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ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΙ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ ΔΠΑΦΗ 
 
Α. κοπόρ μέηπηζηρ ηος δείκηη 
Ο δείθηεο απηόο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ δεηθηώλ επηηήξεζεο δηαδηθαζηώλ (process 
indicator).Απνζθνπεί ζηελ επηηήξεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνθπιάμεσλ επαθήο (ΠΕ) πνπ 
απνηεινύλ θαη ην ζύλνιν ησλ ελδεηθλπόκελσλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη ειέγρνπ ηεο δηαζπνξάο 
ησλ πνιπαλζεθηηθώλ κηθξννξγαληζκώλ ζην λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ. Η κεληαία θαηαγξαθή 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε  απνηππώλεη ηα αθόινπζα: 
1. Τν πνζνζηό ζπκκόξθσζεο ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνθπιάμεσλ επαθήο (ΠΕ) θαη θπξίσο ην 
θπζηθόο δηαρσξηζκόο ησλ αζζελώλ πνπ είλαη θνξείο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βαθηεξίσλ από ηνπο 
ππόινηπνπο αζζελείο. 
2. Τε ζπλνιηθή κεληαία επίπησζε ησλ πνιπαλζεθηηθώλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ επηηεξνύληαη 
ζην λνζνθνκείν αλά 1000 εκέξεο λνζειείαο. Η επίπησζε πξνθύπηεη από ηελ κεληαία δήισζε  
ησλ λέσλ  αζζελώλ κε ινίκσμε ή απνηθηζκό (Λ/Α) από πνιπαλζεθηηθά βαθηήξηα. 
 
Β. Πεπιγπαθή ηος δείκηη 
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο εθθξάδεη ην πνζνζηό ησλ λέσλ λνζειεπνκέλσλ αζζελώλ,αλά κήλα, 
κε ινίκσμε ή απνηθηζκό από πνιπαλζεθηηθνύο κηθξννξγαληζκνύο πνπ επηηεξνύληαη, πνπ 
κνλώζεθαλ ή ζπλ-λνζειεύηεθαλ κε άιινπο αζζελείο κε ην ίδην παζνγόλν κεηά ηελ 1ε 
απνκόλσζε ηνπ πνιπαλζεθηηθνύ ζηειέρνπο. 
Απιθμηηήρ:Αξηζκόο λέσλ αζζελώλ κε ινίκσμε ή απνηθηζκό από πνιπαλζεθηηθνύο 
κηθξννξγαληζκνύο πνπ επηηεξνύληαη θαη λνζειεύνληαη ζε απνκόλσζε ή ζπλ-λνζειεύνληαη 
(Α/Σ) κε αζζελείο κε θαηλνηππηθά ίδην κηθξννξγαληζκό. 
Παπανομαζηήρ: Σύλνιν λέσλ αζζελώλ κε ινίκσμε ή απνηθηζκό από πνιπαλζεθηηθνύο 
κηθξννξγαληζκνύο πνπ επηηεξνύληαη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όζνλ αθνξά ηηο ΜΕΘ ν δείθηεο ζα δηακνξθσζεί κόλν γηα ηνπο αζζελείο κε ινίκσμε ή 
απνηθηζκό από ανθεκηική ζηιρ καπβαπενέμερ Klebsiella spp. Ο αξηζκεηήο αλαθέξεηαη 
ζηνπο λένπο αζζελείο κε πνιπαλζεθηηθή Klebsiella πνπ ηέζεθαλ ζε θπζηθό θαη λνζειεπηηθό 
δηαρσξηζκό κέζα ζην ρώξν ηεο ΜΕΘ πξνο ην ζύλνιν ησλ αζζελώλ κε Λ/Α από ηα 
ζπγθεθξηκέλα παζνγόλα. 
 
