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Α. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Η αχμεζε ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο ζηα αληηβηνηηθά θαη ε εθηεηακέλε εκθάληζε 

λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθνχο Gram αξλεηηθνχο κηθξννξγαληζκνχο,  

απνηειεί έλα δηεζλέο θαηλφκελν πνπ έρεη πξνθαιέζεη ηελ άκεζε ελεξγνπνίεζε ησλ θνξέσλ 

Γεκφζηαο Τγείαο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ ζε ρψξνπο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο. χκθσλα κε πξφζθαηα δεδνκέλα ηνπ European Antimicrobial 

Resistance Surveillance System (EARSS, 2008) θαη ηνπ WHONET (Greek System for the 

Surveillance of Antimicrobial Resistance, 2009) ε Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο 

Δπξσπατθέο ρψξεο κε ηα πςειφηεξα επίπεδα  κηθξνβηαθήο αληνρήο ελψ επηπξφζζεηα, 

ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία δεδνκέλα ηνπ European Surveillance of Antimicrobial 

Consumption (ESAC, 2008) είλαη πξψηε ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε αληηκηθξνβηαθψλ 

παξαγφλησλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Η δηαζπνξά ησλ πνιπαλζεθηηθψλ Gram αξλεηηθψλ ζηειερψλ ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία 

είλαη  κία πξαγκαηηθφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά φινη νη ηαηξνί πνπ θαινχληαη 

λα ζεξαπεχζνπλ ινηκψμεηο απφ παζνγφλα ζηειέρε αλζεθηηθά ζηα πεξηζζφηεξα 

αληηβηνηηθά. Η ζρεηηθά πξφζθαηε εκθάληζε ινηκψμεσλ απφ ζηειέρε Klebsiella 

pneumoniae πνπ παξάγνπλ KPC θπξίσο ζηηο Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο θέξλεη ηελ 

ρψξα καο ζην πξνζθήλην ηεο δηεζλνχο ηαηξηθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη αληηκέησπε κε έλαλ 

επηπιένλ θίλδπλν γηα ηε Γεκφζηα Τγεία. Σα θαηλνχξγηα απηά παζνγφλα ζηειέρε πνπ έρνπλ 

δηαζπαξεί  ζηα λνζνθνκεία φιεο ηεο ρψξαο, θαίλεηαη φηη είλαη πην ινηκνγφλα, εκθαλίδνπλ 

θισληθφηεηα, δηαζπείξνληαη πην γξήγνξα θαη επηθξαηνχλ έλαληη άιισλ ζηειερψλ ζηηο 

ρισξίδεο ησλ αζζελψλ κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχλ ζνβαξέο ινηκψμεηο ζε βαξέσο 

πάζρνληεο αζζελείο κε πςειφ πνζνζηφ ζλεηφηεηαο. 

 

ηνλ Διιαδηθφ ρψξν δελ έρεη κέρξη ζηηγκήο θαηαζηεί δπλαηή ε εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε  ησλ λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα πνιπαλζεθηηθά ζηειέρε, θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηπρφλ δηαζπνξάο ηνπο 

ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία. Οη επηπηψζεηο ησλ ινηκψμεσλ απηψλ είλαη αλππνιφγηζηεο ηφζν 

ζε αλζξψπηλεο δσέο φζν θαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Δλδεηθηηθέο 

επηπηψζεηο είλαη ε παξάηαζε λνζειείαο, ε εκθάληζε επηπινθψλ, ε  αχμεζε ηνπ θφξηνπ 

εξγαζίαο ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε αλάγθε ιεηηνπξγίαο κνλψζεσλ θαη 

απζηεξήο εθαξκνγήο κέηξσλ ειέγρνπ ηεο ελδνλνζνθνκεηαθήο δηαζπνξάο, θαη ε αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο λνζειείαο.  
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B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ  

 

Η ιήςε θαη απζηεξή εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθά Gram αξλεηηθά κηθξφβηα θαζίζηαηαη 

επείγνπζα θαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Σν ζρέδην πνπ πξνηείλεηαη παξαθάησ βαζίδεηαη ζε 

δηεζλψο απνδεδεηγκέλα απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο παξφκνησλ θξίζεσλ 

Γεκφζηαο Τγείαο, δηακνξθσκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. ηφρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα  είλαη: 

 Η ζπζηεκαηηθή επηηήξεζε – γλσζηνπνίεζε ηεο έθηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά 

θαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο παξέκβαζεο, κε ηελ  ππνρξεσηηθή δήισζε φισλ ησλ 

ινηκψμεσλ απφ ηα ηξία βαζηθφηεξα Gram αξλεηηθά λνζνθνκεηαθά παζνγφλα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειά πνζνζηά αληνρήο έλαληη ησλ θαξβαπελεκψλ 

(Klebsiella spp, Acinetobacter spp, Pseudomonas spp.). 

 Η εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηoλ άκεζν έιεγρν ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπο ζηα 

ειιεληθά λνζνθνκεία, δεκφζηα θαη ηδησηηθά. 

 Η ζεκειίσζε ηζρπξψλ βάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε καθξνπξφζεζκα ζπζηήκαηνο 

επηηήξεζεο θαη αληηκεηψπηζεο κεκνλσκέλσλ θξνπζκάησλ ή ζπξξνήο θξνπζκάησλ 

αζζελψλ κε ινίκσμε απφ πνιπαλζεθηηθά κηθξφβηα. 

 πληνληζκέλεο δξάζεηο ηνπ ΤΤΚΑ κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ 

δηνηθεηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κέζσ ηνπ 

ζρεδίνπ κέηξσλ. πλαληήζεηο θαη ελεκεξψζεηο κε δηνηθεηέο ΤΠΔ θαη λνζνθνκείσλ, 

έθδνζε εγθπθιίσλ – λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, έγγξαθεο αλαθνξέο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 

ζε κεληαία βάζε ζρεηηθά κε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ηηο λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο 

αλά λνζνθνκείν θαη αλά ΤΠΔ, πξνο ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηε 

Γ/ζε Γεκφζηαο Τγηεηλήο ηνπ ΤΤΚΑ. 

 Έθδνζε αλαθνξάο γηα ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ (risk assessment) δηαζπνξάο Gram 

αξλεηηθψλ πνιπαλζεθηηθψλ παζνγφλσλ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν 

 Οξγάλσζε θαη αλάπηπμε απφ ην ΤΤΚΑ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο θνξέσλ 

δεκφζηαο πγείαο κε ηνπο ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ θνηλφηεηα γηα 

ην πξφβιεκα ησλ λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθνχο Gram 

αξλεηηθνχο κηθξννξγαληζκνχο.  
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Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ  

 

Γ1. Τπνρξεσηηθή δήισζε 

Οη ινηκψμεηο απφ ζηειέρε Κlebsiella, Pseudomonas θαη Acinetobacter πνπ εκθαλίδνπλ 

αληνρή ζηηο θαξβαπελέκεο εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα ππνρξεσηηθήο δήισζεο λνζεκάησλ 

(παξάξηεκα 9). 

 

Γ2. Οξηζκνί 

 

α. Οξηζκόο κεκνλσκέλνπ θξνύζκαηνο αζζελνύο κε ινίκσμε 

Ωο κεκνλσκέλν θξνχζκα νξίδεηαη θάζε αζζελήο πνπ λνζειεχεηαη θαη εκθαλίδεη θιηληθή 

ινίκσμε κηθξνβηνινγηθά ηεθκεξησκέλε απφ αλζεθηηθφ ζηηο θαξβαπελέκεο Acinetobacter 

spp, Pseudomonas spp ή Klebsiella spp, αλεμάξηεηα απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη 

κεζνιαβήζεη απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην λνζνθνκείν κέρξη ηελ έλαξμε ησλ θιηληθψλ 

ζπκπησκάησλ ηεο ινίκσμεο ή ηελ απνκφλσζε ηνπ ινηκνγφλνπ παξάγνληα. Γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο ινίκσμεο απαηηείηαη ε ζπλχπαξμε θαη ησλ δχν παξαθάησ θξηηεξίσλ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. πξξνή  θξνπζκάησλ αζζελώλ κε ινίκσμε  

Ωο ζπξξνή θξνπζκάησλ αζζελψλ κε θιηληθή ινίκσμε νξίδεηαη ε εκθάληζε δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ πεξηζηαηηθψλ κε θιηληθή ινίκσμε απνδηδφκελε ζηνλ ίδην κηθξνβηαθφ θιψλν 

(δειαδή ζηνλ ίδην κηθξννξγαληζκφ ζχκθσλα κε ην θαηλφηππν αληνρήο ή/θαη ην γνλνηππηθφ 

έιεγρν) κε επηδεκηνινγηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κιηληθή εηθόλα ζπκβαηή κε ινίκσμε (θιηληθά ζπκπηψκαηα ή/θαη ζεκεία, 

εξγαζηεξηαθά θαη αθηηλνινγηθά δεδνκέλα ζπκβαηά κε θιηληθή ινίκσμε) 

ΚΑΙ 
Μηθξνβηνινγηθή ηεθκεξίσζε ινίκσμεο : θιηληθφ βηνινγηθφ δείγκα απφ θπζηνινγηθά 

ζηείξα πεξηνρή, απφ ην νπνίν ζα έρεη απνκνλσζεί:. 

 Δίδνο κηθξννξγαληζκνχ: Acinetobacter spp, Pseudomonas spp, Klebsiella spp.       

ΚΑΙ 

 Φαηλφηππνο αληνρήο: αληνρή ζε κία ηνπιάρηζηνλ θαξβαπελέκε ή/θαη παξαγσγή 

θαξβαπελεκαζψλ                 
 

Οξηζκόο επηδεκηνινγηθήο ζπζρέηηζεο: 

Υώξνο  

 ην ίδην θιηληθφ ηκήκα εθηφο ΜΔΘ 

 ε δηαθνξεηηθά θιηληθά ηκήκαηα εθηφο ΜΔΘ 

 ηε ΜΔΘ                         

Υξόλνο:  

 Δκθάληζε θξνπζκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλ-λνζειείαο ησλ ελ ιφγσ 

αζζελψλ 

 Δκθάληζε θξνπζκάησλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο έσο ηξεηο εβδνκάδεο 
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γ. Οξηζκόο απνηθηζκέλνπ αζζελή  

Αζζελήο πνπ λνζειεχεηαη θαη εκθαλίδεη απνηθηζκφ απφ αλζεθηηθφ ζηηο θαξβαπελέκεο 

Acinetobacter spp, Pseudomonas spp ή Klebsiella spp, αλεμάξηεηα απφ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ έρεη κεζνιαβήζεη απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην λνζνθνκείν κέρξη ηελ 

απνκφλσζε ηνπ πνιπαλζεθηηθνχ ζηειέρνπο απφ ηηο ρισξίδεο ηνπ. Γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ 

απνηθηζκνχ απαηηείηαη ε ζπλχπαξμε θαη ησλ δχν παξαθάησ θξηηεξίσλ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ. Οξηζκνί θιηληθώλ ινηκώμεσλ (παξάξηεκα 1) 

 Μηθξνβηαηκίεο  (πξσηνπαζείο / ελδαγγεηαθψλ θαζεηήξσλ) 

 Πλεπκνλία    
α) θνηλφηεηαο 

β) ηδξπκάησλ παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο 

γ) λνζνθνκεηαθή ζε κε δηαζσιελσκέλν αζζελή 

δ) ζπλδεφκελε κε ηνλ αλαπλεπζηήξα 

 Λνηκώμεηο νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 Λνηκώμεηο ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ  

 

  

Γ3. ΓΔΛΣΙΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ΓΗΛΧΗ (βιέπε παξάξηεκα 9) 

 

Γ4. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (αιγόξηζκνη 1,2,3) 

 

 Οκάδα Γηαρείξηζεο Λνηκώμεσλ από πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα.  

 

πγθξφηεζε ηεο Οκάδαο Γηαρείξηζεο ινηκώμεσλ από πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα ζε θάζε 

λνζνθνκείν. Η Οκάδα Γηαρείξηζεο  ζα απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο βαζηθά κέιε γηα ηα νπνία 

ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

 

α) Γηνηθεηήο ηνπ λνζνθνκείνπ 

β) Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ (ΔΝΛ) 

γ) Αληηπξόεδξνο ηεο ΔΝΛ    

δ) Ννζειεπηήο Δπηηήξεζεο Λνηκώμεσλ 

 

ηελ Οκάδα Γηαρείξηζεο απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 

Μηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ινηκσμηνιφγνπ ή θιηληθνχ ηαηξνχ 

κε ελδηαθέξνλ ζην αληηθείκελν ησλ ινηκψμεσλ. Η Οκάδα Γηαρείξηζεο ζα είλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο φζν θαη γηα 

ηελ επηηήξεζε ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη ειέγρνπ ησλ ινηκψμεσλ 

απφ πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα. 

