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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. Η αύξηση της εμφάνισης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων 
από πολυανθεκτικά μικροβιακά στελέχη  ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

2. Η αλόγιστη χρήση και η κατάχρηση κατανάλωσης 
αντιβιοτικών, χωρίς κανόνες και κατάλληλα σχήματα ή 

πρωτόκολλα έχουν αναπόφευκτα οδηγήσει στην σημερινή 
κατάσταση.

3. Οι συνέπειες της αυξημένης μικροβιακής αντοχής, για την 
οποία ως χώρα διαθέτουμε,επίσης, «θλιβερά πρωτεία» μεταξύ 

των χωρών της Ε.Ε, είναι ανυπολόγιστες.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
4.     Η διαμόρφωση και εφαρμογή μιας συνεκτικής και αυστηρής 

στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο για την πρόληψη και την 
ολοκληρωμένη διαχείριση του προβλήματος είναι μία 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

(risk assessment & risk management)

5. ●  Το ΚΕΕΛΠΝΟ αποτελεί τον κεντρικό φορέα ευθύνης   για 
την συντονισμένη και εναρμονισμένη με τις σύγχρονες 
Ευρωπαϊκές και Διεθνείς απαιτήσεις αντιμετώπιση του 
προβλήματος.  

      ●  Οι Διοικήσεις των ΥΠΕ και των Νοσοκομείων οφείλουν να 
αποτελέσουν τα «οχήματα» της συντονισμένης δράσης μεταξύ 
Διοικητικών και Επιστημονικών φορέων.
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ΣΤΟΧΟΙ 
και 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
__________________________________________________________________________________________________________________

___

νοσοκομειακής και διοικητικής 
οργάνωσης για την επιτυχή 

εφαρμογή του προγράμματος.
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ΣΤΟΧΟΙ
1.  Η αξιολόγηση της έκτασης του προβλήματος (risk evaluation) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ: καταγραφή και ταυτοποίηση όλων 
των περιπτώσεων και συγκέντρωση σε ενιαία βάση 
δεδομένων του ΚΕΕΛΠΝΟ.

2. Η διαμόρφωση ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ σε Εθνικό 
επίπεδο για τα τρία συχνότερα Gram αρνητικά πολυανθεκτικά 
στελέχη στις καρβαπενέμες (Klebsiella spp, Acinetobacter spp, 
Pseudomonas spp) : ολοκληρωμένη καταγραφή μεμονωμένων ή 
κατά συρροή κρουσμάτων, με εκτίμηση του κινδύνου 
διασποράς των πολυανθεκτικών στελεχών και της  
επικινδυνότητας  για τη Δημόσια Υγεία (risk assessment)
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ΣΤΟΧΟΙ
3. Η εφαρμογή ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων για τον έλεγχο της 

διασποράς σε ενδονοσοκομειακό και  εξωνοσοκομειακό επίπεδο: 
•      Προώθηση της ενημερωμένης και συντονισμένης επιλογής των κατάλληλων 

πρακτικών και θεραπευτικών μέτρων από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό 
προσωπικό.

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των Διοικητικών, ενδονοσοκομειακών 
και λοιπών υγειονομικών παραγόντων.

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση χρονίως πασχόντων, επισκεπτών ασθενών 
και λοιπών πληθυσμιακών ομάδων (target group).

• Προώθηση της διαμόρφωσης και εφαρμογής θεραπευτικών πρωτοκόλλων 
αντιβιοθεραπείας και γενικότερα κανόνων χημειοπροφύλαξης σε 
ενδονοσοκομειακό επίπεδο.

• Καταπολέμηση της αλόγιστης και καταχρηστικής κατανάλωσης αντιβιοτικών από 
τον πληθυσμό, σε όλα τα επίπεδα. 

        (risk management)
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Συντονισμένος Μηχανισμός και τυποποιημένες Διαδικασίες σε 

τοπικό και κεντρικό επίπεδο 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Φορείς Συντονισμένων Δράσεων σε τοπικό – ενδιάμεσο και 
κεντρικό επίπεδο.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

• Υπεύθυνοι Γιατροί Κλινικών και Εργαστηρίων.
• Ομάδα Διαχείρισης Λοιμώξεων πολυανθεκτικών Gram (-) (Ο.Δ.Λ)
• Διοίκηση Νοσοκομείου
• Διοίκηση ΥΠΕ
• ΚΕΕΛΠΝΟ, αρμόδιες Δ/σεις, Υπ. Υγείας και Γ.Γ Δημόσιας Υγείας
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ
Εξειδίκευση προτάσεων για τις ιδιαιτερότητες της Β’ ΥΠΕ. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

• Πληροφορίες κλινικών κι εργαστηριακών δεδομένων   Ο.Δ.Λ

• Αξιολόγηση από Ο.Δ.Λ βάσει των υποδειγμάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ   συμπλήρωση 
και αποστολή Δελτίων σε εβδομαδιαία βάση.

2. ΕΠΙΔΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

• Συντονισμός δράσεων και εφαρμογή μέτρων προφύλαξης και ελέγχου από Ο.Δ.Λ

• Ενημέρωση Διοικήσεων (Νοσοκομείων και Υ.Π.Ε)

• Διαμόρφωση υποδειγμάτων διαχείρισης συρροής κρουσμάτων σε περιπτώσεις:
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ
2. ΕΠΙΔΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (συν.)
 Απομακρυσμένων Μονάδων Υγείας μικρής δυναμικότητας (πχ. ΚΥ, 

Νοσοκομεία- Κ.Υ, Π.Π.Ι, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας)
 Ενεργοποίηση μηχανισμού υποστήριξης μέσω της Β’ Υ.Π.Ε για 

περιπτώσεις αδυναμίας εργαστηριακής επιτήρησης

3.     ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
• Ταυτοποίηση παθογόνων.
• Προσδιορισμός φαινοτύπου και μηχανισμού αντοχής.
• Μοριακή τυποποίηση στελεχών.
• Διασφάλιση κοινής μεθοδολογίας για ταυτοποίηση και έλεγχο 

αντοχής.
• Επιβεβαίωση φαινοτύπων αντοχής.
• Φύλαξη πολυανθεκτικών στελεχών.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ
 Ορισμός ενός (ή δύο) εργαστηρίων αναφοράς ανά ΥΠΕ.
 Συγκρότηση Ο.Δ.Λ σε επίπεδο Υ.Π.Ε με στόχους:

 Εκπαίδευση Υγειονομικού προσωπικού.
 Εποπτεία εφαρμογής μέτρων ελέγχου, προφύλαξης και 

επιτήρησης.
 Συστηματική συνεργασία με ΚΕΕΛΠΝΟ και αρμόδιες 

Δ/σεις Υπ. Υγείας.
 Διαχείριση συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης.
 Διαμόρφωση και συντονισμός δράσεων και μηχανισμών 

υποστήριξης.
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_____________Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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