Η εθαξκνγή ηεο απνκόλσζεο θαη ηεο ζπλ-λνζειείαο ζηνλ ρώξν ηεο ΜΕΘ δηαθνξνπνηείηαη 
από ηα θιηληθά ηκήκαηα. Η ηερληθή πνπ θπξίσο  εθαξκόδεηαη είλαη ν γεσγξαθηθόο 
δηαρσξηζκόο αζζελώλ κε ηαπηόρξνλν δηαρσξηζκό ησλ λνζειεπηώλ αλάινγα κε ηνλ 
πνιπαλζεθηηθό κηθξννξγαληζκό κε ηνλ νπνίν είλαη απνηθηζκέλνο ν αζζελήο. Ο γεσγξαθηθόο 
δηαρσξηζκόο ησλ αζζελώλ αλά παζνγόλν δελ είλαη πάληα εθηθηόο γηαηί νη αζζελείο κε 
καθξνρξόληα λνζειεία ζηελ ΜΕΘ κπνξεί λα απνηθηζηνύλ κε πεξηζζόηεξα από έλα παζνγόλα 
πνπ επηηεξνύληαη. Ο πεξηνξηζκόο ηεο δηαζπνξάο ηεο αλζεθηηθήο ζηηο θαξβαπελέκεο Klebsiella 
απνηειεί βαζηθό ζηόρν ηεο επηηήξεζεο, γη απηό ην ιόγν ηε δεδνκέλε πεξίνδν έρεη επηιεγεί ε 
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επηηήξεζε ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ αζζελώλ κε ινίκσμε ή απνηθηζκό από ην ζπγθεθξηκέλν 
παζνγόλν. 
 
Σην ηέινο θάζε εμακήλνπ ηα λνζνθνκεία ζα παξαιακβάλνπλ επηπξόζζεηα θαη ηα αθόινπζα 
ζηνηρεία πνπ ζα πξνθύπηνπλ από ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ: 
 

1. Πνζνζηό αζζελώλ κε πνιπαλζεθηηθνύο κηθξννξγαληζκνύο πνπ κνλώζεθαλ ή 
ζπλ-λνζειεύηεθαλ ζην ζύλνιν ησλ αζζελώλ πνπ λνζειεύηεθαλ κε πνιπαλζεθηηθνύο 
κηθξννξγαληζκνύο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ζηα θιηληθά ηκήκαηα εθηόο ΜΕΘ. 

2. Μεληαία Επίπησζε αζζελώλ κε ινίκσμε ή απνηθηζκό από πνιπαλζεθηηθνύο 
κηθξννξγαληζκνύο πνπ επηηεξνύληαη ζην λνζνθνκείν /1000 αζζελείο-εκέξεο λνζειείαο 
(αλά κηθξννξγαληζκό) 

 
Γ. Αξιολόγηζη δείκηη 
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απνηειεί δείθηε παξαθνινύζεζεο ηεο ζπκκόξθσζεο ζηε δηαδηθαζία 
ηνπ θπζηθνύ δηαρσξηζκνύ ησλ αζζελώλ κε ινίκσμε/απνηθηζκό από πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα. 
Η πξνζπάζεηα γηα θπζηθό δηαρσξηζκό ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αζζελώλ από ηνπο ππόινηπνπο 
αζζελείο, πνπ δελ είλαη απνηθηζκέλνη κε πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα, πξέπεη λα είλαη θαζνιηθή 
θαη λα εθαξκόδεηαη ζην 100% απηώλ ησλ αζζελώλ. Τελ αμηνιόγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε 
επεξεάδνπλ παξάγνληεο όπσο ν αξηζκόο ησλ ιεηηνπξγηθώλ κνλώζεσλ πνπ δηαζέηεη ην 
λνζνθνκείν, ν ηξόπνο δηάζεζεο ησλ κνλώζεσλ, ε πνιηηηθή ηνπ λνζνθνκείνπ όζνλ αθνξά ηελ 
δηαρείξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αζζελώλ (δηαδηθαζία άκεζεο απνκόλσζεο θαη εθαξκνγήο ησλ 
πξνθπιάμεσλ επαθήο κεηά ηελ δηάγλσζε, κεζνιάβεζε Επηηξνπήο Ννζνθνκεηαθώλ 
Λνηκώμεσλ γηα ηελ απνκόλσζε ησλ αζζελώλ θα).Ο θπζηθόο δηαρσξηζκόο απαηηεί θαη 
αληίζηνηρν λνζειεπηηθό δηαρσξηζκό όπνπ είλαη εθηθηό. Ιδηαίηεξα γηα ηηο ΜΕΘ πνπ ν 
απνηθηζκόο ησλ αζζελώλ κε πνιπαλζεθηηθά βαθηήξηα κπνξεί λα είλαη πνιιαπιόο, ζηελ 
δήισζε ζα απνηππώλεηαη ν δηαρσξηζκόο ησλ αζζελώλ κε ινίκσμε ή απνηθηζκό από 
αλζεθηηθή ζηηο θαξβαπελέκεο Klebsiella. 
 