 

 

 Έιιεηςε θιηληθψλ ζπκπησκάησλ ζπκβαηψλ κε θιηληθή ινίκσμε 

ΚΑΙ 

 Μηθξνβηνινγηθή ηεθκεξίσζε  κε απνκφλσζε ησλ ελ ιφγσ κηθξννξγαληζκψλ απφ 

ρισξίδεο ησλ αζζελψλ ή απφ δείγκαηα πνπ φκσο δε ζηνηρεηνζεηνχλ θιηληθή 

ινίκσμε (π.ρ ελδαγγεηαθνί θαζεηήξεο, νπξνθαζεηήξεο) 
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α. Δπηηήξεζε  

 

Σα δειηία δήισζεο πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη γηα θάζε αζζελή κε θιηληθή ινίκσμε  

κηθξνβηνινγηθά ηεθκεξησκέλε, αξρηθά απφ ην κηθξνβηνιφγν  θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

αθνινπζεί ζπκπιήξσζε ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ θιηληθφ γηαηξφ. Σα δειηία ζα 

πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη απφ ηε λνζειεχηξηα ινηκψμεσλ απφ φιεο ηηο θιηληθέο ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη κε επζχλε ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθά 

παζνγφλα λα απνζηέιινληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε ζην Γξαθείν Ννζνθνκεηαθψλ 

Λνηκψμεσλ  ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ κέζσ ηειενκνηφηππνπ (fax).   

 

Θα αθνινπζεί δεύηεξν δειηίν δήισζεο παξαθνινύζεζεο ηνπ θάζε αζζελή ηελ 28
ε
 

εκέξα απφ ηελ ζεηηθνπνίεζε ηεο 1
εο

 θαιιηέξγεηαο κε ην παζνγφλν πνπ επηηεξείηαη. πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ζηνηρεία έθβαζεο ηεο ινίκσμεο (ζάλαηνο, λνζειεία, ίαζε). Η ζπιινγή ησλ 

ζηνηρείσλ ζα γίλεηαη απφ ηε λνζειεχηξηα ινηκψμεσλ.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ αζζελείο κε ινίκσμε απφ πνιπαλζεθηηθφ παζνγφλν, 

πξέπεη λα απνζηέιιεηαη κεδεληθή δήισζε.  

 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία  ζα θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη ζα αθνινπζεί 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο. Καηφπηλ ζα απνζηέιινληαη ζε κεληαία βάζε απφ ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ ζηηο Γηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ, ζηηο ΤΠΔ θαη ζην ΤΤΚΑ.  

 

β. Παξέκβαζε 

 

ηφρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε εθαξκνγή φισλ εθείλσλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο δηαζπνξάο ησλ πνιπαλζεθηηθψλ παζνγφλσλ. Η επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ 

απαηηεί ηε ζπληνληζκέλε θαη ζηελή ζπλεξγαζία ησλ θιηληθψλ ηκεκάησλ, ηνπ 

κηθξνβηνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη ηεο  Οκάδαο Γηαρείξηζεο ηνπ λνζνθνκείνπ.     

 

Γ5. ΓΡΑΔΙ 

 

α. Από ην ΤΤΚΑ 

 

Έθδνζε εγθπθιίσλ απφ ηε Γεληθή Γ/λζε Τγείαο θαη ηε Γεληθή Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο, 

πνπ ζα νξίδνπλ ηα φξγαλα θαη ηνπο ππεπζχλνπο ησλ λνζνθνκείσλ θαζψο θαη  ηηο δξάζεηο 

θαη ηηο απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο απηψλ πνπ ζα δηαζέηνπλ πιένλ θαη εθηειεζηηθφ 

ραξαθηήξα, ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελδεκίαο απφ πνιπαλζεθηηθά Gram αξλεηηθά 

παζνγφλα ζηα λνζνθνκεία. Δηδηθφηεξα, ην πεξηερφκελν ησλ εγθπθιίσλ ζα αλαθέξεηαη ζηα 

εμήο:   

 Έληαμε, κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε,  ησλ ινηκψμεσλ απφ ηξία ζπγθεθξηκέλα παζνγφλα 

(ζηειέρε Klebsiella, Pseudomonas θαη Acinetobacter) πνπ εκθαλίδνπλ αληνρή ζηηο 

θαξβαπελέκεο ζην ζύζηεκα ππνρξεσηηθήο δήισζεο λνζεκάησλ.  

 Δπηδεκηνινγηθή επηηήξεζε (εξγαζηεξηαθή θαη θιηληθή) ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ινηκψμεσλ απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ. 

 πκπιήξσζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη βειηίσζε ηνπ πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο ινηκώμεσλ από πνιπαλζεθηηθά  

παζνγόλα ζε θάζε λνζνθνκείν θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. Η 

νκάδα ζα απαξηίδεηαη απφ ην δηνηθεηή ή ηνλ αλαπιεξσηή δηνηθεηή ή ηνλ 

ππνδηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ, ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξν ηεο ΔΝΛ, ή 

αληηθαηαζηάηε πνπ ζα νξίδεηαη απφ απηνχο θαη ην λνζειεπηή επηηήξεζεο 
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ινηκψμεσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ζηε ζπγθεθξηκέλε  νκάδα ζα ζπκκεηέρνπλ 

θιηληθφο ινηκσμηνιφγνο, φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, θαζψο θαη  ν δηεπζπληήο ηνπ 

κηθξνβηνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ. Η νκάδα πξέπεη λα δηαζέηεη αλαπιεξσκαηηθά κέιε 

θαη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ εμαζθάιηζε εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ζε κε 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. ε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο απηήο ζα ρνξεγεζνχλ 

θάξηεο δηαπίζηεπζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δίθηπν 

επηηήξεζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα ζηα 

λνζνθνκεία. 

 Οξγάλσζε ηαθηηθψλ ζπζθέςεσλ θαη ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ηηο δηνηθήζεηο 

ησλ ΤΠΔ θαη ησλ λνζνθνκείσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, γηα ην ζεζκνζεηεκέλν 

ξφιν ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα θαη 

ελεκέξσζε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή έγγξαθσλ αλαθνξψλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζε 

κεληαία βάζε κε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ηηο λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο αλά 

λνζνθνκείν θαη αλά ΤΠΔ, πξνο ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηε Γ/ζε 

Γεκφζηαο Τγηεηλήο ηνπ ΤΤΚΑ. Οη ζπλαληήζεηο απηέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Γ/ζεηο Γεκφζηαο Τγηεηλήο θαη Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Τγείαο 

 

β. Γηνηθήζεηο ΤΠΔ θαη λνζνθνκείσλ 

 

 πληνληζηηθφο ξφινο ησλ δηνηθήζεσλ ΤΠΔ θαη λνζνθνκείσλ γηα ηε ζπζηεκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο επηηήξεζεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εθαξκνδφκελσλ κέηξσλ 

ειέγρνπ ινηκψμεσλ θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

 εξγαζηεξηαθήο ππνζηήξημεο κε απνηειεζκαηηθή δηάζεζε ηνπ 

ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο  

 νινθιήξσζεο ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο φπσο, ηαηλίεο Δ-test, δίζθνη 

αληηβηνηηθψλ θαη αληηδξαζηήξηα γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ θαηλνηχπσλ 

αληνρήο, εθιεθηηθά πιηθά (αλίρλεπζεο ESBL, VIM ή ΚPC) γηα ηνλ έιεγρν 

θνξείαο, θαηαςχθηεο γηα ηε δηαηήξεζε κηθξνβηαθψλ ζηειερψλ. 

 Οη δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε λα απνζηέιινληαη 

έγθαηξα ζην ΚΔΔΛΠΝΟ, έγθπξα ζηνηρεία θίλεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ (ζχλνιν 

εκεξψλ λνζειείαο θαη ζχλνιν εηζαγσγψλ αλά λνζνθνκείν θαζψο θαη αλά 

λνζειεπηηθφ ηνκέα θαη ΜΔΘ) αλά κήλα ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ησλ 

δεηθηψλ επίπησζεο λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ. 

 

γ. ΚΔΔΛΠΝΟ 

 

Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 

επηθεληξώλνληαη ζηνπο αθόινπζνπο άμνλεο: 

 

γ1. Δπηηήξεζε 

 πιινγή ησλ δειηίσλ δήισζεο πνπ ζα απνζηέιινληαη θάζε εβδνκάδα απφ ηα 

λνζνθνκεία. 

 Δλεξγεηηθή επηηήξεζε κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζε εβδνκαδηαία βάζε κε ηα 

λνζνθνκεία πνπ δελ έρνπλ ζηείιεη δειηία δήισζεο ή κεδεληθή δήισζε. 

 Καηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 ηαηηζηηθή αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ θαη έθδνζε κεληαίαο αλαθνξάο 

ινηκψμεσλ απφ ηα ηξία πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα πνπ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα 

ππνρξεσηηθήο δήισζεο. ηε κεληαία αλαθνξά ε επίπησζε ησλ ινηκψμεσλ απφ ηα 
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ηξία πνιπαλζεθηηθά ζηειέρε πνπ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα ππνρξεσηηθήο δήισζεο 

ζα γίλεηαη κε βάζε δεδνκέλα ησλ λνζνθνκείσλ γηα ην δηάζηεκα απηφ, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο παξνλνκαζηή ην ζπλνιηθφ αξηζκφ εκεξψλ λνζειείαο (αλά 

1000 εκέξεο λνζειείαο). Θα γίλεηαη απνζηνιή ηεο κεληαίαο αλαθνξάο ζε θάζε 

λνζνθνκείν γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνζνθνκείνπ θαη ζπλνιηθή έθζεζε 

πνπ ζα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε 

πξνο ηηο Γεληθέο Γ/ζεηο Τγείαο θαη Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηειηθή έγθξηζε ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ΤΤΚΑ. εκεηψλεηαη φηη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζα 

πξνζθέξεη ζπγθξίζηκα ζηνηρεία φρη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ λνζνθνκείσλ αιιά 

κεηαμχ δηαθφξσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ ζε θάζε λνζνθνκείν. 

 

γ2. Έθδνζε θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ.  

Έθδνζε θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αζζελψλ κε ινίκσμε απφ 

πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα ζε ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Οη νδεγίεο απηέο 

αθνξνχλ:  

 ζπλζήθεο λνζειείαο – απνκφλσζε αζζελή 

 κέηξα πξφιεςεο θαη ειέγρνπ δηαζπνξάο ινηκψμεσλ (ηχπνη πξνθπιάμεσλ) 

 θαζαξηφηεηα, απνιχκαλζε, απνζηείξσζε 

 κηθξνβηνινγηθή δηάγλσζε – δηεξεχλεζε 

 δηαρείξηζε αζζελψλ θαη πξνηεηλφκελα ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα   

 

γ3. Παξέκβαζε 

 Δπηθνηλσλία ηνπ Γξαθείνπ Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ κε ηελ 

νκάδα δηαρείξηζεο ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα ηνπ λνζνθνκείνπ 

θαη/ή ην Γηεπζπληή ηεο θιηληθήο φπνπ λνζειεχεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ, 

γηα λα δηεπθξηληζηεί αλ εθαξκφδνληαη νη πξναλαθεξζείζεο νδεγίεο.     

 Η δηαρείξηζε ησλ πεξηπηψζεσλ ινίκσμεο απφ πνιπαλζεθηηθά Gram αξλεηηθά 

παζνγφλα απνηειεί επζχλε ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθά 

παζνγφλα ηνπ εθάζηνηε λνζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δηνηθεηηθέο δνκέο θαη 

ηηο θιηληθέο. ε πεξηπηψζεηο ζπξξνήο θξνπζκάησλ, ην Γξαθείν Ννζνθνκεηαθψλ 

Λνηκψμεσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηελ νκάδα δηαρείξηζεο 

ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα θαη λα παξαθνινπζεί ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθαξκνδφκελσλ κέηξσλ ειέγρνπ ηεο ινίκσμεο.  

 ε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε παξέκβαζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ζα 

ζπγθξνηείηαη θιηκάθην απφ ην Γξαθείν Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ, ην νπνίν ζα 

πξαγκαηνπνηεί επηηφπηα επίζθεςε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα δηαρείξηζεο 

ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα ηνπ λνζνθνκείνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

άκεζα εκπιεθφκελεο θιηληθέο, ην κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην θαη ηε δηνίθεζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ.   

 Δθζηξαηεία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κε έληππν θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ πνπ ζα ρνξεγεζεί 

απφ ην γξαθείν λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. Παξάιιειε 

θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ ζπκκφξθσζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηηο νδεγίεο γηα 

ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ θαη πεξηνδηθή ζρεηηθή αλαθνξά κε ζηφρν ηε δηάζεζε 

κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

εθζηξαηείαο.  

