
ΓΔΙΚΣΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΣΟΧΗ 

Α. κοπόρ μέηπηζηρ ηος Γείκηη 
Ο δείθηεο επηηήξεζεο ηεο Μηθξνβηαθήο Αληνρήο αθνξά ηελ ζπλερή θαηαγξαθή ησλ πνζνζηώλ 
αληνρήο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ λνζνθνκεηαθώλ παζνγόλσλ ζηα αληηβηνηηθά. Σρεηίδεηαη άκεζα 
κε ηόζν κε ηελ θαηαλάισζε ησλ αληηβηνηηθώλ όζν θαη κε ηελ νξηδόληηα δηαζπνξά ησλ 
αλζεθηηθώλ παζνγόλσλ ζην λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ. Η ζεκαζία ηνπ είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε 
γηαηί ζπκβάιεη ζηελ επηινγή ηεο εκπεηξηθήο αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο ησλ αζζελώλ κε 
λνζνθνκεηαθή ινίκσμε. Γη απηό ην ιόγν πξέπεη ηα θιηληθά ηκήκαηα λα ελεκεξώλνληαη ζε 
ζπζηεκαηηθή βάζε γηα ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα θαζώο θαη γηα ηα επίπεδα κηθξνβηαθήο 
αληνρήο πνπ επηθξαηνύλ ηόζν ζε θάζε ηκήκα μερσξηζηά όζν θαη ζε νιόθιεξν ην λνζνθνκείν. 
 
Β. Πεπιγπαθή ηος Γείκηη 
Τα πνζνζηά κηθξνβηαθήο αληνρήο θαηαγξάθνληαη αλά είδνο κηθξννξγαληζκνύ θαη αλά 
κηθξνβηαθό παξάγνληα ζπλνιηθά γηα θάζε εμάκελν. Αλά είδνο κηθξννξγαληζκνύ θαηαγξάθεηαη 
ην πνζνζηό κε επαίζζεησλ ζηειερώλ ζηηο ζεκαληηθόηεξεο θαηεγνξίεο δηαζέζηκσλ 
αληηκηθξνβηαθώλ παξαγόλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ινηκώμεσλ από ηα 
ζπγθεθξηκέλα παζνγόλα. 
Απιθμηηήρ:  Αξηζκόο απνκνλσζέλησλ κε επαίζζεησλ ζηειερώλ αλά είδνο κηθξννξγαληζκνύ 
ζε ζπγθεθξηκέλν αληηκηθξνβηαθό παξάγνληα. 
Παπανομαζηήρ: Σύλνιν ειεγρζέλησλ ζηειερώλ αλά είδνο κηθξννξγαληζκνύ ζηνλ 
ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα. Σηελ πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη αληηβηόγξακκα ππό 
πεξηνξηζκό ή δελ ειέγρνληαη όια ηα απνκνλσζέληα ζηειέρε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 
αληηκηθξνβηαθό παξάγνληα ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη, όπσο επίζεο θαη ηα θξηηήξηα ή άιινη  
ιόγνη βάζεη ησλ νπνίσλ δελ έγηλε έιεγρνο ζε ζπγθεθξηκέλα αληηβηνηηθά. 
 
 
 
 
 
Γ. Αξιολόγηζη ηος Γείκηη 
 
Η εμέιημε ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο ζηνλ λνζνθνκεηαθό ρώξν επεξεάδεηαη από πνιινύο 
παξάγνληεο θπξηόηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη ε ρξήζε ησλ 
αληηβηνηηθώλ. Γη απηό ην ιόγν ε αμηνιόγεζε ηνπ δείθηε ζα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκό θαη κε άιινπο 
παξάγνληεο όπσο επίζεο θαη κε ηνπο ππόινηπνπο δείθηεο επηηήξεζεο.  
 