Γ. Δπιππόζθεηερ επεξηγήζειρ 
1. Αζθενείρ: θαηαγξάθνληαη κόλν λνζειεπόκελνη αζζελείο 
2. Νέοι αζθενείρ: ε κεληαία θαηαγξαθή ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ έγηλε ε 
δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο ή ηεο θνξείαο ηνπ αζζελνύο από πνιπαλζεθηηθό βαθηήξην θαη είλαη 
αλεμάξηεηε από ηελ εκέξα εηζαγσγήο ηνπ.  
Παπάδειγμα. Αζζελήο εηζήρζε ηνλ 2ν /2014 ζην λνζνθνκείν θαη από θαιιηέξγεηα νύξσλ ηνπ 
αζζελνύο ηνλ 3ν /2014 απνκνλώλεηαη K.pneumoniae (KPC). Ο αζζελήο ζα θαηαγξαθεί ηνλ 3ν 
/2014 σο λένο αζζελήο κε ινίκσμε/απνηθηζκό από πνιπαλζεθηηθό κηθξννξγαληζκό. 
Σε λνζνθνκεία πνπ εθαξκόδεηαη ε ελεξγεηηθή επηηήξεζε απνηθηζκώλ αζζελώλ από 
πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα πνπ εηζάγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θιηληθά ηκήκαηα (ΜΕΘ, 
αηκαηνινγηθέο θιηληθέο θ.α.) ην πνζνζηό ησλ λέσλ αζζελώλ ζα είλαη πςειόηεξν. Σην εηδηθό 
δειηίν θαηαγξαθήο ηνπ δείθηε ππάξρεη πεδίν ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη από θάζε λνζνθνκείν 
ε πξαθηηθή πνπ αθνινπζεί θαη πνπ ζα επεξεάζεη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ δείθηε. 
3.Πολςανθεκηικοί μικποοπγανιζμοί πος επιηηπούνηαι : 
Αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο ζηειέρε Acinetobacter, Klebsiella,Pseudomonas 
Αλζεθηηθά ζηελ Μεζηθηιιίλε ζηειέρε S.aureus(MRSA) 
Αλζεθηηθά ζηα Γιπθνπεπηίδηα ζηειέρε Enteroccocus(VRE) 
Καηαγξάθνληαη νη αζζελείο κε ινίκσμε ή απνηθηζκό από ηα παξαπάλσ βαθηήξηα πνπ 
επηηεξνύληαη. Οη πξνθπιάμεηο επαθήο, όκσο, εθαξκόδνληαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ 
ελδείθλπηαη ε εθαξκνγή ηνπο, όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 



4.Λοίμωξη ή αποικιζμόρ από πολςανθεκηικούρ μικποοπγανιζμούρ αθνξά αζζελείο από 
βηνινγηθό δείγκα ησλ νπνίσλ έρεη απνκνλσζεί πνιπαλζεθηηθόο κηθξννξγαληζκόο πνπ 
επηηεξείηαη, είηε ζπλνδεύεηαη κε αληίζηνηρε θιηληθή ζπκπησκαηνινγία (θιηληθή ινίκσμε), είηε 
απνηειεί  απιά απνηθηζκό. Όινη νη αζζελείο κε ινίκσμε ή απνηθηζκό από ηα ζπγθεθξηκέλα 
βαθηήξηα ζα πξέπεη λα λνζειεύνληαη κε εθαξκνγή ησλ πξνθπιάμεσλ επαθήο. 
5.Φςζικόρ διασωπιζμόρ αζθενών 

 Μόνωζη: Ο αζζελήο λνζειεύεηαη κόλνο ηνπ αλεμάξηεηα από ην εάλ ν ζάιακνο έρεη 
κία ή πεξηζζόηεξεο θιίλεο. 

 ςν-νοζηλεία: Ο αζζελήο λνζειεύεηαη καδί κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο αζζελείο κε 
ινίκσμε ή θνξεία από ηνλ ίδην κηθξννξγαληζκό θαη ηνλ ίδην θαηλόηππν, ζε ζάιακν 
πνπ δελ λνζειεύνληαη άιινη αζζελείο πνπ δελ είλαη απνηθηζκέλνη κε ηνλ ίδην 
παζνγόλν κηθξννξγαληζκό. 

