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ΠΙΝΑΚΑ Ι. Αηνκηθά ζηνηρεία αζζελή* 

Πεδίν δεδνκέλσλ                         Οδεγίεο γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ 

Δπώλπκν - Όλνκα 
Υποσπευηικό - Σςμπληπώνεηε καθαπογπαμμένο ηο ονομαηεπώνςμο ηος αζθενή πος έσει 
μικποβιολογικά ηεκμηπιυμένη βακηηπιαιμία από πολςανθεκηικό μικποοπγανιζμό.  

Φύιν  - Ηιηθία 
Υποσπευηικό - Σημειώνεηε ηο θύλο ηος αζθενή και ζςμπληπώνεηε ηην ηλικία ηος ζε έηη ή ζε 
μήνερ αν ππόκειηαι για βπέθορ κάηυ ηος 1 έηοςρ. 

ΑΜΚΑ 
Πποαιπεηικό – Σςμπληπώνεηε ηον Απιθμό Μηηπώος Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ ηος αζθενή . Σε 
πεπίπηυζη πος δεν είναι διαθέζιμορ μποπείηε να ζςμπληπώζεηε ηον απιθμό μηηπώος 
νοζηλείαρ ηος αζθενή. 

Ηκεξ. εηζαγσγήο ζην 
λνζνθνκείν  

Υποσπευηικό – Σςμπληπώνεηε ηην ημεπομηνία καηά ηην οποία έγινε η ειζαγυγή ηος αζθενή 
ζηο νοζοκομείο. 

Κιηληθή / ηκήκα 
λνζειείαο   

Υποσπευηικό – Σςμπληπώνεηε ηο όνομα ηηρ κλινικήρ ή ηος ημήμαηορ όπος καηά ηη διάπκεια 
ηηρ νοζηλείαρ ηος αζθενή έγινε η ηεκμηπίυζη ηηρ βακηηπιαιμίαρ.  

Ηκεξνκελία 
 εηζαγσγήο ζηελ 

θιηληθή 

Υποσπευηικό - Είναι απαπαίηηηη η ζςμπλήπυζη ηηρ ημεπομηνίαρ ειζαγυγήρ ζηην κλινική 
όπος έγινε η ηεκμηπίυζη ηηρ βακηηπιαιμίαρ. Η ημεπομηνία αςηή είναι δςναηό να ζςμπίπηει 
σπονικά με ηην ημεπομηνία ειζαγυγήρ ζηο νοζοκομείο. 

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. Μηθξνβηνινγηθά ηεθκεξησκέλε βαθηεξηαηκία* 

Πεδίν δεδνκέλσλ                  Οδεγίεο γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ 

Ηκεξνκελία ιήςεο 1εο 
ζεηηθήο θαιιηέξγεηαο 

Υποσπευηικό - Σςμπληπώνεηε ηην ημεπομηνία λήτηρ ηηρ 1ηρ θεηικήρ καλλιέπγειαρ 
αίμαηορ. 

Ο αζζελήο θέξεη Κεληξηθό 
Φιεβηθό Καζεηήξα (ΚΦΚ) 

Υποσπευηικό - Σςμπληπώνεηαι ΝΑΙ ζηο ζςγκεκπιμένο πεδίο ζηιρ παπακάηυ δύο 
πεπιπηώζειρ: 

1. Εάν ο αζθενήρ θέπει ΚΦΚ ηην ημεπομηνία λήτηρ ηηρ 1ηρ θεηικήρ 
αιμοκαλλιέπγειαρ 

2. Εάν η λήτη ηηρ 1ηρ θεηικήρ αιμοκαλλιέπγειαρ έσει γίνει ζε σπονικό διάζηημα ≤ 
48 υπών από ηην αθαίπεζη ηος ΚΦΚ. 

Δίδνο βαθηεξηαηκίαο 
Υποσπευηικό - Σημειώνεηε ηο είδορ ηηρ μικποβιολογικά ηεκμηπιυμένηρ βακηηπιαιμίαρ 
ζύμθυνα με ηοςρ οπιζμούρ πος δίδονηαι ζηην μεθοδολογία επιηήπηζηρ. 

