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Σεμάοιξ #1  (ςελείωπ αληθιμό!)

• Θαξδηνιόγνο  δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ κόιηο 
ηειείσζε   αλάλεςε ζε αζζελή ησλ επεηγόλησλ, 
μαπιώλεη ζην θξεβάηη ηνπ ζην «δσκάηην ησλ 
θαξδηνιόγσλ».

• Σηηο 4  ην πξσί, μππλά λα αλαιάβεη πάιη 
ππεξεζία.

• . 4.10 ην πξσί εκθαλίδεηαη θαηάθνπνο ν 
παζνιόγνο από ηα επείγνληα: δελ έρεη πνπ λα 
θνηκεζεί, όινη  νη θνηηώλεο  είλαη θαηεηιεκκέλνη



 Βρύςκει  ϊδειο το δωμϊτιο του καρδιολόγου και 
χωρύσ δεύτερη ςκϋψη ξαπλώνει.. Για αλλαγό 
ςεντονιών, ούτε λόγοσ ( εύδοσ δυςεύρετο…)

 20 ημέρεσ μετά…

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/images/8emata/skitsa_Stathi/epaggelmata/3. Giatros.gif


• Ο θαξδηνιόγνο ( θαη 2-3 ζπλάδειθνί ηνπ) 
μύλνληαη…

• Ο παζνιόγνο θαη  3-4 ζπλάδειθνη θαη λνζειεπηέο 
μύλνληαη επίζεο…

• Ο αζζελήο ζηνλ νπνίν έγηλε αλάλεςε θαη ηώξα 
λνζειεύεηαη μύλεηαη επίζεο.

• ΚΑΝΕΙΣ δεν λέει ηίποηα…

• Οζν πεξλνύλ νη εκέξεο, ηα θξνύζκαηα 
πιεζαίλνπλ…

http://4.bp.blogspot.com/_sHIL1PBpmhA/TGzRM72qRWI/AAAAAAAAALg/GleaCbMSmvA/s1600/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B9.jpg


ΔΙΑΓΝΩΣΗ?

1.Ψωρίαςθ

2. Εκηεμα

3. Ψϊρα

4. Παραςιτικι κνιφθ

5. Αλλο



Sarcoptes scabei var hominis
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ΠΑΝΙΚΟΣ !

Σύζζυμοι οι γιαηποί και οι νοζηλεςηέρ  

ηυν  δύο  κλινικών  έζπεςζαν  να  

κάνοςν ολόζυμη  επάλειτη με 

πεπμεθπίνη



….μεπικοί εθημεπεύονηερ   έλαβαν 
κι άλλα δπαζηικά μέηπα….

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.livefortheoutdoors.com/upload/530879/images/Marmot%2520EcoProSleepingbag1.jpg&imgrefurl=http://www.livefortheoutdoors.com/News-Landing/Search-Results/Outdoor-headlines/First-ever-recycled-sleeping-bag/&usg=__QcUdbErYkzmYvDOvtfBn-HGLfkU=&h=1381&w=2667&sz=1118&hl=el&start=32&zoom=1&itbs=1&tbnid=jnjmLDMxq47x6M:&tbnh=78&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dsleeping%2Bbag%26start%3D20%26hl%3Del%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


Οι δερματολόγοι ανϋλαβαν να ελϋγξουν 
προληπτικϊ όλο το προςωπικό και τουσ 

αςθενεύσ των δύο κλινικών. 
Αποτϋλεςμα: 5 νϋεσ διαγνώςεισ.

..ενώ η επιτροπό λοιμώξεων ειςηγόθηκε 

κατεπειγόντωσ την αλλαγό των ςτρωμϊτων ςε 

όλουσ τουσ κοιτώνεσ των ιατρών  καθώσ και τον 

επαρκό καθαριςμό και απολύμανςη   όλου του 

ιματιςμού



Επιδθμία ψϊρασ ςτα νοςοκομεία

 Παγκόςμια κατανομή

 Εξαρςη διεθνώσ ( HIV λοίμωξη, μετακινούμενοι 
πληθυςμοί, φτώχεια)

 Επιδημίεσ ςε ΜΕΘ, ιδρύματα χρονίων παθήςεων, 

νοςοκομεία

 Ανοςοκατεςταλμένοι, υπό κορτικοειδή , AIDS, 

περιθωριακοί αςθενείσ αποτελούν  ςυνήθωσ πηγή 
μόλυνςησ

 Κόςτοσ επιδημίασ ( 1992): 20-100.000 δολάρια

Vorou R et al  J Hosp Infect 2007;65:9-14



Επιδθμίεσ ψϊρασ ςε νοςθλευτικά ιδρφματα

Μexico city , Mexico

Index case: αςκενισ με AIDS

• 28 θμζρεσ μετά..

