ζπληζηάηαη εθηόο όηαλ ππάξρνπλ αξθεηέο 
πεξηπηώζεηο SSI από MRSA ή coag (-) 
ζηαθπινθόθθνπο 

Mangram AJ, Inf Control Hosp Epidemiol



Ξξόιεςε SSI όζνλ αθνξά 
εηδηθά ηνλ ζηαθπιόθθνθν

 Πεξηνξηζκόο ρξήζεο βαλθνκπθίλεο

 Υξήζε εκθπηεύζηκσλ ζπζθεπώλ ή πξνζζεηηθώλ 
πιηθώλ ζε λνζνθνκεία κε απμεκέλε επίπησζε 
ινηκώμεσλ από MRSA ή coag (-) ζηαθπινθόθθνπο 
(ρσξίο όκσο λα νξίδεηαη ην ’θαηώθιη’ γηα ηελ 
έλαξμε ρνξήγεζεο)

ASHP guidelines, Am J Health System Pharm 
1999



Staphylococcus aureus
Ζ αμία ηεο mupirocin (?)

 Δπνηθηζκόο πνιύ ζπλεζηζκέλνο (30 %, ξηληθέο θνηιόηεηεο)

 Δπνηθηζκόο κε MRSA αζπλήζεο (1-2.5 %)

 Πξόηαζε: θαηαπνιέκεζε επνηθηζκνύ πξνεγρεηξεηηθά κε 
mupirocin (Bactroban) ηνπηθά, απνηειεζκαηηθή όζνλ αθνξά 
ηελ εθξίδσζε θαη ηελ επίπησζε ησλ SSI
– Υξήζηκε ηαθηηθή γηα θαξδηνρεηξνπξγηθέο θαη νξζνπεδηθέο 

επεκβάζεηο (ηδηαίηεξα επί παξνπζίαο MRSA), εξώηεκα όκσο γηα 
επεκβάζεηο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο

– Η αληηκεηώπηζε ηνπ επνηθηζκνύ παξακέλεη εξσηεκαηηθό

Chemotherapy, 2008



Ξξνβιήκαηα βαλθνκπθίλεο γηα 
πξνθύιαμε έλαληη Staph. 
aureus
 Μαθξά πεξίνδνο ρνξήγεζεο θαξκάθνπ (πξόιεςε 

ηνπ red man syndrome)

 Αξγή θαηαλνκή ζηνπο ηζηνύο

 Όρη δξαζηηθή έλαληη gram (-) κηθξννξγαληζκώλ

 Πξόζθαηα ε δξαζηηθόηεηα ηεο βαλθνκπθίλεο έλαληη 
ηνπ MRSA έρεη κεησζεί
– Πξόβιεκα ιόγσ αύμεζεο ηεο επίπησζεο ησλ MRSA



Ηζηνξηθό αιιεξγίαο ζηηο 
β-ιαθηάκεο

 Gram (+) θάιπςε: βαλθνκπθίλε ή 
θιηλδακπθίλε

 Gram (–) θάιπςε: ακηλνγιπθνζίδεο ή 
θινπνξνθηλνιόλεο



ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΙΣΞ

 Παξνρέηεπζε ζπιινγήο
 Έιεγρνο απνλεύξσζεο (δηάζπαζε)
 Υεηξνπξγηθόο θαζαξηζκόο (αθαίξεζε 

λεθξσκάησλ)
 Πιύζε ρεηξνπξγηθνύ ηξαύκαηνο
 Γηαηήξεζε αλνηθηνύ δέξκαηνο
 IV αληηβίσζε: όηαλ ζπλππάξρεη θπηηαξίηηδα
 Καιιηέξγεηα: ζε επηπιεγκέλεο ΛΥΠ
 πζηήκαηα παξνρεηεύζεσλ θελνύ: ζε 

εηδηθέο πεξηπηώζεηο



ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ (Η)

 Πξνζεθηηθή πξνεγρεηξεηηθή πξνεηνηκαζία

 Μείσζε λνζειείαο (πξνεγρεηξεηηθά θαη 

κεηεγρεηξεηηθά)