Κξηηήξηα κηθξνβηνινγηθήο 
ηεθκεξίσζεο Β.ΚΦΚ 

Υποσπευηικό - Το ζςγκεκπιμένο πεδίο ζςμπληπώνεηαι όηαν η επιλογή ζηο πποηγούμενο 
πεδίο είναι Βακηηπιαιμία Σςνδεόμενη με Κενηπικό Φλεβικό Καθεηήπα (Β.ΚΦΚ). Τα 
κπιηήπια πεπιγπάθονηαι αναλςηικά ζηην μεθοδολογία επιηήπηζηρ. 



 

 

* Οη πίλαθεο I,II θαη IIIηνπ δειηίνπ ζπκπιεξώλνληαη όηαλ ππάξρεη κηθξνβηνινγηθά ηεθκεξησκέλε 

Βαθηεξηαηκία ρεηηδόκελε κε Υώξνπο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο,ζε αζζελή πνπ λνζειεύεηαη ζην 

λνζνθνκείν. Σν δειηίν απνζηέιιεηαη κε θαμ ζην Γξαθείν Μηθξνβηαθήο Αληνρήο ρσξίο ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα IV (έθβαζε). 

**Ο πίλαθαο IV ζπκπιεξώλεηαη ζηελ αξρηθή δήισζε ηνπ αζζελή, κεηά ηελ πάξνδν ησλ 28 

εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ ιήςε ηεο 1εο ζεηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ην δειηίν απνζηέιιεηαη μαλά 
ζην Γξαθείν Μηθξνβηαθήο Αληνρήο, κε θαμ. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ.  Μηθξννξγαληζκόο / Μηθξνβηαθή αληνρή* 

Μηθξννξγαληζκόο 

Υποσπευηικό - Σημειώνεηε ηον παθογόνο μικποοπγανιζμό πος απομονώθηκε από ηην καλλιέπγεια 
αίμαηορ (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, S.aureus, Enterococcus) καθώρ και ηο είδορ ζηο 
οποίο ανήκοςν ηα ζςγκεκπιμένα παθογόνα πσ. Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, 
Klebsiella pneumoniae. 

Μεραληζκόο 
αληνρήο  

Πποαιπεηικό – Σημειώνεηε ηον μησανιζμό ανηοσήρ ζε πεπίπηυζη πος ςπάπσοςν διαθέζιμερ 
πληποθοπίερ. 

Γεδνκέλα 
κηθξνβηαθήο 

αληνρήο 

Πποαιπεηικό – Σημειώνεηε ηην εςαιζθηζία ή ηην ανηοσή ζε ανηιμικποβιακούρ παπάγονηερ πος 
επιηηπούνηαι. Η Γενηαμικίνη, Κολιμςκίνη και Τιγκεκςκλίνη αθοπούν ηα ζηελέση Acinetobacter, 
PseudomonasκαιKlebsiella, ενώ η Βανκομυκίνη αθοπά ηα ζηελέσηS.aureusκαι Enterococcus. 

ΠΙΝΑΚΑ IV. Έθβαζε ζηηο 28 εκέξεο από ηε ιήςε ηεο 1εο ζεηηθήο θαιιηέξγεηαο** 

Έμνδνο 
Σημειώνοςμε υρ έκβαζη ηην έξοδο όηαν ο αζθενήρ έσει εξέλθει από ηο νοζοκομείο ενηόρ 28 
ημεπολογιακών ημεπών από ηην λήτη ηηρ 1ηρ θεηικήρ καλλιέπγειαρ. 

Παξακνλή ζην 
λνζνθνκείν 

Σημειώνοςμε υρ έκβαζη ηην παπαμονή ζηο νοζοκομείο  όηαν ο αζθενήρ παπαμένει ζηο 
νοζοκομείο και μεηά ηην πάποδο ηυν 28 ημεπολογιακών ημεπών από ηην λήτη ηηρ 1ηρ θεηικήρ 
καλλιέπγειαρ. 

Θάλαηνο  
Ηκεξ. Θαλάηνπ 

Σημειώνοςμε υρ έκβαζη ηον  θάναηο και ηην ημεπομηνία θανάηος όηαν ο αζθενήρ έσει αποβιώζει 
ενηόρ 28 ημεπολογιακών ημεπών από ηην λήτη ηηρ 1ηρ θεηικήρ καλλιέπγειαρ. 