 πλέρηζε θαη ελίζρπζε ησλ επηζθέςεσλ ζηα λνζνθνκεία θιηκαθίσλ 

απνηεινχκελσλ απφ ινηκσμηνιφγν, βηνπαζνιφγν θαη λνζειεπηή επηηήξεζεο 

ινηκψμεσλ (ηξηπιέηεο). 
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γ4. Δξγαζηεξηαθή επηηήξεζε 

Η εξγαζηεξηαθή επηηήξεζε πεξηιακβάλεη: 

 ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ παζνγφλνπ  

 ην πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηλνηχπνπ αληνρήο ζηηο θαξβαπελέκεο  

 ην πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεραληζκνχ αληνρήο ζηηο θαξβαπελέκεο  

 ηελ κνξηαθή ηππνπνίεζε θιηληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζηειερψλ ζε πεξίπησζε 

ζπξξνήο αζζελψλ κε ινίκσμε απφ πνιπαλζεθηηθφ παζνγφλν 

 

Γη απηφ ην ιφγν είλαη αλαγθαία: 

 Η ππελζύκηζε ησλ πξσηνθόιισλ ηεο θαηλνηππηθήο επηβεβαίσζεο ηεο  

παξνπζίαο ησλ θαξβαπελεκαζψλ κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε θνηλήο κεζνδνινγίαο  

ζε φια ηα λνζνθνκεία γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο αληνρήο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ παζνγφλσλ (παξάξηεκα 2). 

 Η θύιαμε ησλ θιηληθώλ πνιπαλζεθηηθώλ ζηειερώλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 3 

κελψλ (αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ) απφ ηα Κιηληθά 

Μηθξνβηνινγηθά Δξγαζηήξηα δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ, ην Κεληξηθφ 

Δξγαζηήξην Γεκφζηαο Τγείαο, ην Μηθξνβηνινγηθφ Δξγαζηήξην ηεο Ιαηξηθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ή άιιν εμεηδηθεπκέλν εξγαζηήξην ηεο 

πεξηθέξεηαο: 

 γηα ηνλ επαλέιεγρν ηνπ θαηλνηχπνπ αληνρήο θαη ηεο παξνπζίαο ησλ 

αληίζηνηρσλ ελδχκσλ ζε πεξηπηψζεηο ακθηβνιίαο ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ην εξγαζηήξην πνπ απνκνλψζεθε ην ζηέιερνο λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κεραληζκνχ αληνρήο ζηηο 

θαξβαπελέκεο. 

 γηα ηε κνξηαθή ηππνπνίεζε ησλ θιηληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζηειερψλ 

ζηα πιαίζηα δηεξεχλεζεο ησλ ζπξξνψλ θξνπζκάησλ εθφζνλ απηφ θξηζεί 

αλαγθαίν. 

 Η πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγθαηξεο εηδνπνίεζεο γηα ηνλ έγθαηξν 

εληνπηζκφ ζηειερψλ  απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο θαη/ ή λέσλ κεραληζκψλ αληνρήο. 

Σν ζχζηεκα έγθαηξεο εηδνπνίεζεο αθνξά ηελ ηειεθσληθή ελεκέξσζε ηνπ 

γξαθείνπ Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ηελ εκθάληζε λέσλ 

θαηλoηχπσλ αληνρήο πνπ ρξήδνπλ δηεξεχλεζε. 

 

γ5. Δθπαίδεπζε 

 Δλεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο δηνηθεηψλ ΤΠΔ θαη λνζνθνκείσλ, δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ,  κε ηε ζπκκεηνρή ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο (Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκφζηαο 

Τγείαο), Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Γεληθή Γηεχζπλζε Τγείαο ΤΤΚΑ 

ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. 

 Πξνγξακκαηηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ηα κέιε ησλ νκάδσλ 

δηαρείξηζεο ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθά  παζνγφλα θάζε λνζνθνκείνπ. Σα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε.  

 

γ6. πλεξγαζία – επηθνηλσλία κε ΤΤΚΑ 

πζηεκαηηθή απνζηνιή, ζε κεληαία βάζε, έγγξαθσλ αλαθνξψλ απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ πξνο 

ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο  - Γ/λζε Γεκφζηαο Τγηεηλήο ηνπ ΤΤΚΑ, πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηα δεδνκέλα ηεο επηηήξεζεο ησλ ινηκψμεσλ απφ ζηειέρε Κlebsiella, 

Pseudomonas θαη Acinetobacter πνπ εκθαλίδνπλ αληνρή ζηηο θαξβαπελέκεο θαζψο θαη ηα 

κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελ ιφγσ ινηκψμεσλ ζην εθάζηνηε 

λνζνθνκείν. Κάζε έμη κήλεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζπλνιηθή έγγξαθε αλαθνξά κε 

απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ αλά ΤΠΔ.  
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γ7. Δπηρεηξεζηαθή νκάδα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ελδεκίαο ινηκώμεσλ από 

πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα ζηα λνζνθνκείν 

 Σκήκα Παξέκβαζεο ζε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο - Γξαθείν 

Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ ΚΔΔΛΠΝΟ: Δ. Μαιηέδνπ, Ξ. Γεδνχθνπ, Π.  Σζψλνπ, 

Φ. Κνληνπίδνπ, Λ. Φηίθα, Α. Μαξαγθφο   

 Δπηδεκηνινγηθή επηηήξεζε: Π.  Παλαγησηφπνπινο, . Μπνλφβαο  

 ΚΔΠΙΥ: Γ. Ηιηφπνπινο 

 Δξγαζηεξηαθή ππνζηήξημε: Α. Σζαθξήο, Α. Βαηφπνπινο, Γ. Μαξγαξίηε 

 Δθπξφζσπνη Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγηεηλήο ΤΤΚΑ: Πξντζηάκελνο Γ/λεο 

Γεκφζηαο Τγηεηλήο Κ. χξξνο, Ιαηξφο Γεκφζηαο Τγείαο ΔΤ Α. 

Παπαγηαλλνπνχινπ. 

 Δθπξφζσπνη  ECDC: Α.Π.  Μαγηνξάθνπ, Δ. Γηακαξέιινπ 

 Δθπξφζσπνο ΔΚΔΠΤ: Κ. Καξαγεψξγνπ 

 Δθηίκεζε θηλδχλνπ: . Σζηφδξαο 

 πληνληζηέο: Γ. Γαίθνο, Α. Πεθάλεο, Μ. Λειέθεο  

 

γ8. ύζηαζε ζεκαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο νκάδαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ινηκώμεσλ  από 

πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα ζηα λνζνθνκεία 

 Γαίθνο Γ. - Διιεληθή Δηαηξεία Λνηκψμεσλ 

 Πεθάλεο Α. - Διιεληθή Δηαηξεία Διέγρνπ Λνηκψμεσλ 

 Αλησληάδνπ Α. - Διιεληθή Δηαηξεία Υεκεηνζεξαπείαο 

 Πεηξνπνχινπ Γ. - Διιεληθή Μηθξνβηνινγηθή Δηαηξεία 

 Αξκαγαλίδεο Α. - Διιεληθή Δηαηξεία Δληαηηθήο Θεξαπείαο 

 Υίλε Μ. - Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο Μειέηεο & Δθπαίδεπζεο ζηηο Λνηκψμεηο 

 Παπαδφπνπινο Ι. - Διιεληθή Δηαηξεία Υεηξνπξγηθψλ Λνηκψμεσλ 

 

γ9. Αλαζθόπεζε δεδνκέλσλ θαη εθηίκεζε θηλδύλνπ 

 Απνηχπσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα θαη εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ εμειίμεσλ 

 Απνηχπσζε ηεο θαηάζηαζεο ζην δηεζλή ρψξν 

 Αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη εθηίκεζε θηλδχλνπ γηα ηνπο επφκελνπο 6-12 κήλεο 

 Οη αλσηέξσ αλαθνξέο ζα απνζηέιινληαη κε επζχλε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζηηο Γεληθέο 

Γηεπζχλζεηο Τγείαο θαη Γεκφζηαο Τγείαο νη νπνίεο ζα ελεκεξψλνπλ αξκνδίσο ηελ 

πνιηηηθή εγεζία. 

 

 γ10. Δπηθνηλσλία 

 Οξγάλσζε εληαίαο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ΤΤΚΑ, ΚΔΔΛΠΝΟ θαη λνζνθνκείσλ κε 

ην θνηλφ θαη ηνπο ρξήζηεο ππεξεζηψλ πγείαο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα ζηα λνζνθνκεία. ηνλ ηνκέα ηεο 

επηθνηλσλίαο, ππεχζπλνη ζα είλαη νη πξντζηάκελνη ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ 

Τγείαο θαη Γεκφζηαο Τγείαο.  
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ΠΑΡΑΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 

 

Α. Λνηκώμεηο θαηώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο  - Πλεπκνλία 

Απφ ηηο ινηκψμεηο ηνπ θαηψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο επηηεξνχληαη εθείλεο 

πνπ είλαη  κηθξνβηνινγηθά ηεθκεξησκέλεο κε απνκφλσζε ζηειερψλ Acinetobacter, 

Pseudomonas ή Klebsiella  αλζεθηηθψλ ζηηο θαξβαπελέκεο. 

 

Α1. Ννζνθνκεηαθή πλεπκνλία 

 

Ννζνθνκεηαθή πλεπκνλία ζε κε δηαζσιελσκέλν αζζελή  

Ωο λνζνθνκεηαθή πλεπκνλία ζε κε δηαζσιελσκέλν αζζελή νξίδεηαη ε πλεπκνλία πνπ 

εκθαλίδεηαη ζε λνζειεπφκελν αζζελή κε δηαζσιελσκέλν ηνπιάρηζηνλ  48 ψξεο κεηά 

ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην λνζνθνκείν. 

 

Πλεπκνλία ηδξπκάησλ παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο  

Ωο πλεπκνλία ηδξπκάησλ παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο νξίδεηαη ε πλεπκνλία πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο αζζελψλ: 

 ε αζζελείο  πνπ λνζειεχηεθαλ ζε λνζνθνκείν ηνπιάρηζηνλ γηα 2 εκέξεο 

κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 90 εκεξψλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο ινίκσμεο. 

 ε αζζελείο πνπ δηακέλνπλ ζε ηδξχκαηα ρξνλίσο παζρφλησλ (νίθνπο επγεξίαο, 

γεξηαηξηθά ηδξχκαηα, ηδξχκαηα απνθαηάζηαζεο θηι). 

 ε αζζελείο πνπ έιαβαλ ελδνθιέβηα αληηκηθξνβηαθή ζεξαπεία, 

ρεκεηνζεξαπεία, ή εηδηθή θξνληίδα ηξαχκαηνο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 30 

εκεξψλ πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο ινίκσμεο. 

 ε αζζελείο πνπ παξαθνινπζνχληαη ζε λνζνθνκείν ή  θιηληθέο ρξφλησλ 

λεθξνπαζψλ.   

 

Πλεπκνλία ζπλδεόκελε κε αλαπλεπζηήξα   

Ωο πλεπκνλία ζπλδεφκελε κε ηνλ αλαπλεπζηήξα νξίδεηαη ε πλεπκνλία πνπ 

εθδειψλεηαη κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ 48 - 72 ψξεο κεραληθνχ αεξηζκνχ. 

 θαη 48 ψξεο κεηά ηελ απνζσιήλσζε 

 ε πνιχ πξψηκε VAP κπνξεί λα εκθαληζηεί άκεζα κεηά ηελ δηαζσιήλσζε 

(εηζξφθεζε θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαζσιήλσζεο) 
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Η ηεθκεξίσζε ηεο λνζνθνκεηαθήο πλεπκνλίαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηαγξαθή 

απαηηεί ηα παξαθάησ θξηηήξηα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΙ 

έλα από ηα αθόινπζα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλαγθαία θαη ηθαλή πξνυπφζεζε είλαη ε κηθξνβηνινγηθή ηεθκεξίσζε ηεο ινίκσμεο 

κε κία απφ ηηο παξαθάησ κηθξνβηνινγηθέο κεζφδνπο:  

 

 

 

 

 

 

 

Αθηηλνινγηθά θξηηήξηα 

 ε αζζελή κε ππνθείκελε λόζν ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο απαηηνχληαη δχν ή πεξηζζφηεξεο δηαδνρηθέο αθηηλνγξαθίεο 

ζψξαθνο κε δηαγλσζηηθή αθηηλνινγηθή εηθφλα πλεπκνλίαο. 

 ε αζζελή ρσξίο ππνθείκελε λόζν ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ή ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη ε χπαξμε κίαο θαη κφλν 

δηαγλσζηηθήο γηα πλεπκνλία αθηηλνγξαθίαο ζψξαθνο. 
 