 Πξνζεθηηθή ρεηξνπξγηθή ηερληθή

 Υνξήγεζε πξνθπιαθηηθήο αληηβίσζεο αλάινγα κε

– Είδνο επέκβαζεο

– Πξνβιήκαηα αζζελνύο

– Δεδνκέλα θάζε ηκήκαηνο / λνζνθνκείνπ



ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ (ΗΗ)

 πλήζσο γηα ηηο πεξηζζόηεξεο επεκβάζεηο αξθεί ε 
ρνξήγεζε κηαο θεθαινζπνξίλεο πξώηεο ή 
δεύηεξεο γελεάο ιίγν πξηλ ηελ επέκβαζε (ζπλήζσο 
κε ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία)

 Δεύηεξε δόζε ζπληζηάηαη ζε επηιεγκέλεο 
πεξηπηώζεηο (π.ρ. παξάηαζε επέκβαζεο > 3 ώξεο 
ή απώιεηα αίκαηνο)

 ε θάζε πεξίπησζε, ε δηάξθεηα ηεο πξνθπιαθηηθήο 
αληηβίσζεο ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε < 24 ώξεο



ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ (ΗΗΗ)

 Έγθαηξε δηάγλσζε ΛΥΠ

 Άκεζε θαη δξαζηηθή αληηκεηώπηζή ηεο



ΙΝΗΚΥΜΖ ΔΓΘΑΚΑΡΗΘΖΠ 
ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΠ

 Οθείιεηαη ζηελ δηείζδπζε θαη ζηνλ 
πνιιαπιαζηαζκό κηθξνβίσλ ζηνπο 
δσληαλνύο ηζηνύο θάησ από ηελ 
εγθαπκαηηθή επηθάλεηα



ΠΛΔΞΔΗΔΠ ΙΝΗΚΥΜΖΠ 
ΔΓΘΑΚΑΡΗΘΖΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΠ

 Παξάηαζε δηάξθεηαο επνύισζεο

 Απνθόιιεζε κνζρεύκαηνο

 Παξαγσγή ηνμίλεο (δηαηαξαρή ιεηηνπξγίαο 
καθξηλώλ νξγάλσλ

– Multiple organ dysfunction syndrome (MODS)

– Multiple organ failure (MOF)

 εςαηκία – ινίκσμε απνκαθξπζκέλσλ 
πεδίσλ



ΓΗΑΓΛΥΠΖ ΙΝΗΚΥΜΖΠ 
ΔΓΘΑΚΑΡΗΘΖΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΠ

 Κιηληθά ζεκεία
– Σνπηθέο εθδειώζεηο

– πζηεκαηηθέο εθδειώζεηο

 Βηνςία
– Ιζηνινγηθέο αιινηώζεηο

– Απνκόλσζε κηθξννξγαληζκώλ 
(θαιιηέξγεηα)



ΡΝΞΗΘΔΠ ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ

 Δζηίεο λέθξσζεο 

 Οίδεκα, εξύζεκα, αιιαγέο ρξνηάο ζην ρείινο 
ηεο εγθαπκαηηθήο επηθάλεηαο

 Μεηαηξνπή ηνπ κεξηθνύ ζε νιηθνύ πάρνπο 
έγθαπκα

 Αζπλήζηζηα ηαρεία απνθόιιεζε εζράξαο

 Αηκνξξαγηθή δηήζεζε ησλ ηζηώλ θάησ από 
ηελ εζράξα

 Πύνλ ζηελ εγθαπκαηηθή επηθάλεηα



ΠΠΡΖΚΑΡΗΘΔΠ 
ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ

 Τπεξζεξκία / ππνζεξκία

 Τπόηαζε

 Γηαηαξαρέο επηπέδνπ ζπλείδεζεο

 Γηαηαξαρέο ηζνδπγίνπ γιπθόδεο

 Γηαηαξαρέο ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ



ΒΗΝΤΗΑ

 Λήςε πιηθνύ θάησ από ηελ εζράξα (λπζηέξη 
ή punch biopsy)

– Μηθξννξγαληζκνί

– Θξόκβσζε ή αηκνξξαγία

– Νέθξσζε

– Έληνλε θιεγκνλώδεο απάληεζε

 Καιιηέξγεηα

– Θεηηθή (κε απνκόλσζε > 100.000 CFU/gr ηζηνύ)