 Γιασωπιζμόρ νοζηλεςηών-αζθενών ζηην ΜΔΘ 
Οη αζζελείο ζηελ ΜΕΘ δηαρσξίδνληαη ρσξνηαμηθά αλάινγα κε ηνλ κηθξννξγαληζκό 
πνπ είλαη απνηθηζκέλνη. Τνλ δηαρσξηζκό απηό αθνινπζεί θαη ν δηαρσξηζκόο ηνπ 
λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, ζηα πιαίζηα πνπ απηόο είλαη εθηθηό λα εθαξκνζηεί. 

 Υπονική εθαπμογή ηηρ μόνωζηρ ηων αζθενών 
Ο δηαρσξηζκόο ησλ αζζελώλ αθνξά ηελ κόλσζε ή ηελ ζπλ-λνζειεία ηνπο κεηά ηελ 
δηάγλσζε, αλεμάξηεηα από ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί γηα λα εθαξκνζηεί, 
αξθεί απηό λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζην κήλα πνπ επηηειείηαη ε θαηαγξαθή. Εάλ 
ε θαζπζηέξεζε ηεο απνκόλσζεο ππεξβαίλεη ηα δύν 24σξα από ηελ κηθξνβηνινγηθή 
ηεθκεξίσζε ηόηε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζην εηδηθό έληππν πνπ ζα απνζηέιιεηαη 
ζην ΚΕΕΛΠΝΟ (βιέπε νδεγίεο ζπκπιήξσζεο δειηίνπ δήισζεο). Εάλ ν αζζελήο 
απνκνλσζεί ηνλ επόκελν κήλα ζα θαηαγξαθεί ζηνπο αζζελείο ηνπ επόκελνπ κήλα. 
Απηή ε δηαθνξνπνίεζε ηζρύεη γηα νξηαθά ρξνληθά δηαζηήκαηα αλάκεζα ζηνπο κήλεο 
θαηαγξαθήο. 

 
Παπάδειγμα 
Από πύνλ ρεηξνπξγηθνύ ηξαύκαηνο αζζελνύο ζηελ ρεηξνπξγηθή θιηληθή απνκνλώλεηαη 
αλζεθηηθό ζηηο θαξβαπελέκεο ζηέιερνο Αcinetobacter ζηηο 28/3/2014. Εθαξκόδνληαη νη 
πξνθπιάμεηο επαθήο γηα ηελ λνζειεία ηνπ αζζελνύο αιιά κεηαθέξεηαη ζε κνλόθιηλν ζάιακν 
ζηηο 3/4/2014. Ο αζζελήο ζα αθαηξεζεί από ηνπο λένπο αζζελείο ηνπ Μαξηίνπ πνπ δελ 
κνλώζεθαλ θαη ζα πξνζηεζεί ζηνπο λένπο αζζελείο ηνπ Απξηιίνπ πνπ κνλώζεθαλ. 
6. Μεηαθοπά αζθενών μέζα ζηο νοζοκομείο 
Όηαλ έλαο αζζελήο κε γλσζηό απνηθηζκό από πνιπαλζεθηηθό κηθξννξγαληζκό κεηαθεξζεί 
από ηελ ΜΕΘ ζε έλα θιηληθό ηκήκα ηόηε πξνζηίζεηαη ζηνπο λένπο αζζελείο εθηόο ΜΕΘ, όζνλ 
αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ.Ο αζζελήο απηόο δελ ζα ππνινγηζηεί όκσο ζην ζύλνιν 
ησλ λέσλ αζζελώλ από ηνλ νπνίν πξνθύπηεη ε επίπησζε ησλ αζζελώλ κε πνιπαλζεθηηθνύο 
κηθξννξγαληζκνύο ζηα θιηληθά ηκήκαηα εθηόο ΜΕΘ (βιέπε νδεγίεο ζπκπιήξσζεο δειηίνπ 
δήισζεο). 
 
Σα νοζοκομεία θα αποζηέλλοςν ζηο ΚΔΔΛΠΝΟ κάθε μήνα ζςμπληπωμένο ηο ανηίζηοισο 
δεληίο δήλωζηρ  ζςμμόπθωζηρ ζηην εθαπμογή ηων πποθςλάξεων επαθήρ ζε αζθενείρ 
με λοίμωξη ή αποικιζμό από πολςανθεκηικούρ μικποοπγανιζμούρ. 
 
 