Κιηληθά θξηηήξηα (ζπκπηώκαηα - ζεκεία)  

 Ππξεηφο >38
ν 

C ή 100,4
o
 Fπνπ δελ νθείιεηαη ζε άιιε αηηία 

 Λεπθνπελία (<4000ιεπθά αηκνζθαίξηα/mm³) ή ιεπθνθπηηάξσζε (>=12.000 

ιεπθά αηκνζθαίξηα/mm) 

 Γηα ελήιηθεο >=70 εηψλ αιιαγή επηπέδνπ ζπλείδεζεο πνπ δελ νθείιεηαη ζε 

άιιε αηηία. 

ΚΑΙ 
ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα αθφινπζα: 

 Πξφζθαηε εκθάληζε ππψδνπο απφρξεκςεο ή αιιαγήο  ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ήδε ππάξρνπζαο  απφρξεκςεο  (ρξψκα, νζκή, 

πνζφηεηα, ππθλφηεηα πηπέισλ) 

 Βήραο, δχζπλνηα, ηαρχπλνηα 

 Δλδεηθηηθά γηα πλεπκνλία αθξναζηηθά επξήκαηα (βξνγρηθή αλαπλνή, ξφγρνη, 

ζπξηγκφο) 

 Δπηδείλσζε νμπγφλσζεο (θνξεζκφο νμπγφλνπ, απμαλφκελεο αλάγθεο 

νμπγφλσζεο) 
 

Μηθξνβηνινγηθά  θξηηήξηα 

Θεηηθή πνζνηηθή θαιιηέξγεηα εθθξίζεσλ ηνπ θαηψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ                                                            

ζπζηήκαηνο: 

(οι ποζοηικέρ καλλιέπγειερ ηυν εκκπίζευν αξιολογούνηαι ανάλογα με ηην διαγνυζηική 

μέθοδο πος σπηζιμοποιήθηκε για ηην λήτη ηοςρ) 

 Βξνγρνθπςειηδηθό έθπιπκα (BAL)>=10
4
 CUF/ml 

 Πξνζηαηεπκέλε βνύξηζα (PSB)>=10
3
 CUF/ml 

 Βξνγρηθέο εθθξίζεηο >=10
6
 CUF/ml 

 Θεηηθή θαιιηέξγεηα πηπέισλ 
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 Αξιολογήζιμα  είναι ηα δείγμαηα ηυν πηςέλυν με >25 πςοζθαίπια και <10 

επιθηλιακά κύηηαπα  ανά οπηικό πεδίο ζηην άμεζη μικποζκόπηζη.Η καλλιέπγεια 

ηυν πηςέλυν δεν αποηελεί ιζσςπό επγαζηηπιακό κπιηήπιο ηηρ μικποβιολογικά 

ηεκμηπιυμένηρ πνεςμονίαρ. 

 Οι ποζοηικέρ καλλιέπγειερ αξιολογούνηαι υρ άνυθεν εάν ηο δείγμα ηυν 

εκκπίζευν με βπογσοζκοπική ή με μη βπογσοζκοπική μέθοδοέσει παπθεί ππιν 

ηην έναπξη ή ηην αλλαγή ηηρ ανηιμικποβιακήρ θεπαπείαρ. Εάν παπθεί μεηά ηην 

έναπξη ηηρ ανηιμικποβιακήρ θεπαπείαρ ηόηε είναι δςναηόν ηα παπαπάνυ όπια να 

μειυθούν καηά ένα λογάπιθμο. 

 Εάν δεν ςπάπσει η δςναηόηηηα ππαγμαηοποίηζηρ ποζοηικήρ καλλιέπγειαρ 

ηων εκκπίζεων ηος καηώηεπος αναπνεςζηικού ζςζηήμαηορ θα αξιολογηθεί 

η θεηική  καλλιέπγεια ηοςρ. 

 

Δξγαζηεξηαθή  δηάγλσζε πνπ πξνθχπηεη απφ άιια βηνινγηθά δείγκαηα: 

 Βαθηεξηαηκία πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε άιιε εζηία ινίκσμεο 

 Θεηηθή θαιιηέξγεηα πιεπξηηηθνύ πγξνύ 

 Θεηηθή θαιιηέξγεηα πιηθνχ παξαθέληεζεο απνζηήκαηνο πλεχκνλα ή 

ππεδσθφηα 

 Θεηηθή θαιιηέξγεηα πλεπκνληθνχ ηζηνχ 
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Α2. Πλεπκνλία ζε αλνζνθναηαζηαικέλν αζζελή 

 

ηελ θαηεγνξία απηή ησλ αζζελψλ ζπγθαηαιέγνληαη: 

 Αζζελείο κε νπδεηεξνπελία (απφιπηνο αξηζκφο νπδεηεξφθηισλ < 500/mm
3 

) 

 Αζζελείο κε ιεπραηκία ή ιέκθσκα 

 Αζζελείο κε HIV θαη CD4 < 200  

 Αζζελείο κε ζπιελεθηνκή  

 Αζζελείο πξνζθάησο κεηακνζρεπζέληεο  

 Αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε ρεκεηνζεξαπεία κε θπηηαξνηνμηθά 

 Αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε ζεξαπεία κε πςειέο δφζεηο ζηεξνεηδψλ (π.ρ. 

>40mg πξεδληδφλεο ή >160mg πδξνθνξηηδφλεο, >32 mg κεζπιπξεδληδνιφλεο, 

>6 mg δεμακεζαδφλεο, >200 mg θνξηηδφλεο, θαζεκεξηλά γηα πάλσ απφ 2 

εβδνκάδεο).    

  

Η ηεθκεξίσζε ηεο λνζνθνκεηαθήο πλεπκνλίαο  γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηαγξαθή 

απαηηεί ηα παξαθάησ θξηηήξηα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλαγθαία θαη ηθαλή πξνυπφζεζε είλαη ε κηθξνβηνινγηθή ηεθκεξίσζε ηεο ινίκσμεο 

κε κία απφ ηηο παξαθάησ κηθξνβηνινγηθέο κεζφδνπο:  

 

Μηθξνβηνινγηθά  θξηηήξηα 

Όπσο ζηελ λνζνθνκεηαθή πλεπκνλία 

 

Αθηηλνινγηθά θξηηήξηα 

 ε αζζελή κε ππνθείκελε λόζν ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο απαηηνχληαη δχν ή πεξηζζφηεξεο δηαδνρηθέο αθηηλνγξαθίεο 

ζψξαθνο κε δηαγλσζηηθή αθηηλνινγηθή εηθφλα πλεπκνλίαο 

 ε αζζελή ρσξίο ππνθείκελε λόζν ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ή ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη ε χπαξμε κίαο θαη κφλν 

δηαγλσζηηθήο γηα πλεπκνλία αθηηλνγξαθίαο ζψξαθνο. 

 

ΚΑΙ 

έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα: 

 

Κιηληθά θξηηήξηα (ζπκπηώκαηα - ζεκεία) 

 Ππξεηφο >38
ν 

C ή 100,4
o
 F πνπ δελ νθείιεηαη ζε άιιε αηηία 

 Γηα ελήιηθεο ≥70 εηψλ αιιαγή επηπέδνπ ζπλείδεζεο πνπ δελ νθείιεηαη ζε 

άιιε αηηία. 

 Πξφζθαηε εκθάληζε ππψδνπο απφρξεκςεο ή αιιαγήο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ήδε ππάξρνπζαο απφρξεκςεο (ρξψκα, νζκή, 

πνζφηεηα, ππθλφηεηα πηπέισλ) 

 Πξφζθαηε εκθάληζε βήρα, δχζπλνηαο, ηαρχπλνηαο  

 Δλδεηθηηθά γηα πλεπκνλία αθξναζηηθά επξήκαηα (βξνγρηθή αλαπλνή, 

ξφγρνη, ζπξηγκφο) 

 Δπηδείλσζε νμπγφλσζεο (θνξεζκφο νμπγφλνπ, απμαλφκελεο αλάγθεο 

νμπγφλσζεο) 

 Αηκφπηπζε 

 Πιεπξνδπλία  
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Α3.  Πλεπκνλία θνηλόηεηαο 

 

Ωο εμσλνζνθνκεηαθή πλεπκνλία ή πλεπκνλία απφ ηελ θνηλφηεηα (CAP-Community 

Acquired Pneumonia), νξίδεηαη ε νμεία ινίκσμε ηνπ πλεπκνληθνχ παξεγρχκαηνο ζε 

αζζελή πνπ δελ δηακέλεη ζε νίθν επγεξίαο, ζε ίδξπκα ρξνλίσλ παζρφλησλ ή 

λνζειεχεηαη ζε λνζνθνκείν. ηελ θαηεγνξία απηή ζπγθαηαιέγνληαη φιεο εθείλεο νη 

ινηκψμεηο πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο λνζνθνκεηαθήο πλεπκνλίαο. Σα Gram 

αξλεηηθά παζνγφλα σο αίηηα ηεο πλεπκνλίαο ηεο θνηλφηεηαο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο 

ζηηο εμήο θαηεγνξίεο αζζελψλ: 

 Αζζελείο κε ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα 

 Αζζελείο κε βξνγρεθηαζίεο 

 Υξφληνη ρξήζηεο αιθνφι 

 ε θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαιείηαη εηζξφθεζε ( ειηθησκέλνη αζζελείο ή 

αζζελείο κε λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ δπζθνιία ζηελ 

θαηάπνζε). 

 HIV αζζελείο 

 Πξνεγνχκελε λνζειεία 

 Πξνεγνχκελε ιήςε αληηκηθξνβηαθψλ παξαγφλησλ. 

 

Η δηάγλσζε  ηεο εμσλνζνθνκεηαθήο  πλεπκνλίαο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα παζνγφλα 

απαηηεί  ηα ίδηα αθηηλνινγηθά, θιηληθά θαη εξγαζηεξηαθά θξηηήξηα, αλάινγα κε ην εάλ 

ν αζζελήο είλαη δηαζσιελσκέλνο ή φρη, φπσο απηά έρνπλ ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ .  
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Β. Λνηκώμεηο ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ 

 

Απφ ηηο ινηκψμεηο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ επηηεξνχληαη εθείλεο πνπ είλαη  

κηθξνβηνινγηθά ηεθκεξησκέλεο κε απνκφλσζε ζηειερψλ Acinetobacter, 

Pseudomonas ή Klebsiella  αλζεθηηθψλ ζηηο θαξβαπελέκεο. 

 

Β1. Δπηπνιήο ινίκσμε ρεηξνπξγηθήο ηνκήο (εηθόλα 1)  

ΟΡΙΜΟ: Ωο επηπνιήο ινίκσμε ρεηξνπξγηθήο ηνκήο νξίδεηαη ε ινίκσμε πνπ 

πιεξεί ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 Δκθάληζε  ≤30 κέξεο κεηά απφ εγρείξεζε  

 Δληφπηζε ζε δέξκα ή  ππνδφξην ηζηφ 

 θαη έλα απφ ηα αθφινπζα: 

 ππψδε εθξνή απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ηνκήο  

 απνκφλσζε παζνγφλνπ απφ θαιιηέξγεηα πγξνχ ή ηζηνχ πνπ έρεη 

ιεθζεί ππφ άζεπηεο ζπλζήθεο απφ ηα επηπνιήο  ζηξψκαηα ηεο  

ρεηξνπξγηθήο  ηνκήο. 

 έλα απφ ηα αθφινπζα ζεκεία ή ζπκπηψκαηα ινίκσμεο: πφλνο ή 

επαηζζεζία, ηνπηθφ νίδεκα, εξπζξφηεηα ή ζεξκφηεηα θαη δηάλνημε ηεο 

ηνκήο απφ ρεηξνπξγφ γηα παξνρέηεπζε ινίκσμεο. 

 έρεη γίλεη δηάγλσζε επηπνιήο ινίκσμεο ρεηξνπξγηθήο ηνκήο απφ 

ρεηξνπξγφ ή ην ζεξάπνληα ηαηξφ. 

 

Σχπνη επηπνιήο ινηκψμεσλ ρεηξνπξγηθήο ηνκήο:  

 Ππυηογενήρ-επιπολήρ λοίμυξη σειποςπγικήρ ηομήρ: Δπηπνιήο λοίμυξη 

σειποςπγικήρ ηομήρ  πνπ εληνπίδεηαη ζηελ αξρηθή ρεηξνπξγηθή ηνκή αζζελή ν 

νπνίνο έρεη ππνβιεζεί ζε εγρείξεζε κε 1 ή πεξηζζφηεξεο ρεηξνπξγηθέο ηνκέο  

 Δεςηεπογενήρ-επιπολήρ λοίμυξη σειποςπγικήρ ηομήρ: Δπηπνιήο λοίμυξη 

σειποςπγικήρ ηομήρ  πνπ εληνπίδεηαη ζε δεπηεξνγελή ρεηξνπξγηθή ηνκή αζζελή 

ν νπνίνο έρεη ππνβιεζεί ζε εγρείξεζε κε πεξηζζφηεξεο απφ 1  ρεηξνπξγηθέο 

ηνκέο.  