ΙΝΗΚΥΜΖ ΔΓΘΑΚΑΡΗΘΖΠ 
ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΠ

 Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 
έγθαπκα (ηξαύκα)

 Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 
αζζελή



ΙΝΗΚΥΜΖ ΔΓΘΑΚΑΡΗΘΖΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΠ –
ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΝ 
ΡΟΑΚΑ

 Αηκάησζε 
– Θξόκβσζε αγγείσλ (ζεξκόηεηα)

– Θξόκβσζε αγγείσλ (δξάζε κηθξνβίσλ)→ 
έγθαπκα κεξηθνύ → έγθαπκα νιηθνύ πάρνπο

 Ομέσζε – ηνπηθή ππνζεξκία - αλαεξόβηεο 
ζπλζήθεο – ηνπηθή πγξαζία → αλάπηπμε 
κηθξνβίσλ / κπθήησλ θαη ↓ θαγνθύηησζεο

 Θέζε εγθαύκαηνο

 Παξνπζία μέλνπ ζώκαηνο ζην ηξαύκα



ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΞΝ 
ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΝΛ ΜΔΛΗΠΡΖ

 αθραξώδεο δηαβήηεο

 Νεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο

 Αλνζνθαηαζηνιή

– Αλνζνθαηαζηνιή κπνξεί λα είλαη θαη 
απνηέιεζκα ηνπ εγθαύκαηνο ηδηαίηεξα 
όηαλ > 30 % TBSA

– Έθηαζε εγθαύκαηνο: ζρεηίδεηαη κε ηε 
βαξύηεηα ηεο αλνζνθαηαζηνιήο



ΓΗΑΡΑΟΑΣΔΠ ΑΛΝΠΝΙΝΓΗΘΖΠ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΠΔ ΔΓΘΑΚΑΡΑ

 ΓΙΑΣΑΡΑΥΗ ΥΤΜΙΚΗ ΑΝΟΙΑ

– ↓αξηζκνύ B-ιεκθνθπηηάξσλ

– ↓αλνζνζθαηξηλώλ

– ↓ηλσδνλεθηίλεο

– Δηαηαξαρή ζύλζεζεο αλνζνηξνπνπνηεηώλ

 ΔΙΑΣΑΡΑΥΗ ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΑΝΟΙΑ

– Μεησκέλε απάληεζε ζε κηηνγόλα/αληηγόλα

– Αύμεζε θαηαζηαιηηθώλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ

– Μείσζε βνεζεηηθώλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ



ΓΗΑΡΑΟΑΣΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 
ΑΛΝΠΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 
ΠΡΝ ΔΓΘΑΚΑ

 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΦΙΛΧΝ

– Μεησκέλε πξνζθνιιεηηθή ηθαλόηεηα

– Μεησκέλε θαγνθπηηαξηθή ηθαλόηεηα

– Μεησκέλε ηθαλόηεηα θαηαζηξνθήο θπηηάξσλ

– Μεησκέλε ρεκεηνηαμία

 ΆΛΛΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

– ↓ιεηηνπξγία καθξνθάγσλ θαη κνλνθπηηάξσλ

–   έθθξηζε αλνζνθαηαζηαιηηθώλ 

αλνζνηξνπνπνηεηώλ 



ΔΘΛΝΚΔΛΝΗ 
ΚΗΘΟΝΝΟΓΑΛΗΠΚΝΗ

 Staphylococcus aureus

– Methicillin-resistant S. aureus

 Gram-αξλεηηθά ζηειέρε

– Pseudomonas aerigunosa

 Μύθεηεο



ΙΝΗΚΥΜΖ ΔΓΘΑΚΑΡΗΘΖΠ 
ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΠ

 ΠΡΧΙΜΗ ΦΑΗ

– Απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο ↓ κηθξνβηαθνύ θνξηίνπ

– ηαδηαθά επνηθηζκόο

– Μέζα ζηηο 48 πξώηεο ώξεο

 Group A streptococcus

– ηε ζπλέρεηα

 Staphylococcus aureus (πηζαλή πξώηκε ζεςαηκία)