• Διάγνωςθ νορβηγικήσ 
ψϊρασ  ςε 48 άτομα

• Γιατροί : 10

• Νοςθλευτζσ ( τριεσ): 14

• υγγενείσ  

υγειονομικϊν: 11

• Νοςθλευόμενοι: 3

Neuchatel, Switzerland

• Index  case: αςκενισ  με 
διαδοχικζσ νοςθλείεσ ςε τρία 
νοςθλευτικά ιδρφματα

• Task force από κρατικζσ αρχζσ

• Ελεγχοσ 100.000 κατοίκων 
μζςω δικτφου γενικϊν γιατρϊν, 
δερματολόγων.

• 24 περιςτατικά ψϊρασ (12 
νοςθλευόμενοι, 12 ςυγγενείσ ). 
ΌΧΙ ςτο  υγειονομικό 
προςωπικό!!

Salud Publica Mex 2004;46:251 Swiss Med Wkly 2007;137:695





• Πποθύλαξη επαθήρ (contact precautions)

• Υξήζε γαληηώλ που αλλάζουν από αζθενή ζε αζθενή!

 Δίλαη αξθεηή γηα ηελ απνθπγή δηαζπνξάο θξνπζκάησλ 
ςώξαο 

 Διεγρνο ηεο επηδεκίαο

Δθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε  
πγεηνλνκηθνύ πξνζσπηθνύ

ΌΧΗ ΠΑΛΗΘΟΣ !

Am  J Dermatol 2004;5:31-7



ΔΠΗΠΙΔΟΛ….

• Αλαλέσζε, θαζαξηζκόο  ζε πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο θαη ζηδέξσκα όινπ ηνπ 
ηκαηηζκνύ  ηνπ αζζελνύο

• Αληηθείκελα πνπ δελ κπνξνύλ λα πιπζνύλ 
απνζεθεύνληαη κε παξαζηηνθηόλν ( πρ δ/κα 
ρισξακίλεο)  ή ζε -20νC γηα 72 ώξεο ή ζε 
πιαζηηθέο ζαθνύιεο γηα 10 εκέξεο

Am  J Dermatol 2004;5:31-7,   J Hosp Infect 2007;65:9-14



Θεξαπεπηηθά ζρήκαηα   (θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο)

1. Περμεκρίνθ 5%. Επάλειψθ ςε όλο το ςϊμα εκτόσ από 
τριχωτό κεφαλισ και πρόςωπο. Απομάκρυνςθ φαρμάκου 8-
14 ϊρεσ μετά. Επανάλθψθ αγωγισ μετά από μια εβδομάδα. 
Εγκυμοςφνθ : κατθγορία Β

2. Ιβερμεκτίνθ per os 200-400μg/Kg, 2θ εκλογι ςε   μθ 
ανταπόκριςθ ςε τοπικι αγωγι. Αςκενείσ με AIDS

3. Δ/μα benzyl benzoate.  Απομάκρυνςθ 24 ϊρεσ μετά τθν 
επάλειψθ. Επανάλθψθ αγωγισ για τισ  2  επόμενεσ θμζρεσ.

4. Lindane 1% ΌΧΙ ςε παιδιά, εγκυμονοφςεσ.
5. Εγκυμοςφνθ, νεογνά: διάλυμα 10% ιηιματοσ κείου απαξ

θμερθςίωσ για 3 θμζρεσ. Επανάλθψθ μια εβδομάδα μετά.
6. Οηϊδεισ ςχθματιςμοί: crotamiton 10%. OXI ςτθν 

εγκυμοςφνθ.

Γηαλληηζηώηε Ε. ην Λνηκώμεηο θαη Αληηκηθξνβηαθή Υεκεηνζεξαπεία, Αζήλα  2009



Lessons of an outbreak of scabies
Johns Hopkins Hospital, Infect Control Hosp Epidemiol 2001;22:13-8

• Εκκεςθ ςε ψϊρα 773 υγειονομικϊν + 204 αςκενϊν

Μζτρα!! 

1. Ανίχνευςθ αςκενϊν με ψϊρα

2. Απομόνωςθ αςκενοφσ/ϊν για 8 θμζρεσ ι ωσ και 24 ϊρεσ μετά 
τθν 2θ επάλειψθ με αντιπαραςιτικό

3. Μζτρα επαφισ  των υγειονομικϊν ( αλλά και ςυγγενϊν) για το 
ίδιο διάςτθμα

4. Προφυλακτικι αγωγι ςε όλουσ όςουσ ιρκαν ςε επαφι με 
πάςχοντα ( ιδιαίτεροσ κίνδυνοσ για νοςθλεφτριεσ, -τεσ, 
φυςιοκεραπευτζσ)

5. Θεραπεία αςκενϊν. Σοπικι επάλειψθ με αντιπαραςιτικά και επί 
αποτυχίασ και per os αγωγι με ivermectin



Ννξβεγηθή ςώξα

Αζζελείο κε  AIDS

 Ηιηθησκέλνη, λνεηηθή ζηέξεζε

Τπεξθεξαηώζεηο, νδηδηόκνξθεο βιάβεο 

ζε όιν ην ζώκα

Ολπρνδπζηξνθία

Τςειή κεηαδνηηθόηεηα

Μέηξα απνκόλσζεο αζζελνύο

Επηπξόζζεηα κέηξα λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ’ (πρ πνδηέο)

Επαλαιεπηηθή αγσγή 12 ώξεο θαη κηα εβδνκάδα κεηά ηελ αξρηθή.