 

ρόιηα: 

 Δπηηεξνχληαη νη ινηκψμεηο κεηά απφ πεξηλενηνκία, νη ινηκψμεηο κεηά απφ 

πεξηηνκή ζε λενγλά θαη κνιπζκέλεο εγθαπκαηηθέο επηθάλεηεο.  

 Η ινίκσμε πνπ πεξηιακβάλεη επηθαλεηαθή θαη ελ ησ βάζεη ινίκσμε 

ρεηξνπξγηθήο ηνκήο, θαηαγξάθνληαη σο ελ ησ βάζεη ινίκσμε ρεηξνπξγηθήο 

ηνκήο. 

 Δάλ ε ινίκσμε ηεο ρεηξνπξγηθήο ηνκήο ζπκπεξηιακβάλεη ή επεθηείλεηαη κέρξη 

ηελ ππνθείκελε πεξηηνλία θαη ηηο κπτθέο ζηνηβάδεο, θαηαγξάθεηαη σο ελ ησ 

βάζεη ινίκσμε ρεηξνπξγηθήο ηνκήο. 

 Γελ αλαθέξεηε σο ινίκσμε κηθξφ απφζηεκα ζηελ πεξηνρή ηνπ ρεηξνπξγηθνχ 

ξάκκαηνο, πνπ πεξηνξίδεηαη ζην ζεκείν εηζφδνπ ηνπ ξάκκαηνο  ζην δέξκα. 

 Γελ αλαθέξεηε έλα εληνπηζκέλν απφ λχζζνλ φξγαλν (καραίξη) κνιπζκέλν 

ηξαχκα, σο επηπνιήο ινίκσμε ρεηξνπξγηθήο ηνκήο. 
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Β2. Δλ ησ βάζεη ινίκσμε ρεηξνπξγηθήο ηνκήο (εηθόλα 1)  

ΟΡΙΜΟ: Ωο ελ ησ βάζεη ινίκσμε ρεηξνπξγηθήο ηνκήο νξίδεηαη ε ινίκσμε πνπ 

πιεξεί ηα αθφινπζα θξηηήξηα:  

 Δκθάληζε ινίκσμεο  κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 30 εκεξψλ κεηά απφ ηε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε εάλ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί εκθχηεπκα
 
(π.ρ. πξνζζεηηθή 

θαξδηαθή βαιβίδα, κε αλζξψπηλν αγγεηαθφ κφζρεπκα, κεραληθή θαξδία, 

ηερλεηή θεθαιή κεξηαίνπ) 

ή κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 1 έηνπο εάλ έρεη ηνπνζεηεζεί εκθχηεπκα θαη ε 

ινίκσμε θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 

 Δληφπηζε ζε ελ ησ βάζεη καιαθνχο ηζηνχο (π.ρ. κπτθή πεξηηνλία θαη κπτθά 

ζηξψκαηα ηεο ηνκήο) 

θαη έλα απφ ηα αθφινπζα: 

 ππψδε εθξνή απφ ην βάζνο ηεο ηνκήο  

 ελ ησ βάζεη δηάλνημε ηεο ηνκήο απηνκάησο ή  εζθεκκέλσο απφ έλα ρεηξνπξγφ 

κε ζεηηθή θαιιηέξγεηα ή ρσξίο κηθξνβηνινγηθή ηεθκεξίσζε φηαλ ν αζζελήο 

παξνπζηάδεη ένα απφ ηα αθφινπζα ζεκεία ή ζπκπηψκαηα: ππξεηφ (>38ºC), ή 

ηνπηθά πφλν ή επαηζζεζία. 

 αλεχξεζε πχνπ ή άιισλ ελδείμεσλ ινίκσμεο ζηα βαζχηεξα ζηξψκαηα ηεο 

ρεηξνπξγηθήο ηνκήο κεηά απφ θιηληθή εμέηαζε, επαλεγρείξεζε, ή 

ηζηνπαζνινγηθή ή αθηηλνινγηθή δηεξεχλεζε. 

 δηάγλσζε ελ ησ βάζεη ινίκσμεο ρεηξνπξγηθήο ηνκήο απφ ρεηξνπξγφ ή ην 

ζεξάπνληα ηαηξφ. 

 

Σχπνη ελ ησ βάζεη ινηκψμεσλ ρεηξνπξγηθήο ηνκήο: 

 Ππυηογενήρ εν ηυ βάθει λοίμυξη σειποςπγικήρ ηομήρ: Eλ ησ βάζεη 

ρεηξνπξγηθή ινίκσμε πνπ εληνπίδεηαη ζηελ αξρηθή ρεηξνπξγηθή ηνκή αζζελή  

ν νπνίνο έρεη ππνβιεζεί ζε εγρείξεζε κε 1 ή πεξηζζφηεξεο ρεηξνπξγηθήο 

ηνκέο.  

 Δεςηεπογενήρ εν ηυ βάθει λοίμυξη σειποςπγικήρ ηομήρ: Eλ ησ βάζεη 

ρεηξνπξγηθή ινίκσμε πνπ εληνπίδεηαη ζε δεπηεξνγελή ρεηξνπξγηθή ηνκή 

αζζελή ν νπνίνο έρεη ππνβιεζεί ζε εγρείξεζε κε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

ρεηξνπξγηθέο ηνκέο. 

 

ρόιηα 

 Σαμηλνκείζηε ινίκσμε πνπ πεξηιακβάλεη επηπνιήο θαη ελ ησ βάζεη ηζηνχο, σο 

ελ ησ βάζεη ινίκσμε ρεηξνπξγηθήο ηνκήο. 

 Αλαθέξαηε ηηο πεξηπηψζεηο παξνρέηεπζεο ινίκσμεο νξγάλνπ / θνηιφηεηαο 

κέζσ ηεο ρεηξνπξγηθήο ηνκήο, σο ελ ησ βάζεη ινίκσμε ρεηξνπξγηθήο ηνκήο. 

 

Β3. Υεηξνπξγηθέο ινηκώμεηο νξγάλσλ - θνηιόηεηαο  

ΟΡΙΜΟ: Ωο ρεηξνπξγηθή ινίκσμε νξγάλσλ – θνηιφηεηαο νξίδεηαη ε ινίκσμε πνπ 

πιεξεί ηα αθφινπζα θξηηήξηα:  

 Δκθάληζε ινίκσμεο  κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 30 εκεξψλ κεηά απφ ηελ 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε εάλ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί εκθχηεπκα
 
(π.ρ. πξνζζεηηθή 

θαξδηαθή βαιβίδα, κε αλζξψπηλν αγγεηαθφ κφζρεπκα, κεραληθή θαξδία, 

ηερλεηή θεθαιή κεξηαίνπ) 

ή κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 1έηνπο εάλ έρεη ηνπνζεηεζεί εκθχηεπκα θαη ε 

ινίκσμε θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 
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 Δληφπηζε ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζψκαηνο (εθηφο απφ δέξκα, πεξηηνλίεο, ή 

κπτθά ζηξψκαηα, πνπ αλνίρηεθαλ ή δέρζεθαλ ρεηξηζκνχο  θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρεηξνπξγείνπ) 

 

θαη έλα απφ ηα αθφινπζα: 

 ππψδε εθξνή απφ παξνρέηεπζε πνπ ηνπνζεηήζεθε δηεγρεηξεηηθά κέζα ζην 

φξγαλν - θνηιφηεηα. 

 απνκφλσζε κηθξννξγαληζκψλ ζε θαιιηέξγεηα πγξνχ ή ηζηνχ πνπ ειήθζε ππφ 

άζεπηεο ζπλζήθεο απφ ην φξγαλν - θνηιφηεηα. 

 αλεχξεζε απνζηήκαηνο ή άιιεο έλδεημεο ινίκσμεο ζην φξγαλν - θνηιφηεηα 

κεηά απφ θιηληθή εμέηαζε, ρεηξνπξγηθά ή κε ηζηνπαζνινγηθή ή αθηηλνινγηθή 

δηεξεχλεζε. 

 δηάγλσζε ρεηξνπξγηθήο ινίκσμεο νξγάλνπ – θνηιφηεηαο απφ ρεηξνπξγφ ή 

ππεχζπλν ηαηξφ. 

 

ρόιηα 

 Πεξηζηαζηαθά κηα ρεηξνπξγηθή ινίκσμε νξγάλνπ – θνηιφηεηαο παξνρεηεχεηαη 

κέζσ ηεο ρεηξνπξγηθήο ηνκήο. Σέηνηα ινίκσμε γεληθψο δε ζπλεπάγεηαη 

επαλεγρείξεζε θαη ζεσξείηαη επηπινθή ηεο ρεηξνπξγηθήο ηνκήο. Δπνκέλσο 

ηαμηλνκείηαη σο ελ ησ βάζεη ινίκσμε ρεηξνπξγηθήο ηνκήο. 
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Δέρμα 

Υποδόριο 

 Εν τω βάθει μαλακοί                    

ιςτοί 

          (Περιτονίεσ και μύεσ) 

              Όργανα / κοιλότητα 

Επιπολήσ 

λοίμωξη 

χειρουργικήσ 

τομήσ 

Εν τω βάθει 

λοίμωξη 

χειρουργικήσ 

τομήσ 

Χειρουργική 

λοίμωξη οργάνου - 

κοιλότητασ 

Εικόνα 1:Ανατομική κατάταξη των χειρουργικών λοιμώξεων  
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ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ ΣΡΑΤΜΑΣΟ 

 

Καηεγνξία ηξαύκαηνο Πεξηγξαθή 

Καζαξφ Οη εγρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο δε δηαλνίγεηαη ην βξνγρηθφ 

δέλδξν, ν γαζηξεληεξηθφο θαη ν νπξνγελλεηηθφο 

ζσιήλαο, δειαδή νη εγρεηξήζεηο ζπξνεηδνχο, 

παξαζπξνεηδψλ, καζηνχ, επηλεθξηδίσλ θαη 

απνθαηάζηαζεο θειψλ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο. Η 

ζπρλφηεηα ινίκσμεο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηξαχκαηνο  

(ρσξίο πξνθχιαμε) είλαη 1 – 3% θαη ελνρνπνηνχληαη 

κηθξφβηα εμσγελνχο πξνέιεπζεο.  

Γπλεηηθά κνιπζκέλν Οη εγρεηξήζεηο κε ειεγρφκελε δηάλνημε θνίισλ 

ζπιάρλσλ ή δπλεηηθά κηθξνβηνθφξσλ νξγάλσλ, δειαδή 

νη πξνγξακκαηηζκέλεο εγρεηξήζεηο πεπηηθνχ θαζ΄ φιν ην 

κήθνο ηνπ, ρνιεθφξσλ θαη παγθξέαηνο. Η ζπρλφηεηα 

ινίκσμεο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηξαχκαηνο είλαη 7 – 8% θαη 

ηα κηθξφβηα είλαη ηα ίδηα ηα κηθξφβηα ηεο ελδνγελνχο 

θπζηνινγηθήο ρισξίδαο ησλ βιελλνγφλσλ ηεο πεξηνρήο 

πνπ ρεηξνπξγείηαη.  

Μνιπζκέλν Τπάξρεη ήδε ελνθζαικηζκφο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ κε 

ζηειέρε ηεο ελδνγελνχο κηθξνβηαθήο ρισξίδαο πξηλ απφ 

ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, π.ρ. ηξαχκα, ή εθιεθηηθέο 

επεκβάζεηο κε κείδνλα δηαζπνξά κηθξνβίσλ θαηά ηελ 

επέκβαζε (π.ρ. εηιεφο, λέθξσζε εληέξνπ θ.α.). Η 

ζπρλφηεηα ινίκσμεο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηξαχκαηνο είλαη 15 

– 20% θαη ηα κηθξφβηα πξνέξρνληαη απφ ηελ ελδνγελή 

θπζηνινγηθή ρισξίδα ησλ βιελλνγφλσλ ηεο πεξηνρήο πνπ 

ρεηξνπξγείηαη.  

Ρππαξφ - Φιεγκαίλνλ  Τπάξρεη ήδε εγθαηεζηεκέλε ινίκσμε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ 

πεδίνπ κε ζηειέρε ηεο ελδνγελνχο κηθξνβηαθήο ρισξίδαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο (π.ρ. 

πεξηηνλίηηδα). Η ζπρλφηεηα ινίκσμεο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ 

ηξαχκαηνο είλαη 40 – 50% θαη ηα κηθξφβηα είλαη θπξίσο, 

κηθξφβηα ηεο ελδνγελνχο ρισξίδαο ησλ βιελλνγφλσλ ηεο 

πεξηνρήο πνπ ρεηξνπξγείηαη.      
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Γ. Μηθξνβηαηκία 

 

Γ1. Πξσηνπαζήο κηθξνβηαηκία 

Απνκφλσζε ζηειέρνπο  Acinetobacter, Pseudomonas ή Klebsiella  αλζεθηηθνχ ζηηο 

θαξβαπελέκεο, ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αηκνθαιιηέξγεηεο. 