Γ. Δπιππόζθεηερ επεξηγήζειρ 
1. Οη κηθξννξγαληζκνί πνπ επηηεξείηαη ε αληνρή ηνπο ζηα βαζηθόηεξα αληηβηνηηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ινηκώμεσλ από ηα ζπγθεθξηκέλα παζνγόλα είλαη νη 
αθόινπζνη: 
α. Escherichia coli 
β. Proteus mirabilis 
γ. Acinetobacter baumannii 
δ. Klebsiella pneumoniae 
ε. Enterobacter aerogenes, Ε .cloacae 
ζη. Pseudomonas aeruginosa 
δ. Staphylococcus aureus 
ε. Enterococcus faecium, Ε. faecalis 

 

Αντοχή μικροοργανιςμοφ  
ςε ςυγκεκριμένο                            Αριθμόσ μη ευαίςθητων ςτελεχών 
μικροβιακό παράγοντα =                                                                                                     x     100/εξάμηνο 
                                                          Σφνολο ελεγχθέντων ςτελεχών  
 

 



2. Τα αληηβηνηηθά ζηα νπνία επηηεξείηαη ε κηθξνβηαθή αληνρή ησλ παξαπάλσ 
κηθξννξγαληζκώλ αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Σηα κε επαίζζεηα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αλζεθηηθά θαη κε ελδηάκεζε επαηζζεζία ζηειέρε.  
Η αληνρή ησλ ζηειερώλ ζηα ζπγθεθξηκέλα αληηβηνηηθά θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα όξηα 
επαηζζεζίαο πηζηνπνηεκέλσλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζε θάζε 
κηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην θαη πνπ ζα πξέπεη λα δειώλεηαη ζε θάζε απνζηνιή δεδνκέλσλ 
(CLSI,EUCAST) Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ αθνινπζείηαη ε ίδηα κεζνδνινγία γηα όια ηα 
αληηβηνηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην έληππν απνζηνιήο. 
Επηπξόζζεηα ζα πξέπεη λα δειώλεηαη ε μεθοδολογία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε 
ηεο αληνρήο (Bauer Kirby,MIC ζε εκηαπηόκαηα ζπζηήκαηα,E-test). Εάλ δελ αθνινπζείηαη ε ίδηα 
κέζνδνο γηα όια ηα αληηβηνηηθά ζα πξέπεη λα δειώλεηαη θη απηό ζην έληππν απνζηνιήο ησλ 
απνηειεζκάησλ. 
 
3.Σην δείθηε ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζηειέρε πνπ έρνπλ απνκνλσζεί κόλν 
από αιμοκαλλιέπγειερ νοζηλεςομένων αζθενών, ζύκθσλα κε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 

 

 Η ιήςε ηνπ βηνινγηθνύ δείγκαηνο ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη μεηά ηο ππώηο 48ωπο από ηελ 
εηζαγσγή ηνπ αζζελνύο ζην λνζνθνκείν. Επηηεξνύληαη ηα ζηειέρε πνπ απνκνλώλνληαη 
από βαθηεξηαηκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε Φώξνπο Παξνρήο Υπεξεζηώλ Υγείαο. Τα  δείγκαηα 
πνπ ιακβάλνληαη ζηα ΤΕΠ ή ζηα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία δελ θαηακεηξηνύληαη ζηελ 
επηηήξεζε. 

 Η θαηαγξαθή πεξηιακβάλεη έλα ζηέιερνο αλά αζζελή ζηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, κε 
δηαθνξεηηθό όκσο θαηλόηππν αληνρήο ζηα ανηιβιοηικά «δείκηερ» ε αληνρή ησλ νπνίσλ 
επηηεξείηαη όπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηνλ πξόηππν πίλαθα  θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 
κηθξνβηαθήο αληνρήο. 

 
Παπάδειγμα 1 
Αζζελήο πξνζέξρεηαη ζηα ΤΕΠ λνζνθνκείνπ Α κε εκπύξεηε ινίκσμε αλώηεξνπ 
νπξνπνηεηηθνύ. Από ηα νύξα θαη ηελ θαιιηέξγεηα αίκαηνο απνκνλώλεηαη E.coli επαίζζεηo ζηηο 
πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο αληηβηνηηθώλ. Μεηά από 10ήκεξε λνζειεία ν αζζελήο εκθαλίδεη εθ 
λένπ εκπύξεην θαη από ηελ θαιιηέξγεηα αίκαηνο απνκνλώλεηαη E.coli  πνπ παξάγεη ESBL.  
 
Σηην καηαγραθή θα σπολογιζηεί ηο δεύηερο ζηέλετος E.coli ποσ απομονώθηκε καηά ηη 
διάρκεια νοζηλείας ηοσ αζθενούς και ότι ηο πρώηο ποσ απομονώθηκε με ηην είζοδο ηοσ ζηο 
νοζοκομείο παρόλο ποσ ηα δύο ζηελέτη έτοσν διαθορεηικό θαινόησπο ανηοτής. 
 