Επηινθή κε βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο

Clin Infect Dis 2007;44(s1):153-9

N Engl J Med 2006;354:17, 18-27





Nosocomial outbreak of scabies in a hospital in Spain 
Eurosurveillance 8;10 01 October 2003



 16 αςκενείσ  με κνθςμό

 Αρχικά κεωρικθκε κνθςμό σ ςτα πλαίςια ουραιμίασ-

νεφρικισ ανεπάρκειασ..

Αλλά …

 Επιπλζον 400 άτομα ( ςυνοδοί, μζλθ οικογζνειασ, 

υγειονομικό προςωπικό ) ζλαβαν προφφλαξθ  με 

αντιπαραςιτικά ςε  επανειλθμμζνεσ ςυνεδρίεσ.

Αιμοκακαιρόμενοι με ςακχαρϊδθ διαβιτθ ι υποκρεψία

ιταν περιςςότερο ευάλωτοι ςτθν προςβολι από ψϊρα.

Minerva Urol Nefrol2001;53:69-73

Επιδθμία ψϊρασ ςε μονάδα  τεχνθτοφ νεφροφ ςτθν Ιταλία



Ειεγρνο επίπησζεο  ςώξαο 

ζηελ θνηλόηεηα: 

Αλ   απμάλεηαη 

Triage γηα ςώξα ζηα επείγνληα ηαηξεία 

ζηα λνζνθνκεία!

Johns Hopkins Hospital, Infect Control Hosp Epidemiol 2001;22:13-8



http://faculty.ksu.edu.sa/14450/Pictures Library/Scabies.jpg
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://missinglink.ucsf.edu/lm/DermatologyGlossary/img/Dermatology%2520Glossary/Glossary%2520Clinical%2520Images/Scabies-GG.jpg&imgrefurl=http://missinglink.ucsf.edu/lm/DermatologyGlossary/scabies.html&usg=__VscR74__zVzvuWCOESk7dIjSYjA=&h=450&w=600&sz=61&hl=el&start=30&zoom=1&itbs=1&tbnid=4VpDOencgufIWM:&tbnh=101&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dscabies%26start%3D20%26hl%3Del%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


Κακυςτζρθςθ ςτθ διάγνωςθ τθσ ψϊρασ

• Μθ ειδικζσ βλάβεσ ( πχ θλικιωμζνοι). 

• ε κατακεκλιμζνουσ , βλάβεσ ςτθν πλάτθ και 
ςτουσ γλουτοφσ πιο ςυχνά από ότι ςτα χζρια

• Ο κνθςμόσ αποδίδεται ςε άλλα αίτια  
(φάρμακα, μεταβολικά ςφνδρομα, ψυχογενισ).

• Μια και μόνο επαφι (κοινωνικι, ςεξουαλικι, 
υγειονομικισ φροντίδασ) είναι  αρκετι για να 
μεταδοκεί θ  ψϊρα

Infect Control Hosp  Epidemiol 1995;16:1-4.

Eurosurveillance 8;10 01 October 2003



Φθειρίαςη κεφαλήσ

 Pediculus: capitis

 Ιδια αντιμετώπιςη όπωσ και ςε γενικό 
πληθυςμό



Φθειοίαρη κξομξύ-ετηβαίξσ

• Pediculus corporis, pubis

• Πησρέο ζπλζήθεο πγηεηλήο

• Σεμνπαιηθή επαθή

• Χξόληεο κνξθέο: ππέξρξσζε, πάρπλζε 

δέξκαηνο

• Δπηπινθή από βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο



Θεοαπεία τθειοίαρηπ

• Σηόρνο : εμόλησζε θζεηξώλ θαη σώλ

• Γπν θύθινη ζεξαπείαο κε κεζνδηάζηεκα 7-10 

εκεξώλ.

• Permethrin 1% ηνπηθά είλαη ε ζεξαπεία εθινγήο.