– πλππάξρνπζα ινίκσμε (π.ρ. αλαπλεπζηηθνύ)

 Επηκόιπλζε εγθαπκαηηθήο επηθάλεηαο κέζσ 

κηθξνβηαηκίαο



 ΠΡΧΙΜΗ ΦΑΗ

– Σεινο πξώηεο εβδνκάδαο

 Δπνηθηζκόο εγθαπκαηηθήο επηθάλεηαο από 
gram (-) ζηειέρε

– Pseudomonas aerigunosa

– Enterobacteriaceae

 Δλδνγελήο ή εμσγελήο πξνέιεπζε

– Δληεξηθόο απιόο (κεηαλάζηεπζε κηθξνβίσλ θαη 
επνηθηζκόο εγθαπκαηηθήο επηθάλεηαο)



 ΠΡΧΙΜΗ ΦΑΗ
– Σέηαλνο: ζε κε αλνζνπνηεκέλα άηνκα

 Πξώηε εβδνκάδα

 Νεπξνινγηθέο εθδειώζεηο θαη ήπηεο εθδειώζεηο επηκόιπλζεο 
(Clostridium tetani)

– Αληηηεηαληθό εκβόιην: ζε άηνκα πνπ έρνπλ εκβνιηαζζεί όρη 
όκσο ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα

– Αληηηεηαληθόο νξόο
 Βαξηά επηκόιπλζε

 Άγλσζην ηζηνξηθό εκβνιηακώλ

 Ληγόηεξεο από 3 δόζεηο εκβνιίσλ



 ΟΦΙΜΗ ΦΑΗ (κεηά ηελ 1ε εβδνκάδα)

– Gram (-) ζηειέρε

– Μύθεηεο

 Risk factors

– Λήςε αληηβηνηηθώλ

– Κεληξηθνί θιεβηθνί θαζεηήξεο

– Υνξήγεζε παξεληεξηθήο

– Ομέσζε



 ΜΤΚΗΣΔ

– Candida spp

 πλήζεο ν επνηθηζκόο

 πάληα ε κπθεηαηκία (ζλεηόηεηα > 90 %)

– Άιινη κύθεηεο (Aspergillus, Fusarium…)

 Δπηζεηηθέο ινηκώμεηο

 πλήζσο ζαλαηεθόξεο

 Μεηά επηηπρή ζεξαπεία Gram (-) ινίκσμεο κε 
αληηβηνηηθά επξέσο θάζκαηνο

– Αλάγθε επηζεηηθήο ζεξαπείαο (θαη ρεηξνπξγηθήο)



ΔΘΛΝΚΔΛΝΗ 
ΚΗΘΟΝΝΟΓΑΛΗΠΚΝΗ

 Αλαεξόβηα ζηειέρε

– πάληα επζύλνληαη γηα ινίκσμε 
εγθαπκαηηθήο επηθάλεηαο

 ε εηδηθέο πεξηνρέο (πεξηζηνκαηηθή ή 
πεξηπξσθηηθή πεξηνρή)



ΦΟΝΛΡΗΓΑ ΔΓΘΑΚΑΡΗΘΖΠ 
ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΠ

 Καζαξηζκόο κε ήπην αληηζεπηηθό (chlorhexidine 
gluconate)

 Υεηξνπξγηθόο θαζαξηζκόο (αθαίξεζε λεθξσκάησλ)

 Φπζαιιίδεο > 2 cm: απνζηέγαζε

 Σνπηθά αληηκηθξνβηαθά γηα Gram (-) ζηειέρε (π.ρ. 
Mafenide acetate, silver sulfadiazine, bacitracin, 
neomycin) ηδίσο ζε εθηεηακέλα εγθαύκαηα

 Τγξά επηζέκαηα (αληί ζηεγλώλ)

 Δπηζέκαηα εηδηθά πνπ πεξηέρνπλ Silver ion



 Πξνθπιαθηηθή αληηβίσζε δελ έρεη 
ζέζε ζαλ ηαθηηθή ξνπηίλαο ζηα 
εγθαύκαηα