Παπάδειγμα 2 
Από αζζελή πνπ λνζειεύεηαη 7 εκέξεο ζε λνζνθνκείν Β απνκνλώλεηαη από θαιιηέξγεηα 
αίκαηνο ζηέιερνο K.pneumoniae πνπ παξάγεη ESBL. Ο αζζελήο ηελ 9ε εκέξα λνζειείαο 
εκθαλίδεη εκπύξεην θαη από ηελ θαιιηέξγεηα αίκαηνο απνκνλώλεηαη ζηέιερνο K.pneumoniae 
ποσ παράγει KPC. 
 
Σηην καηαγραθή θα σπολογιζηούν και ηα δύο ζηελέτη K.pneumoniae αθού απομονώθηκαν 
μεηά  από 48 ώρες από ηην ειζαγωγή ηοσ αζθενούς και έτοσν διαθορεηικό θαινόησπο ανηοτής 
όζον αθορά ηην βαζική καηηγορία ηων καρβαπενεμών (δείκηης μικροβιακής ανηοτής για 
ζηελέτη K.pneumoniae)  
 
Αθνινπζεί ππόηςπορ πίνακαρ θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ κηθξνβηαθήο αληνρήο αλά 
κηθξννξγαληζκό θαη αληηκηθξνβηαθό παξάγνληα ζπλνιηθά γηα θάζε εμάκελν επηηήξεζεο ν 
νπνίνο απνζηέιιεηαη ζην ΚΕΕΛΠΝΟ. Σηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα γηα θάζε κηθξννξγαληζκό 



ζπκπιεξώλνληαη κόλν ηα έγρξσκα πεδία. Ο πίλαθαο θάζε εμάκελν ζπκπιεξώλεηαη ηξεηο 
θνξέο, κία θνξά γηα ηελ ΜΕΘ, κία θνξά ζπλνιηθά γηα όια ηα ππόινηπα ηκήκαηα εθηόο ΜΕΘ 
θαη κία θνξά ζπλνιηθά γηα όιν ην λνζνθνκείν. 
 
Επεμεγήζεηο ζηνλ πίλαθα θαη ζηα ζρόιηα 
 
1  Με επαηζζεζία ζε κία ηνπιάρηζηνλ θαξβαπελέκε 
2  Όπνην από ηα δύν αληηβηνηηθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ MRSA 
3 Οη κεραληζκνί αληνρήο αλαθέξνληαη εθόζνλ ππάξρεη δπλαηόηεηα αλίρλεπζή ηνπο. Εάλ 
ππάξρεη άιινο κεραληζκόο αληνρήο από ηνπο αλαθεξόκελνπο ζηνλ πίλαθα κπνξεί λα 
θαηαγξαθεί ζηα ζρόιηα. 
 

ΜΕΘ/Υπόινηπα Κιηληθά Τκήκαηα/Σύλνιν Ννζνθνκείνπ: 
Σηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο θαηαγξάθνληαη γηα θάζε κηθξννξγαληζκό θαη αληηβηνηηθό ηα εμήο : 
1. Τν ζύλνιν ησλ κε επαίζζεησλ ζηειερώλ πξνο ην ζύλνιν ησλ ζηειερώλ πνπ ειέγρζεθαλ θαη 
2. Τν πνζνζηό ηεο αληνρήο (%) πνπ πξνθύπηεη από ην πξνεγνύκελν θιάζκα επί εθαηό (βιέπε 
νξηζκό δείθηε). 
 
Σηα ζρόιηα αλαγξάθνληαη όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ ζηνλ 
πίλαθα, ιόγσ ηεο ζπλνπηηθήο δηακόξθσζήο ηνπ αιιά θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ ζηελ 
εθαξκνγή ηεο επηηήξεζεο. 
 
Οη εμαηξέζεηο ζηα ζρόιηα αλαθέξνληαη ζε ό,ηη δηαθνξνπνηείηαη από ηελ κεζνδνινγία πνπ 
αθνινπζείηαη ζπλήζσο από ην κηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην. 
 
 
 
 