• Malathion 0,5% ηνπηθά

• Πξόβιεκα ε αληνρή ζηα παξαζηηνθηόλα

• Βξαζκόο καμηιαξηώλ/ηκαηηζκνύ ζηνπο 60νC –

επηβίσζε ςεηξώλ σο 26 ώξεο ζην πεξηβάιινλ



Σελάξην #2

• Λνζειεύηξηα εξγάδεηαη 
ζε λνζνθνκείν παίδσλ

• Δλαο κηθξόο αζζελήο  
πνπ λνζειεύεηαη ιόγσ 
βξνγρηνιίηηδαο, 
εκθαλίδεη εμάλζεκα θαη 
θλεζκό…



Σεμάοιξ #2

• Κεξηθέο κέξεο κεηά ε λνζειεύηξηα λνζεί 

• Γεληθεπκέλν εμάλζεκα

• Βαξεηά  πλεπκνλία

• Γηαζσιήλσζε,  ΚΔΘ

• Test θπήζεσο : ζεηηθό

• Τν πξώην ηεο παηδί  παξνπζηάδεη 
αλεκνβινγηνεηδέο  εμάλζεκα



Ανεμοβλογιά ςε ανοςοκατεςταλμζνουσ 
αςκενείσ-κφθςθ

• Πνευμονία-ARDS νοςθρότθτα &κνθτότθτα



Μέςοα μεςά από επαγγελμαςική έκθερη 

ρε αμεμξβλξγιά
• Ζ κεηάδνζε είλαη θπξίσο αεξνγελήο αιιά θαη 

κεηά από επαθή κε θπζαιίδεο κε γπκλά ρέξηα 
θαη ρσξίο λα ηεξεζεί θαλέλα κέηξν πγηεηλήο  ησλ 
ρεξηώλ

• Κέιε πγεηνλνκηθνύ πξνζσπηθνύ κε αλεκνβινγηά 
πξέπεη λα απέρνπλ από εξγαζία γηα όζν 
δηάζηεκα είλαη κεηαδνηηθνί (κέρξη απόπησζεο 
εθειθίδσλ)

• Σπληζηάηαη ιήςε αθπθινβίξεο per os



Θεοαπεία αμεμξβλξγιάπ ρε εμήλικα

• Eλαξμε αγσγήο εληόο 24 σξώλ από ηελ έθζπζε 
εμαλζήκαηνο

• Αθπθινβίξε          800mg  5 θνξέο /24σξν

ή

• Βαιαθπθινβίξε       1 gr 3 θνξέο/24σξν

ή

• Φακθπθινβίξε 500mg 3 θνξέο /24σξν

• Γηάξθεηα αγσγήο: 7-10 εκέξεο. ΌΧΗ αζπηξίλε!



Επιδημία ανεμοβλογιάρ ζε 3 ΜΕΘ

• 140 πγεηνλνκηθνί       7% κε ελεξγή λόζν-ειαβαλ 

αθπθινβίξε

• 18 αζζελείο ειαβαλ πξνθύιαμε

• Τν θόζηνο αλνζνπνίεζεο θαη επηηήξεζεο ηεο 

λόζνπ είλαη εθάκηιιν ηνπ θόζηνπο ηεο επηδεκίαο.

Infect Control Hosp Epidemiol 2007;28:430-4



Εμβξλιαρμόπ ? ΝΑΙ

• Αλεκνβινγηά :Εσλ εμαζζελεκέλνο ηνο  VZ

• 2 δόζεηο ( κεζνδηάζηεκα 4-8 εβδνκάδεο)  ζε 

ελήιηθεο                       99% αλνζία γηα 7-10 έηε

• Δπίλνζα άηνκα  κε απμεκέλν θίλδπλν λόζεζεο 

αιιά θαη κεηάδνζεο ( πρ πγεηνλνκηθνί)

• επίλνζεο γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο



 Δοαρςική μείωρη μξρηλεσξμέμωμ αρθεμώμ ρςημ μεςά 

ςημ καθιέοωρη ςξσ εμβξλιαρμξύ επξυή

 53% μείωρη!  Από 30.9      14.5 /100.000 ειραγωγέπ

 98% μείωρη κοξσρμάςωμ ρε παιδιά 0-4 εςώμ.

Αμεπιθύμηςεπ εμέογειεπ εμβξλιαρμξύ : πσοεςόπ 10%, 

ενάμθημα 1-7%. 

Εμβόλιξ: ΌΧΙ ρε εγκύξσπ!



 Είμαι ηθικά απαοάδεκςξ επίμξρα ρςημ 

αμεμξβλξγιά άςξμα πξσ εογάζξμςαι ρε 

υώοξσπ παοξυήπ σγείαπ, ιδίωπ δε εκείμξι πξσ 

αρυξλξύμςαι με αμξρξκαςερςαλμέμξσπ 

αρθεμείπ  μα ΜΗΝ εμβξλιάζξμςαι για ςη μόρξ!



 Επώδτνερ βλάβερ , 

κατςαλγία και κνηςμόρ.

 Φτςαλιδώδειρ βλάβερ με 

τψηλό ιϊκό υοπσίο.

 Ππουύλαξη επαυήρ για 

απουτγή μεσάδοςηρ

MMWR, June 6, 2008 / 57(05);1-30



 Οδονηίαηρος και νοζηλεσηής 

ποσ περιέθαλψαν 

νοζηλεσόμενο αζθενή  

εμθανίζοσν κνηζμώδεις και 

θσζαλιδώδεις βλάβες 

δακηύλων. Τι είναι? 