 

Γ2. Μηθξνβηαηκία ζρεηηδόκελε κε θεληξηθό θιεβηθό θαζεηήξα 

 

Μηθξνβηαηκία πνπ εκθαλίδεηαη 48 ψξεο πξηλ ή κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θεληξηθνχ 

αγγεηαθνχ θαζεηήξα 

ΚΑΙ 

ζεηηθή θαιιηέξγεηα κε απνκφλσζε ηνπ ηδίνπ κηθξννξγαληζκνχ (ζηειέρνπο  

Acinetobacter, Pseudomonas ή Klebsiella αλζεθηηθνχ ζηηο θαξβαπελέκεο) κε κία απφ 

ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: 

 πνζνηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ θεληξηθνχ αγγεηαθνχ θαζεηήξα ≥10
3
 CFU/ml ή 

εκηπνζνηηθή θαιιηέξγεηα θεληξηθνχ αγγεηαθνχ θαζεηήξα >15 CFU 

 αξηζκφο απνηθηψλ  ζε δείγκα αίκαηνο απφ θεληξηθφ αγγεηαθφ θαζεηήξα 5 

θνξέο κεγαιχηεξνο  απφ εθείλνλ ηνπ αίκαηνο πνπ έρεη ιεθζεί απφ πεξηθεξηθή 

θιέβα 

 ζεηηθή θαιιηέξγεηα κε απνκφλσζε ηνπ ίδηνπ κηθξννξγαληζκνχ απφ ππψδεο 

έθθξηκα ηνπ ζεκείνπ εηζφδνπ ηνπ θεληξηθνχ αγγεηαθνχ θαζεηήξα 

 ρξνληθή δηαθνξά ζηε ζεηηθνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ αίκαηνο: απνκφλσζε 

ηνπ ίδηνπ κηθξννξγαληζκνχ ζε δείγκα αίκαηνο απφ θεληξηθφ αγγεηαθφ 

θαζεηήξα ηνπιάρηζηνλ δχν ψξεο λσξίηεξα απφ ηελ απνκφλσζε ηνπ 

κηθξννξγαληζκνχ ζε δείγκα πεξηθεξηθνχ αίκαηνο (ε ιήςε ησλ δεηγκάησλ 

αίκαηνο απφ ηνλ θεληξηθφ αγγεηαθφ θαζεηήξα θαη πεξηθεξηθνχ αίκαηνο πξέπεη 

γίλεηαη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή) 
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Γ. Λνηκώμεηο νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Απφ ηηο ινηκψμεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο επηηεξνχληαη εθείλεο πνπ είλαη  

κηθξνβηνινγηθά ηεθκεξησκέλεο κε απνκφλσζε ζηειερψλ Acinetobacter, 

Pseudomonas ή Klebsiella  αλζεθηηθψλ ζηηο θαξβαπελέκεο. 

 

Γ1. πκπησκαηηθέο ινηκώμεηο νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ζπκπησκαηηθή ινίκσμε νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα πιεξεί ηνπιάρηζην 

έλα απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

1. ν αζζελήο παξνπζηάδεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαθάησ ζπκπηψκαηα ή 

ζεκεία πνπ δελ νθείινληαη ζε άιιε αηηία: ππξεηφο (> 38
ν
 C ), έπεημε πξνο 

νχξεζε, ζπρλνπξία, δπζνπξία ή ππεξεβηθφ άιγνο 

 

ΚΑΙ 

 

Θεηηθή θαιιηέξγεηα νχξσλ κε ≥ 10
5 

κηθξννξγαληζκνχο αλά cc νχξσλ κε φρη 

πεξηζζφηεξα απφ δχν είδε κηθξνβίσλ 

 

2. ν αζζελήο παξνπζηάδεη ηνπιάρηζην δύν απφ ηα παξαθάησ ζπκπηψκαηα ή 

ζεκεία πνπ δελ νθείινληαη ζε άιιε αηηία: ππξεηφο (>38
ν
 C), έπεημε πξνο 

νχξεζε, ζπρλνπξία, δπζνπξία ή ππεξεβηθφ άιγνο 

 

ΚΑΙ 
ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαθάησ: 

 

 ηνπιάρηζην 2 ζεηηθέο θαιιηέξγεηεο νχξσλ απφ ην ίδην παζνγφλν (Gram αξλεηηθφ 

βαθηεξίδην) κε ≥ 10
2
 απνηθίεο/ml ζε δείγκα νχξσλ πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ 

νχξεζε 

 ≤ 10
5
 απνηθίεο/ml νχξσλ απφ έλα παζνγφλν (Gram αξλεηηθφ βαθηεξίδην) ζε 

αζζελή πνπ έρεη ιάβεη αληηκηθξνβηαθφ θαηάιιειν γηα ινίκσμε νπξνπνηεηηθνχ 

 

3. αζζελήο ειηθίαο ≤1 έηνπο παξνπζηάδεη ηνπιάρηζην έλα απφ ηα παξαθάησ 

ζπκπηψκαηα ή ζεκεία πνπ δελ νθείινληαη ζε άιιε αηηία: ππξεηφο (> 38
ν
 C απφ 

ην νξζφ), ππνζεξκία (<37
ν
 C απφ ην νξζφ), άπλνηα, βξαδπθαξδία, δπζνπξία, 

ιήζαξγνο, έκεηνη 

ΚΑΙ 

 

Θεηηθή θαιιηέξγεηα νχξσλ κε ≥ 10
5 

κηθξννξγαληζκνχο αλά cc νχξσλ κε  φρη 

πεξηζζφηεξα απφ δχν είδε κηθξνβίσλ 

 

4. αζζελήο ειηθίαο ≤1 έηνπο παξνπζηάδεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαθάησ 

ζπκπηψκαηα ή ζεκεία πνπ δελ νθείινληαη ζε άιιε αηηία: ππξεηφο (>38
ν
 C), 

ππνζεξκία (< 37
ν
 C), άπλνηα, βξαδπθαξδία, δπζνπξία, ιήζαξγνο, έκεηνη 

       

ΚΑΙ 

ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαθάησ: 

             

 ηνπιάρηζην 2 ζεηηθέο θαιιηέξγεηεο νχξσλ απφ ην ίδην παζνγφλν (Gram αξλεηηθφ 

βαθηεξίδην) κε ≥ 10
2
 απνηθίεο/ml ζε δείγκα νχξσλ πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ 

νχξεζε 

 ≤ 10
5
 απνηθίεο/ml νχξσλ απφ έλα παζνγφλν (Gram αξλεηηθφ βαθηεξίδην) ζε 

αζζελή πνπ έρεη ιάβεη αληηκηθξνβηαθφ θαηάιιειν γηα ινίκσμε νπξνπνηεηηθνχ 
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Γ2. Άιιεο ινηκώμεηο νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο (λεθξόο, νπξεηήξαο, νπξνδόρνο 

θύζηε, νπξήζξα ή άιινο ηζηόο πνπ γεηηληάδεη κε ηνλ νπηζζνπεξηηνλατθό ή 

πεξηλεθξηθό ρώξν) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξέπεη λα πιεξείηαη ηνπιάρηζηνλ 1 απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

 απνκφλσζε κηθξννξγαληζκνχ απφ βηνινγηθφ πγξφ (εμαηξνχληαη ηα νχξα) ή 

ηζηφ απφ πάζρνπζα αλαηνκηθή πεξηνρή 

 παξνπζία απνζηήκαηνο ή άιιε έλδεημε ινίκσμεο απφ ηελ αληηθεηκεληθή 

εμέηαζε, δηεγρεηξεηηθά ή απφ ηζηνπαζνινγηθή εμέηαζε 

 ηνπιάρηζην 2 απφ ηα παξαθάησ ζπκπηψκαηα ή ζεκεία πνπ δελ νθείινληαη 

ζε άιιε αηηία: ππξεηφο (> 38
ν
 C), εληνπηζκέλν άιγνο ή επαηζζεζία  

 

ΚΑΙ 

ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαθάησ: 

 

 εθξνή πχνπ απφ ηελ πάζρνπζα πεξηνρή 

 ζεηηθή αηκνθαιιηέξγεηα κε παζνγφλν ζπκβαηφ κε ινίκσμε ζηελ πάζρνπζα 

πεξηνρή 

 απεηθνληζηηθφο έιεγρνο ζπκβαηφο κε ινίκσμε 

 θιηληθή δηάγλσζε ινίκσμεο πνπ αθνξά λεθξφ, νπξεηήξα, νπξνδφρν θχζηε, 

νπξήζξα ή ηζηφ πνπ γεηηληάδεη κε ηνλ νπηζζνπεξηηνλατθφ ή πεξηλεθξηθφ 

ρψξν  

 έλαξμε εκπεηξηθήο ζεξαπείαο γηα ινίκσμε πνπ αθνξά λεθξφ, νπξεηήξα, 

νπξνδφρν θχζηε, νπξήζξα ή ηζηφ πνπ γεηηληάδεη κε ηνλ νπηζζνπεξηηνλατθφ ή 

πεξηλεθξηθφ ρψξν  

 

αζζελήο ειηθίαο ≤ 1 έηνπο παξνπζηάδεη ηνπιάρηζηνλ 1 απφ ηα παξαθάησ      

ζπκπηψκαηα ή ζεκεία πνπ δελ νθείινληαη ζε άιιε αηηία: ππξεηφο (> 38
ν
 C απφ ην 

νξζφ), ππνζεξκία (< 37
ν
 C απφ ην νξζφ), άπλνηα, βξαδπθαξδία, δπζνπξία, 

ιήζαξγνο, έκεηνη 

ΚΑΙ 
ηνπιάρηζηνλ 1 απφ ηα παξαθάησ: 

 

 εθξνή πχνπ απφ ηελ πάζρνπζα πεξηνρή 

 ζεηηθή αηκνθαιιηέξγεηα κε παζνγφλν ζπκβαηφ κε ινίκσμε ζηελ πάζρνπζα 

πεξηνρή 

 απεηθνληζηηθφο έιεγρνο ζπκβαηφο κε ινίκσμε 

 θιηληθή δηάγλσζε ινίκσμεο πνπ αθνξά λεθξφ, νπξεηήξα, νπξνδφρν θχζηε, 

νπξήζξα ή ηζηφ πνπ γεηηληάδεη κε ηνλ νπηζζνπεξηηνλατθφ ή πεξηλεθξηθφ 

ρψξν 

 έλαξμε εκπεηξηθήο ζεξαπείαο γηα ινίκσμε πνπ αθνξά λεθξφ, νπξεηήξα, 

νπξνδφρν θχζηε, νπξήζξα ή ηζηφ πνπ γεηηληάδεη κε ηνλ νπηζζνπεξηηνλατθφ ή 

πεξηλεθξηθφ ρψξν  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε  

 

Α. Φαηλνηππηθή αλίρλεπζε ΚPC, κεηαιιν-β-ιαθηακαζώλ ή θαη ζπλύπαξμεο KPC 

θαη MBL ζε ζηειέρε Klebsiella pneumoniae  

 

Σν θαηλνηππηθφ ηεζη εθαξκφδεηαη ζε ζηειέρε εληεξνβαθηεξηαθψλ θαη εηδηθφηεξα ζε 

ζηειέρε  Klebsiella pneumoniae πνπ παξνπζηάδνπλ αληνρή ζε θεθαινζπνξίλεο 3
εο

 

γεληάο θαη κεησκέλε επαηζζεζία ζηηο θαξβαπελέκεο MIC>1 κg/ml 

 

Απαηηνύκελα αληηδξαζηήξηα 

1. 10κl Ο,1 Μ ΔDTA 

Παξαζθεπάδεηαη απφ αξρηθφ δηάιπκκα 0,5Μ ΔDTA αλακηγλχνληαο  

0,5ml 0,5Μ ΔDTA +  2ml απεζηαγκέλν λεξφ 

2. 20κl 400κg Phenyboronic acid (Sigma) 

Γηαιχνπκε 120mg phenylboronic acid ζε 3ml dimethyl sulfoxide (Sigma) 

ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε 3ml απεζηαγκέλν λεξφ. 

 

Σερληθή 

Δπηζηξψλνπκε κηθξνβηθφ ελαηψξεκα 0,5 McF ζε ηξπβιίν κε MH 

Σνπνζεηνχκε 4 δίζθνπο κεξνπελέκεο (A,B,C,D) ζχκθσλα κε ην  

ρήκα 1. 

ηνλ δίζθν Α δελ πξνζζέησ θαλέλα αληηδξαζηήξην. 

