
 
Οδηγίες για ηην ορθή ζσμπλήρωζη ηοσ δεληίοσ δήλωζης βακηηριαιμίας από 

Gram αρνηηικά παθογόνα ανθεκηικά ζηις καρβαπενέμες. 
 

 Η κόλε ινίκωμε από ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2012 πνπ επηηεξείηαη κέζω ηνπ δειηίνπ δήιωζεο 
είλαη ε βαθηεξηαηκία (πξωηνπαζήο/ ελδαγγεηαθώλ θαζεηήξωλ). Τνλίδεηαη όκωο όηη ε 
εθαξκνγή ηωλ κέηξωλ ειέγρνπ ινηκώμεωλ αθνξά ζε όιεο ηηο ινηκώμεηο θαζώο θαη ζηηο 
πεξηπηώζεηο απνηθηζκνύ από πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα 

 Τν δειηίν ππνρξεωηηθήο δήιωζεο βαθηεξηαηκίαο από Gram αξλεηηθά παζνγόλα αλζεθηηθά 
ζηηο θαξβαπελέκεο αθνξά έλαλ αζζελή θαη έλα επεηζόδην ινίκωμεο. 

 Σηελ πεξίπηωζε πνπ νη παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί πνπ έρνπλ απνκνλωζεί ωο αίηηα ηεο 
ινίκωμεο πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη πεξηζζόηεξνη από έλαλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη 
θαηλνύξγην δειηίν δήιωζεο. Σην 2ν δειηίν ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη κόλν ην όλνκα θαη 
ν ΑΜΚΑ ηνπ αζζελή θαζώο θαη ην πεδίν II κε ηα κηθξνβηνινγηθά δεδνκέλα. Όια ηα επηπιένλ 
δειηία πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξωζνύλ κε κηθξνβηνινγηθά δεδνκέλα ζα ππνγξάθνληαη 
από ηνλ ππεύζπλν κηθξνβηνιόγν θαη ζα απνζηέιινληαη καδί κε ην αξρηθό δειηίν δήιωζεο. 

 Σην δειηίν ππνρξεωηηθήο δήιωζεο ινηκώμεωλ από Gram αξλεηηθά παζνγόλα αλζεθηηθά ζηηο 
θαξβαπελέκεο θαηαγξάθνληαη κόλν κηθξνβηνινγηθά ηεθκεξηωκέλεο ινηκώμεηο, δειαδή γηα 
ηελ αξρηθή δήιωζε αξθεί ε θιηληθή δηάγλωζε ηεο ινίκωμεο, ε ηαπηνπνίεζε ηνπ παζνγόλνπ 
θαζώο θαη ε αληνρή ηνπ ζηηο θαξβαπελέκεο. 

 
Σπλνπηηθά, ε ζπκπιήξωζε ηνπ δειηίνπ ππνρξεωηηθήο δήιωζεο γηα θάζε αζζελή θαη γηα θάζε 
επεηζόδην ινίκωμεο ζα εθηειείηαη ζε δύν ζηάδηα: 

 1ο ζηάδιο Με ηε ζεηηθνπνίεζε ηεο 1εο θαιιηέξγεηαο νπόηε θαη  ηίζεηαη ε δηάγλωζε ηεο 
βαθηεξηαηκίαο από ηα παζνγόλα πνπ επηηεξνύληαη, ζπκπιεξώλνληαη όια ηα πεδία ηνπ 
δειηίνπ εθηόο από ην πεδίν ΙV πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηειηθή έθβαζε  θαη απνζηέιινληαη ζην 
Γξαθείν Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεωλ ζην ΚΕΕΛΠΝΟ (εβδνκαδηαία απνζηνιή fax). 

 2ο ζηάδιο Αθνινύζωο, 28 εκέξεο κεηά ηε ζεηηθνπνίεζε ηεο 1εο θαιιηέξγεηαο ζα 
απνζηέιιεηαη μαλά ην ίδην δειηίν θαηαγξαθήο κε ζπκπιεξωκέλν θαη ην πεδίν ΙV κε όπνηα 
άιιε πιεξνθνξία δελ ήηαλ ελδερνκέλωο ζπκπιεξωκέλε ζην αξρηθό δειηίν πνπ είρε 
απνζηαιεί ζην ΚΕΕΛΠΝΟ (π.ρ. ν κεραληζκόο αληνρήο ν νπνίνο κπνξεί λα κελ είρε 
ηεθκεξηωζεί αξρηθά). 

 
Σηην περίπηωζη ποσ δεν σπάρτει αζθενής με βακηηριαιμία από ηοσς πολσανθεκηικούς 
μικροοργανιζμούς ποσ επιηηρούνηαι, ηόηε θα ζσμπληρώνεηαι και θα αποζηέλλεηαι 
εβδομαδιαίως ηο δεληίο μηδενικής δήλωζης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