Herpetic whitlow. 
Ενοφκαλμιςμόσ HSV-1 ςτα άκρα των δακτφλων. Αφορά 
και επαγγελματικι εναςχόλθςθ ( οδοντίατροι, ιατροί 
νοςθλευτζσ άλλοι επαγγελματίεσ υγείασ)



Αιια λνζήκαηα πνπ κπνξεί λα κεηαδνζνύλ 

κε άκεζε  επαθή 

?



ΤΦΙΛΙ

 Σπειροχαίτη Treponema pallidium
Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενο νόςημα
 Παγκόςμια έξαρςη
HIV λοίμωξη : τροποποιημένη κλινική εμφάνιςη-
πολλαπλά ςυφιλιδικά έλκη ή απουςιάζουν παντελώσ, 
δευτερογόνο ςτάδιο ςυφιλίδοσ- γρήγορη εξέλιξη

 20 ςτάδιο : ςυφιλιδική ροδάνθη=κηλιδοβλατιδώδεσ
εξάνθημα κορμού-άκρων
Χαρακτηριςτική εντόπιςη: παλάμεσ-πέλματα.. 
Μολυςματικό- μετάδοςη με επαφή με γυμνά χέρια



 Απθπόποδα Dermanyssus gallinae. 
Πεπιπσώςειρ κνηςμώδοτρ δεπμασίσιδαρ ςε 
αςθενείρ και πποςωπικό νοςοκομείων με 
πηγή υωλιέρ πεπιςσεπιών ςσα παπάθτπα 
σων νοςηλετσικών θαλάμων

Infect Control Hosp Epidemiol 2008;29:282-3

Arch Intern Med 1987

http://www.birdwatchersdigest.com/leica/uploaded_images/INDO-042807_02-flick-704669.jpg


Σπανιότερα αίτια μετάδοςησ με επαφή (2)

 Δερματικϋσ μυκητιϊςεισ

 Σμηγματορροώκό δερματύτιδα (Malassezia spp)

 Παιδιϊ, ενόλικεσ

 HIV αςθενεύσ

 Σποραδικϋσ αναφορϋσ νόςηςησ ςε υγειονομικό 

προςωπικό

 Δεν ςυςχετύζεται ο αποικιςμόσ των νοςηλευτών 

με τον αποικιςμό  νοςηλευόμενων παιδιών

Clin Microbiol Rev 1992;101-19

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Seborrhoeic_dermatitis_head.jpg&imgrefurl=http://reference.findtarget.com/search/seborrhea/&usg=__7YHC1WdJgcooWUtR1r2yLnFCOrE=&h=759&w=753&sz=197&hl=el&start=14&zoom=1&itbs=1&tbnid=0eJree-b2pKOkM:&tbnh=142&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Dmalassezia%2Binfants%26hl%3Del%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.neelscorner.com/wp-content/uploads/2009/02/pityriasis-versicolor1-thumb.jpg&imgrefurl=http://disease-and-treatment.blogspot.com/2009_06_01_archive.html&usg=__XBEAhEq6-G8NkbfrqiWVBQ2aljw=&h=402&w=536&sz=34&hl=el&start=14&zoom=1&itbs=1&tbnid=8S0eTOiTm76dTM:&tbnh=99&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dmalassezia%2Bhiv%26hl%3Del%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


Μετάδοςθ νοςθμάτων ςε 
νοςοκομεία-νοςθλευτικά ιδρφματα

Υγειονομικό 
προςωπικό

Αςκενείσ

Αμεςθ
επαφι

Εμμεςθ
επαφι



ΑΣΟΜΑ ΦΑΓΗΣΟ          ΤΓΡΑ        ΕΞΟΠΛΙΜΟ          ΜΕΓΑΛΑ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ

Δέξκα                     Υέξηα                     Απνξξππαληηθά              Ελδνζθόπηα                   Αλαπλεπζηηθό             

Υέξηα Εμνπιηζκόο              Αληηζεπηηθά                  Πάλεο/νπξνζπιιέθηεο     Αηνκα

Ρνπρηζκόο             Ωκή ηξνθή          Τγξά θαζαξηζκνύ            Αλ εμνπιηζκόο                                                       

S.aureus Cl.perfingens Gram(-)βάθηιινη       S.aureus ηνί                           

CoNS Salmonella spp Gram(-)             Gram(-)

Gram(-)                    S.aureus                                           ηνί 

Cl difficile

«Ννζνθνκεηαθέο ινηκώμεηο» ησλ G.A.J. Ayliffe, J.R.Babb,

ΕΠΑΦΗ





Η Μικοξβιξλξγική Χλωοίδα ςωμ Χεοιώμ (1)

(α) Μόληκε (“resident” flora)

- ηαθπιόθνθθνη CNS, κηθξόθνθθνη, δηθζεξνεηδή, Propionibacterium spp

- Δηακέλνπλ κόληκα, επηβηώλνπλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαη

- Δελ αθαηξνύληαη κε ζαπνύληζκα ή αληηζεπηηθό

- Δελ είλαη παζνγόλνη



Η Μικοξβιξλξγική Χλωοίδα ςωμ Χεοιώμ (2)

(β) Παξνδηθή (“transient” flora)

Εληεξνβαθηεξηαθά (Κνινβαθηεξίδηα, Κιεκπζηέιιεο, Πξσηείο, εξάηεηεο, 
Εληεξνκπάθηεξ)

 Ψευδομονάδες Pseudomonas spp 

 Acinetobacter spp 

 Staphylococcus aureus MRSA (Methicillin – Resistant Staph. aureus)

 Vancomycin Resistant Enterococci - VRE

 θνηώλνληαη κόλν κε αιθννινύρα αληηζεπηηθά

 Με ζαπνύληζκα κεηώλνληαη θαηά 1 log (106-7cm2 105-6cm2

 Ιζρπξά παζνγόλνη



Ignaz P. Semmelweis (1818-1865)



Η μελέςη ςξσ Semmelweis

(Allegemeines Krankenhaus, University of 

Vienna)

• Γύν Καηεπηηθέο Θιηληθέο, 3500 
ηνθεηνί/έηνο ή θάζε κία

• “Παλεπηζηεκηαθή” Θιηληθή (ηαηξνί, 
θνηηεηέο): 600-800 ζάλαηνη/έηνο

• Θιηληθή Καηώλ: 60 ζάλαηνη/έηνο (!)

• Χακειή ζλεηόηεηα ζηνπο ηνθεηνύο πνπ 
ζπλέβαηλαλ ζην ζπίηη

• Γελ ππήξρε επνρηαθή θαηαλνκή



Η λξγική ρσρχέςιρη ...

• Όινη νη ηαηξνί θαη νη θνηηεηέο ηαηξηθήο έπξεπε λα θάλνπλ λεθξνηνκή 

ζηνπο αζζελείο ηνπο πνπ πέζαηλαλ

• Τν πιύζηκν ησλ ρεξηώλ δελ ήηαλ ζπλήζεο πξαθηηθή

• Θάλαηνο θαζεγεηή Kolletschka από κόιπλζε ηνπ ρεξηνύ ηνπ κεηά από 

ηξαπκαηηζκό θαηά ηελ δηάξθεηα λεθξνηνκήο

• “… Βαπειά ζςνηεηπιμμένορ άπσιζα να επγάζομαι πςπεηυδώρ με ηην πεπίπηυζη, 

μέσπιρ όηος ξαθνικά μία ζκέτη μος πέπαζε από ηο μςαλό... Αμέζυρ 

ξεκαθαπίζηηκε μέζα μος οηι ο επιλόσιορ πςπεηόρ και ο θάναηορ ηος καθηγηηή 

είσαν ηο ίδιο αίηιο …” I.P. Semmelweis (1862)

• Τν αίηην: “Πησκαηηθά ζσκαηίδηα”

Ignaz P. Semmelweis





Η παοέμβαρη ςξσ Semmelweis

“… Πιύζηκν ησλ 
ρεξηώλ κε αιθαιηθό 
δηάιπκα ρισξίλεο, 
κέρξη ηελ πιήξε 
απνκάθξπλζε ηεο 
πησκαηηθήο νζκήο 
θαη ηεο γινηώδνπο 
νπζίαο, πξηλ από 
θάζε θνιπηθή 
εμέηαζε επηηόθνπ …” 0

5
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15

20

%

Πριν Μεηά

πρλόηεηα επηιόρηνπ ππξεηνύ

Ιαηξνί Μαίεο





Νξρξκξμειακέπ Λξιμώνειπ

Οοιρμόπ (1)

-

- Είναι η λοίμυξη πος εκδηλώνεηαι ηοςλάσιζηο 48

ώπερ μεηά ηην είζοδο ζηο Νοζοκομείο (και εθ’

όζον δεν ήηαν ζηο ζηάδιο επυάζευρ μία άλλη

λοιμώδηρ νόζορ) έυρ και 5 ημέπερ μεηά ηην

έξοδο από ηο Νοζοκομείο ή 30 ημέπερ μεηά από

σειποςπγική επέμβαζη.



Νξρξκξμειακέπ Λξιμώνειπ

Οοιρμόπ (2)

- Εμαίξεζε γηα ηηο πξώηεο 48 ώξεο εηζόδνπ ζην Ννζνθνκείν απνηεινύλ

(i) ….λνζνθνκεηαθνί ρεηξηζκνί (π.ρ ππνθιείδηνο

θαζεηήξαο, νπξνθαζεηήξαο, αηκνθάζαξζε),

-πξόζθαηε λνζειεία ζε άιιν λνζνθνκείν ή κεηαθνξά

από άιιν λνζνθνκείν

- Επί ηνπνζεηήζεσο μέλσλ ζσκάησλ (π.ρ

νξζνπεδηθέο πξνζέζεηο, θαξδηαθέο βαιβίδεο, shunt

ΕΝΤ) ν ρξόλνο εκθαλίζεσο λνζνθνκεηαθήο ινίκσμεο

επεθηείλεηαη έσο έλα ρξόλν κεηά ηελ ηνπνζέηεζε.



Επθδθμιολογία Νοςοκομειακϊν 
λοιμϊξεων

 2-3 εθαηνκκύξηα αζζελείο ζηηο ΗΠΑ εηεζίσο.

 88.000 ζάλαηνη.

 2ν αίηην επηπινθώλ λνζειείαο.

 >επηδεκία /έηνο/ λνζνθνκείν (ΗΠΑ)

Center for Diseases Control ( CDC)



Παθξγέμεια 

Νξρξκξμειακώμ λξιμώνεωμ
• Ο θπξηώηεξνο κεραληζκόο δηαζπνξάο 

κηθξνβηαθώλ ζηειερώλ ζην λνζνθνκεηαθό 
πεξηβάιινλ  και η ζςνακόλοςθη ππόκληζη 
λοιμώξευν είναι ηα σέπια ηος ςγειονομικού 
πποζυπικού όπσο δείρλνπλ όιεο νη κειέηεο.  
Απηή ε  ιεγόκελε νξηδόληηα κεηάδνζε επζύλεηαη 
γηα ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηδεκηώλ 
λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ. Τα ρέξηα κεηαθέξνπλ 
επίζεο κηθξόβηα θαη από ην άςπρν πεξηβάιινλ 
ζηνπο αζζελείο.



Direct transmission occurs when 
microorganisms are transferred from one infected 
person to another person without a contaminated 
intermediate object or person.
Hands of healthcare personnel may transmit 
pathogens after touching an infected or colonized 
body site on one patient or a contaminated 
inanimate object, if hand hygiene is not performed 
before touching another patient.



• Indirect transmission involves the transfer of an 
infectious agent through a contaminated 
intermediate object or person. In the absence of a 
point-source outbreak, it is difficult to determine 
how indirect transmission occurs

• Shared toys may become a vehicle for transmitting 
respiratory viruses, or pathogenic bacteria among 
pediatric patients. 

• Instruments that are inadequately cleaned 
between patients before disinfection or sterilization 
(e.g., endoscopes or surgical instruments)



• Some persons exposed to pathogenic 
microorganisms never develop 
symptomatic disease while others 
become severely ill and even die.



Νοςοκομειακζσ Λοιμϊξεισ
Επίπτωςθ

 Απμεκέλε ζλεηόηεηα

 Απμεκέλε λνζεξόηεηα

 Παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ λνζειείαο

 Αύμεζε ηνπ θόζηνπο λνζειείαο

 Μείσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο

 Απώιεηα εξγαηνσξώλ





Πακογόνα που ενζχουν κίνδυνο επιδθμιϊν και 
μεταδίδονται με τα χζρια

 C.difficile C. difficile εύναι ςπορογόνοσ gramθετικόσ 
αναεροβιοσ βϊκιλλοσ

 Αύτιο διϊρροιασ εξ’ αντιβιοτικών ( κεφαλοςπορύνεσ, 
κλυνδαμυκύνη, κινολόνεσ)  και ψευδομεμβρανώδουσ 
κολύτιδασ 

 Βαςικό αύτιο επιδημιών ςε νοςοκομεύα

 Ribotype 027: θανατηφόρα κρούςματα ςε ΗΠΑ, Αγγλύα 
και ϊλλεσ ευρωπαικϋσ χώρεσ

 Ανθεκτικού πόροι ςτα ςυνόθη αντιςηπτικϊ. Αναγκαύο το 
πλύςιμο των χεριών και μϋτρα ατομικόσ προςταςύασ



Πακογόνα που ενζχουν κίνδυνο επιδθμιϊν και 
μεταδίδονται με τα χζρια

 Staphylococcus aureus MRSA

 PUB MED 4995 δημοςιεύςεισ!!

 Νοςοκομειακϋσ επιδημύεσ  ςταφυλοκοκκικών 
λοιμώξεων

 Ελεγχοσ φορεύασ ςτο υγειονομικό προςωπικό 
ςυνιςτϊται μόνο επύ επιδημιών.

 Εκρύζωςη φοιρεύασ  

 Αναζότηςη επιλεγμϋνων αςθενών με φορεύα με υψηλό 
κύνδυνο νόςηςησ ( πχ τοποθϋτηςη ξϋνων ςωμϊτων)



S.O.S.

Η πρόγνωςη των Νοςοκομειακών

Λοιμώξεων εύναι χειρότερη όταν τα

μικρόβια που τισ προκαλούν εύναι

πολυανθεκτικϊ ςτα αντιβιοτικϊ.



Σο ελληνικό πρόβλημα ( ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΕ 

ΣΗ ΑΝΣΟΧΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΌ ΠΟΛΤΑΝΘΕΚΣΙΚΑ 

Gram αρνητικϊ μικρόβια



Klebsiella 
pneumoniae

Pseudomonas 
aeruginosa

Acinetobacter 
baumannii

Ampicillin/

Sulbactam

- - 63%

Peperacillin/

Tazobactam

86% 35% 97%

Ceftazidime 92% 56% 99%

Cefepime 68% 64% 97%

Imipenem 77% 62% 90%

Ciprofloxacin 83% 58% 97%

Amikacin 60% 70% 93%

A. Vatopoulos 2007 

WHONET GREECE: 2007
Blood Culture Results in Intensive Care Units

R e s i s t a n c e    R a t e s 





ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΣΑΔΟΗ

S.O.S







Η χρόςη αντιςηπτικού 
ςτα χϋρια 
μεύωςε τισ 
νοςοκομειακϋσ 
λοιμώξεισ 
κατϊ 25%       

Pittet, Lancet 2002

Εύναι ευθύνη όλων μασ!!!

ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΥΕΡΙΩΝ



Χριςθ γαντιϊν

• Σα γάντια δεν υποκακιςτοφν τθν υγιεινι 
των χεριϊν

• Σα γάντια δεν ςπαταλϊνται  όταν δεν 
χρειάηεται

• Αλλαγι γαντιϊν από αςκενι ςε αςκενι!

Guidelines for hand hygiene 2002, MMWR

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.drpetalas.gr/images/website/latex-gloves.jpg&imgrefurl=http://www.drpetalas.gr/el/content/24-%25CE%2591%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25B1-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF-%25CE%25BB%25CE%25AC%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2587%25CE%25BF-latex-&usg=__gQPoAzmQzKt63md1E_GKGxt4BCs=&h=160&w=240&sz=4&hl=el&start=107&zoom=0&itbs=1&tbnid=FLOQGRBdbcv4PM:&tbnh=73&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3D%25CE%25B3%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25B1%2B%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2583%25CE%25B7%25CE%25BB%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD%26start%3D100%26hl%3Del%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.digas.gr/images/products/20090716065404888485389xeirourgika aposteiromena.JPG






ΠΡΟΛΗΨΗ!

 Αςηπτη τεχνικό

 Αςηπτη τεχνικό

 Αςηπτη τεχνικό........



Hand hygiene
 Χρόςη αλκοολούχου  αντιςηπτικού ςτα χϋρια 

ΠΡΙΝ και ΜΕΣΑ από κϊθε επαφό με τον αςθενό. 
Διϊρκεια επϊλειψησ 15΄΄.

 Πλύςιμο χεριών μόνο αν εύναι βρώμικα.

 Αλλαγό γαντιών από αςθενό ςε αςθενό.

 Εύκολη πρόςβαςη ςτο αντιςηπτικό (ςτην τςϋπη, 
ςτο κρεβϊτι του αςθενούσ...

Boyce and Pittet, MMWR2002; 51:1-44









The infection control team

Κλινικόσ μικροβιολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ

Νοςηλευτόσ/τρια
Λοιμώξεων

Επιδημιολόγοσ

τατιςτικό υπηρεςύα

Σεχικό υπηρεςύα

Διοικητικό 
υπηρεςύα

Φαρμακεύο





 Clothing, uniforms, laboratory coats, or isolation 
gowns used as personal protective equipment 
(PPE), may become contaminated with potential 
pathogens after care of a patient colonized or 
infected with an infectious agent, (e.g., MRSA VRE 
, and C. difficile . Although contaminated clothing has 
not been implicated directly in transmission, the 
potential exists for soiled garments to transfer 
infectious agents to successive patients



Απομόνωςθ αςκενϊν με 
 Πολυανθεκτικϊ μικρόβια

 MRSA, VRE, GRAM (-)

 Cl Difficile Διαρροικό ςύνδρομο

 Ηπατύτιδα Α

 αλμονϋλλωςη

 Ψώρα

 ¨Όμωσ…



Όμωσ…
 Η απομόνωςη ( και το cohorting), δηλαδό η 

τοποθϋτηςη όλων των αςθενών με ϋνδειξη απομόνωςησ 
ςτον ύδιο θϊλαμο ΔΕΝ εύναι επθτυχόσ ςτην πρόληψη 
των νοςοκομειακών λοιμώξεων αν δεν τηρούνται οι 
κανόνεσ τησ υγιεινόσ των χεριών και των μϋτρων 
ατομικόσ προςταςύασ που εφαρμόζονται ςτουσ 
αςθενεύσ αυτούσ ( γϊντια , ποδιϋσ, ςκούφοι και μϊςκα 
όποτε υπϊρχει κύνδυνοσ αερογενούσ μετϊδοςησ)