ηνλ δίζθν B πξνζζέηνπκε 10κl EDTA 0,1M 

ηνλ δίζθν C πξνζζέηνπκε 20κl 400κg PBA (phenylboronic acid) 

ηνλ δίζθν D πξνζζέηνπκε 10κl EDTA 0,1M θαη 20κl 400κg PBA 

Δπσάδνπκε 18h ζε 37
ν
C 

 

Δξκελεία 

πγθξίλνπκε ηηο δηακέηξνπο αλαζηνιήο ησλ δίζθσλ Β,C θαη D κε ηε δηάκεηξν 

αλαζηνιήο ηνπ δίζθνπ A: 

 Aχμεζε ηεο δηακέηξνπ αλαζηνιήο γχξσ απφ ηνπο δίζθνπο B, C θαη D  <5mm 

ζπγθξηηηθά κε ηε δηάκεηξν αλαζηνιήο γχξσ απφ ην δίζθν Α δειψλεη απνπζία 

ΚPC ή κεηαιιν-β-ιαθηακάζεο. 

 Αχμεζε ηεο δηακέηξνπ αλαζηνιήο γχξσ απφ ηνπο δίζθνπο Β θαη D ≥5mm 

ζπγθξηηηθά κε ηε δηάκεηξν αλαζηνιήο γχξσ απφ ην δίζθν Α δειψλεη ηελ 

παξνπζία κεηαιιν-β-ιαθηακάζεο. 

 Αχμεζε ηεο δηακέηξνπ αλαζηνιήο γχξσ απφ ηνπο δίζθνπο C θαη D ≥5mm 

ζπγθξηηηθά κε ηε δηάκεηξν αλαζηνιήο γχξσ απφ ην δίζθν Α δειψλεη ηελ 

παξνπζία KPC. 

 Αχμεζε ηεο δηακέηξνπ αλαζηνιήο κφλν γχξσ απφ ην δίζθν D ≥5mm 

ζπγθξηηηθά κε ηε δηάκεηξν αλαζηνιήο γχξσ απφ ην δίζθν Α δειψλεη ηελ 

ηαπηόρξνλε παξνπζία KPC θαη κεηαιιν-β-ιαθηακάζεο. 

 

Έιεγρνο  θνξείαο κε νξζηθό θαη θαξπγγηθό επίρξηζκα γηα ην αξρηθό screening 

Πξνηείλεηαη σο θαηάιιειε κέζνδνο ε ρξήζε πιηθνχ Μc Conkey άγαξ κε 

ελζσκαησκέλε κεξνπελέκε 1κg/ml. Δάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ε κεξνπελέκε λα κελ 

είλαη θαξκαθεπηηθφ ζθεχαζκα αιιά θαζαξή νπζία (ππάξρεη ζην εκπφξην). Αλάπηπμε 

απνηθηψλ ελδερφκελα ζεκαίλεη θνξεία κε αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο παζνγφλα, ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ ζηελ εξγαζηεξηαθή 

επηηήξεζε. 

 

A 

B C 

D 

Σχήμα 1. 
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Δλαιιαθηηθά, εάλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαζθεπήο ή πξνκήζεηαο ησλ 

παξαπάλσ πιηθψλ, πξνηείλεηαη ε ρξήζε  ηξπβιίσλ κε πιηθφ Μc Conkey άγαξ ζην 

νπνίν, κεηά ηνλ ελνθζαικηζκφ ηνπ δείγκαηνο (κε ηελ ηερληθή ησλ δηαδνρηθψλ 

ππξαθηψζεσλ ηνπ θξίθνπ), θαη ζην ηέινο ηεο δεχηεξεο αξαίσζεο, ζα  ηνπνζεηεζεί 

δίζθνο κεξνπελέκεο. Απνηθίεο Gram αξλεηηθψλ ζηειερψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ κέζα 

ζηα δηάκεηξν επαηζζεζίαο ηνπ δίζθνπ (<22mm γηα ηα εληεξνβαθηεξηαθά θαη <16 mm 

γηα Pseudomonas sp. θαη Αcinetobacteur sp.) ζα ειεγρζνχλ φπσο νξίδεηαη ζηελ 

εξγαζηεξηαθή επηηήξεζε . 

 

Β. Πεξηβαιινληηθόο έιεγρνο-ζπληζηάηαη ζε πεξηπηώζεηο ζπξξνήο θξνπζκάησλ. 

Δλδεηθηηθά δείγκαηα ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ: 

 Γείγκαηα απφ ην ζηφκην εμφδνπ θαη ηελ απνρέηεπζε  ηεο θάζε βξχζεο. 

 Γείγκαηα απφ ηνπο ζσιήλεο ησλ αλαπλεπζηήξσλ θαη ηα θίιηξα ηνπο ζηηο 

κνλάδεο. 

 Γείγκαηα απφ ην θξεβάηη, θνκνδίλν, ληπηήξα, πφκνιν πφξηαο ζην δσκάηην ηνπ 

αζζελνχο. 

 

Γ. Έιεγρνο θνξείαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη από ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ηεο 

θιηληθήο όπνπ λνζειεύεηαη ν αζζελήο 

 

ε λνζειεπόκελνπο αζζελείο θαη εξγαδόκελνπο 
ε αζζελείο κε ινίκσμε ή απνηθηζκφ απφ πνιπαλζεθηηθνχο κηθξννξγαληζκνχο 

ζπζηήλεηαη εθηφο ηνπ αξρηθνχ έιεγρνπ θνξείαο,  έιεγρνο ηεο θνξείαο ζε δείγκαηα 

θνπξάλσλ θαη  θαηά ηελ έμνδν ηνπο απφ ην λνζνθνκείν.  

ε εξγαδόκελνπο πγείαο (γηαηξνχο, λνζειεπηέο, θαζαξηζηέο, ινηπφ πξνζσπηθφ 

πγείαο) πξαγκαηνπνίεζε ειέγρνπ θνξείαο κφλν ζε πεξηπηψζεηο δηεξεχλεζεο 

επηδεκίαο εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ νκάδα δηαρείξηζεο ινηκψμεσλ απφ 

πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 – Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε ή απνηθηζκό από Gram αξλεηηθά 

πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο 

 

Α. Γηαρείξηζε αζζελή κε ινίκσμε ή απνηθηζκό 

Γξάζεηο ηκεκάησλ κε βάζε ηε ζεηξά εκπινθήο ζηε δηάγλσζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ 

θξνχζκαηνο: 

 

Α1. Κιηληθό ηκήκα πνπ λνζειεύεηαη ν αζζελήο      

 Μεηαθνξά ηνπ αζζελνχο ζε κφλσζε ή ζε ρψξν πνπ λα είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλνο, 

φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ (βιέπε παξάξηεκα 4). 

 πλ-λνζειεία  αζζελψλ κε ινίκσμε ή κε απνηθηζκφ απφ πνιπαλζεθηηθφ ζηέιερνο 

(cohorting) (βιέπε παξάξηεκα 4). 

 Καζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ ζα αλαιάβνπλ 

απνθιεηζηηθά  ηελ λνζειεία ηνπ αζζελνχο, ή εάλ δελ πθίζηαηαη απηή ε δπλαηφηεηα, 

πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θξνληίδα απηψλ ησλ 

αζζελψλ ζην ειάρηζην δπλαηφ.  

 Απζηεξή εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ θαη ησλ κέηξσλ πξνθχιαμεο επαθήο 

(βιέπε παξάξηεκα 4). 

 Δλεκέξσζε νηθείσλ πξνζψπσλ ηνπ αζζελνχο θαη αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

θξνληίδα ηνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο (ζπγγελείο, απνθιεηζηηθέο 

λνζειεχηξηεο) θαη επηηήξεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο απφ απηνχο. 

 Πεξηνξηζκφο ζην ειάρηζην δπλαηφ ησλ αηφκσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ ζάιακν θαη 

γεληθφηεξα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ αζζελή. 

 Απνιχκαλζε άςπρνπ πεξηβάιινληνο ηαηξηθφο εμνπιηζκφο, ρψξνο λνζειείαο, 

θνξεία, θαξφηζηα θηι (βιέπε παξάξηεκα 7). 

 

Α2. Μηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην  

 Δπαηζζεηνπνίεζε - Γπλαηφηεηα κηθξνβηνινγηθήο αλίρλεπζεο θαη ηαπηνπνίεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ πνιπαλζεθηηθψλ κηθξννξγαληζκψλ θαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

δηεθπεξαίσζε απηψλ ησλ δεηγκάησλ. 

 Φχιαμε απνκνλσζέλησλ ζηειερψλ (βιέπε παξάξηεκα 2). 

 Έγθαηξε ελεκέξσζε κε ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηνπ θαηλνηχπνπ αληνρήο ησλ εμήο 

ππεχζπλσλ θνξέσλ: 

 Οκάδα δηαρείξηζεο ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα 

 Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ 

 Κιηληθφ ηκήκα - Ιαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηκήκαηνο ζην νπνίν                  

λνζειεχεηαη ν αζζελήο 

 

Α3. Μεηαθίλεζε αζζελνύο ελδνλνζνθνκεηαθά  θαη εθηόο λνζνθνκεηαθνύ ρώξνπ 

 Δλεκέξσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ κεηαθνξά ηνπ 

αζζελνχο. 

 Δλεκέξσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ ζα παξαιάβνπλ ηνλ αζζελή. 

 Λήςε κέηξσλ πξνθχιαμεο: πγηεηλή ρεξηψλ - πξνθπιάμεηο  επαθήο (βιέπε 

παξάξηεκα 4). 

 Απνιχκαλζε κέζνπ κεηαθνξάο (αζζελνθφξν, θνξείν, θαξφηζη, αθηηλνινγηθφ 

θξεβάηη). 

 Δηδηθή πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο  αζζελνύο από 

ηε ΜΔΘ ζε θιηληθό ηκήκα. Αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ν αζζελήο έρεη ειεγρζεί γηα 

απνηθηζκφ απφ πνιπαλζεθηηθά ζηειέρε, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο θνξέαο 
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πνιπαλζεθηηθψλ ζηειερψλ θαη λα ιακβάλνληαη φια ηα πξναλαθεξφκελα κέηξα 

πξνθχιαμεο. 

 

Α4. Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε 

 Αληηκηθξνβηαθή ζεξαπεία: χκθσλα κε ηα πξνηεηλφκελα  ζεξαπεπηηθά 

πξσηφθνιια, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ απνηθηζκνχ (βιέπε παξάξηεκα 6). 

 Παξεκβαηηθνί ρεηξηζκνί: Πεξηνξηζκφο ηνπο φζν απηφ είλαη εθηθηφ θαη ηήξεζε ησλ 

κέηξσλ πξνθχιαμεο θαηά ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

 Υεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε: Πεξηεγρεηξεηηθή ρεκεηνπξνθχιαμε, ζεπηηθφ 

ρεηξνπξγείν πςεινχ θηλδχλνπ 

 Έιεγρνο απνηθηζκνχ ζπλ-λνζειεπνκέλσλ αζζελψλ. Οξζηθφ θαη θαξπγγηθφ 

επίρξηζκα 

 Σκήκα: Γηα ηνπο αζζελείο ηνπ ίδηνπ ζαιάκνπ  

 ΜΔΘ: βιέπε παξάξηεκα 5    

 Η άξζε ησλ κέηξσλ πξνθχιαμεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κεηά ηελ έμνδν ηνπ αζζελνχο 

απφ ην λνζνθνκείν.  

 

Β. Γηαρείξηζε ζπξξνήο αζζελώλ κε ινίκσμε θαη/ε απνηθηζκό  

 

Γξάζεηο ηκεκάησλ κε βάζε ηε ζεηξά εκπινθήο ζηε δηάγλσζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

αζζελψλ: 

 

Β1. Μηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην  

 Δπαηζζεηνπνίεζε-Γπλαηφηεηα κηθξνβηνινγηθήο ηεθκεξίσζεο  

 Φχιαμε απνκνλσζέλησλ ζηειερψλ (βιέπε παξάξηεκα 2)  

 Απνζηνιή απνκνλσζέλησλ ζηειερψλ γηα κνξηαθή ηππνπνίεζε. 

 Έγθαηξε ελεκέξσζε - κε ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηνπ θαηλνηχπνπ αληνρήο ησλ 

εμήο ππεχζπλσλ θνξέσλ: 

 Οκάδα δηαρείξηζεο ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα  

 Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ 

 Κιηληθφ ηκήκα - Ιαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηκήκαηνο ζην νπνίν   

λνζειεχεηαη ν αζζελήο 

 

Β2. Γηεξεύλεζε επηδεκίαο 

Σόπνο - Υξόλνο - Κιηληθά θξηηήξηα / Μηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα 

 Αξρηθφ θξνχζκα 

 χλνιν θξνπζκάησλ 

Κνηλή πεγή έθζεζεο  

 Δπαγγεικαηίεο πγείαο -  άηνκα εκπιεθφκελα κε ηελ θξνληίδα ησλ αζζελψλ 

 Δηδηθνί ηαηξνλνζειεπηηθνί ρεηξηζκνί 

 Κνηλφο ρψξνο λνζειείαο  

 Άςπρν πεξηβάιινλ 

Μηθξνβηνινγηθή ηεθκεξίσζε/ Μνξηαθή ηππνπνίεζε 
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Β3. Δθαξκνγή κέηξσλ ειέγρνπ ηεο δηαζπνξάο ηνπ ινηκνγόλνπ παξάγνληα 

 

Άκεζε επηθνηλσλία κε ΚΔΔΛΠΝΟ  

 

Κιηληθό ηκήκα όπνπ λνζειεύνληαη νη αζζελείο 

 

πλζήθεο λνζειείαο 

 Απνκφλσζε ή ζπλ-λνζειεία αζζελψλ κε ινίκσμε ή απνηθηζκφ απφ ην ίδην 

πνιπαλζεθηηθφ παζνγφλν (cohorting).  

 Καζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ ζα αλαιάβνπλ 

απνθιεηζηηθά  ηελ λνζειεία ησλ αζζελψλ θαη πεξηνξηζκφο ηνπο ζην ειάρηζην 

δπλαηφλ. 

 Δθαξκνγή κέηξσλ πγηεηλήο ρεξηψλ-κέηξα βαζηθήο πξνθχιαμεο θαη κέηξα 

πξνθχιαμεο επαθήο 

 Δλεκέξσζε ζπγγελψλ θαη αηφκσλ πνπ θξνληίδνπλ ηνπο  αζζελείο  αηφκσλ γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο 

 Πεξηνξηζκφο ζην ειάρηζην ησλ αηφκσλ πνπ εηζέξρνληαη ζην ζάιακν θαη γεληθφηεξα 

πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο  αζζελείο. 

 Απνιχκαλζε άςπρνπ πεξηβάιινληνο (εξγαιεία, ρψξνο λνζειείαο, θνξεία, 

θαξφηζηα, θηι) 

 

Β4. Μεηαθίλεζε αζζελώλ ελδνλνζνθνκεηαθά – εθηόο λνζνθνκεηαθνύ ρώξνπ (όπσο 

έρεη ήδε αλαθεξζεί) 

 

Β5. Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε 

 Αληηκηθξνβηαθή ζεξαπεία: ζχκθσλα κε ηα πξνηεηλφκελα  ζεξαπεπηηθά 

πξσηφθνιια (βιέπε παξάξηεκα 6) 

 Παξεκβαηηθνί ρεηξηζκνί 

 Πεξηνξηζκφο ηνπο φζν απηφ είλαη εθηθηφ 

 Λήςε απζηεξψλ βαζηθψλ κέηξσλ πξνθχιαμεο θαηά ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο.  

 Υεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε 

 πεξηεγρεηξεηηθή πξνθχιαμε  

 ζεπηηθφ ρεηξνπξγείν πςεινχ θηλδχλνπ 

 

Β6. Έιεγρνο απνηθηζκνύ ζπλ-λνζειεπνκέλσλ αζζελώλ 

 Σκήκα Οξζηθφ θαη θαξπγγηθφ επίρξηζκα απφ ηνπο αζζελείο ηνπ ίδηνπ ζαιάκνπ.  

 ΜΔΘ   βιέπε παξάξηεκα 5. 

 Η άξζε ησλ κέηξσλ πξνθχιαμεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κεηά ηελ έμνδν ηνπ αζζελνχο 

απφ ην λνζνθνκείν.  

 

Β7. Δθαξκνγή κέηξσλ πξόιεςεο   επαλεκθάληζεο  παξόκνησλ επηδεκηώλ 

 Δθαξκνγή κέηξσλ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο ηεο επηδεκίαο 

 Απζηεξή εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ  κέηξσλ πγηεηλήο     

 Έιεγρνο απνηθηζκνχ θαη αληηκεηψπηζε απνηθηζκέλσλ αζζελψλ ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαξηήκαηα 4 θαη 5. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 - Πξνθπιάμεηο επαθήο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο πγείαο 

 

Α. Απνκόλσζε 

 Η λνζειεία ζε κφλσζε ησλ αζζελψλ κε ινίκσμε ή κε απνηθηζκφ απφ 

πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα είλαη επηβεβιεκέλε θαη ζα πξέπεη λα δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα  ζε αζζελείο κε απμεκέλν θίλδπλν κεηαδνηηθφηεηαο (π.ρ. αζζελήο 

κε εθηεηακέλε ινίκσμε καιαθψλ κνξίσλ - ηξαχκαηα, εγθαχκαηα, δηαβεηηθφ πφδη, 

θαηαθιίζεηο, δεξκαηνπάζεηεο φπσο πέκθηγα θαη έθδεκα θηι.). 

 Όηαλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα απνκφλσζεο ζε μερσξηζηφ ζάιακν ηφηε ζα πξέπεη λα 

παξακέλνπλ νη αζζελείο κε ινίκσμε ή απνηθηζκφ απφ ην ίδην παζνγφλν 

απνκνλσκέλνη φινη καδί ζηνλ ίδην ρψξν (cohorting). 

 ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλ-λνζειείαο αζζελψλ κε 

ινίκσμε/ απνηθηζκφ απφ πνιπαλζεθηηθφ παζνγφλν, ζα πξέπεη λα λνζειεχνληαη καδί 

κε αζζελείο ρακεινχ θηλδχλνπ γηα αλάπηπμε ζνβαξήο ινίκσμεο. Η απφζηαζε 

κεηαμχ ησλ θξεβαηηψλ πξέπεη λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή (ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξν), λα 

ππάξρεη ηερλεηφο θξαγκφο αλάκεζα ζηα θξεβάηηα ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε 

επαθή κεηαμχ ησλ αζζελψλ θαη ηέινο λα εθαξκφδνληαη απζηεξά φια ηα κέηξα 

πξνθπιάμεσλ θαη γηα φινπο ηνπο αζζελείο ηνπ ζαιάκνπ (βαζηθέο πξνθπιάμεηο θαη 

πξνθπιάμεηο επαθήο). 

 

ην ρψξν λνζειείαο (κφλσζε-θνηλφο ζάιακνο) ησλ αζζελψλ κε ινίκσμε ή απνηθηζκφ απφ 

πνιπαλζεθηηθφ παζνγφλν ηα κέηξα πνπ πξέπεη απζηεξά λα εθαξκφδνληαη είλαη ηα εμήο: 

 Δθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνθύιαμεο επαθήο απφ φιν ην ηαηξνλνζειεπηηθφ θαη 

ινηπφ  πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζηελ θξνληίδα ηνπ αζζελνχο. 

 Απαζρφιεζε κε ηνλ αζζελή ζπγθεθξηκέλνπ θαη  φζν γίλεηαη πην πεξηνξηζκέλνπ ηνπ   

πξνζσπηθνχ πγείαο. 

 Πεξηνξηζκόο επηζθεπηώλ θαζψο θαη ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζή ηνπο ζηελ 

εθαξκνγή ησλ  κέηξσλ πγηεηλήο πνπ επηβάιιεηαη λα ηεξήζνπλ. 

 Οη κεηαθηλήζεηο ηνπ αζζελή πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην πεξηνξηζκέλεο. 

 Απζηεξή επηηήξεζε ηεο θαζαξηόηεηαο θαη ηεο απνιχκαλζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζαιάκσλ θαζψο θαη ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

 

Β. Πξνζσπηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. 

 

Η ρξήζε γαληηψλ θαη κπινχδαο κηαο ρξήζεο είλαη ππνρξεσηηθά κέηξα ησλ πξνθπιάμεσλ 

επαθήο. Η ρξήζε κάζθαο πξνζψπνπ, γπαιηψλ θαη απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη φπνπ ππάξρνπλ νη αλάινγεο ελδείμεηο φπσο αλαθέξνληαη ζηηο βαζηθέο 

πξνθπιάμεηο. 

 

Γάληηα / κπινύδα 
Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα θνξά θαζαξά γάληηα θαη πνδηά κηαο ρξήζεσο 

θάζε θνξά πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ αζζελή. Η πνδηά  πξέπεη λα απνξξίπηεηαη  ακέζσο 

κεηά ηελ απνρψξεζε απφ ηελ πεξηνρή αζζελνχο. Σα γάληηα πξέπεη λα είλαη κηαο ρξήζεσο 

θαη λα αιιάδνληαη κεηαμχ ησλ επεκβαηηθψλ ηερληθψλ θαζψο θαη απφ ηελ κεηάβαζε απφ 

ζεπηηθή ζε θαζαξή πεξηνρή ζηνλ ίδην αζζελή. 

 

Μάζθα ρεηξνπξγηθή, γπαιηά 

Υξεζηκνπνηνχληαη κφλν φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο εθηίλαμεο βηνινγηθψλ πιηθψλ 
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Τγηεηλή ησλ ρεξηώλ 

Η  πγηεηλή ησλ ρεξηψλ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο αζζελείο θαη ζε φινπο ηνπο 

ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (Σα 5 βήκαηα ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ). Υξήζε ηνπ 

αιθννινχρνπ αληηζεπηηθνχ πγξνχ, πξηλ θαη κεηά ηελ επαθή κε ηνλ αζζελή, είλαη αξθεηή 

εθηφο θαη αλ ηα ρέξηα είλαη εκθαλψο  ιεξσκέλα φπνηε θαη ελδείθλπηαη ην πιχζηκν ησλ 

ρεξηψλ κε ζαπνχλη θαη λεξφ. Απαξαίηεην είλαη ην θαιφ ζηέγλσκα σλ ρεξηψλ κε 

ραξηνπεηζέηα κηαο ρξήζεσο. Σνλίδεηαη φηη ε πγηεηλή ησλ ρεξηψλ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη 

παξά ηελ θιίλε ηνπ αζζελνχο θαη ζην ζεκείν θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ ρξήζε γαληηψλ. 

 

Ιαηξηθόο εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε λνζειεία ηνπ αζζελή 

 Ο θάζε αζζελήο πξέπεη λα έρεη ηνλ απνθιεηζηηθά δηθφ ηνπ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ (π.ρ. 

αθνπζηηθά, πεξηρεηξίδα θηι) ν νπνίνο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιιν 

αζζελή αλ δελ απνιπκαλζεί πξψηα.  

 Κάζε ηαηξηθφ κεράλεκα (Υ-Ray, ultrasound) πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη 

λα θαζαξίδεηαη πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε ηνπ. Υξήζε εηδηθψλ θαζαξηζηηθψλ παληψλ 

κηαο ρξήζεο επξέσο  θάζκαηνο  γηα ηνλ θαζαξηζκφ  ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ 

θαζψο θαη ηνπ άκεζνπ άςπρνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ο ηκαηηζκφο πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε ζηεγλφ, θαζαξφ πξνθπιαγκέλν πεξηβάιινλ, 

θαηά πξνηίκεζε ζε κεηαιιηθφ θιεηζηφ ληνπιάπη, ψζηε λα κπνξεί λα θαζαξίδεηαη 

εχθνια. 

 

Υώξνο λνζειείαο 

Πξέπεη λα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα θαη λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπρλφο θαζαξηζκφο ησλ ζαιάκσλ 

πνπ λνζειεχνληαη αζζελείο κε ινίκσμε/απνηθηζκφ απφ πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα  

Δπηκειήο θαζαξηζκφο 2 θνξέο ηελ εκέξα ηνπιάρηζηνλ. πζηήλεηαη ν πγξφο θαζαξηζκφο 

(θνηλφ απνξξππαληηθφ θαη κε δηάιπκα ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ). Σα πιηθά θαζαξηζκνχ ηνπ 

παηψκαηνο (κάπεο, θνπβάδεο) πξέπεη λα θπιάζζνληαη απφιπηα θαζαξά θαη ζηεγλά. 

 

Μεηαθηλήζεηο ηνπ αζζελή (εληόο θαη εθηόο λνζνθνκείνπ) 

Οη κεηαθηλήζεηο ηνπ απνηθηζκέλνπ ή κε ινίκσμε αζζελή απφ πνιπαλζεθηηθφ παζνγφλν, 

κέζα ζην λνζνθνκείν πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο. Δπηβεβιεκέλε 

είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα κεηαθέξεη θαη ζα 

ππνδερζεί ηνλ αζζελή ζην λέν ηκήκα ή ζην άιιν λνζνθνκείν εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην.  

 

Η ελεκέξσζε απνζθνπεί ζηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνθχιαμεο απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαζπνξάο ησλ πνιπαλζεθηηθψλ ζηειερψλ φπσο 

έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ. Αθφκε πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε απνιχκαλζε ηνπ ηαηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ησλ κέζσλ κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαη ηα νπνία είλαη 

θνηλά γηα φινπο ηνπο  αζζελείο.  

 

Ιδηαίηεξα γηα αζζελείο πνπ πξνέξρνληαη από θιηληθά ηκήκαηα κε πςειό επίπεδν 

αληηκηθξνβηαθήο αληνρήο, όπσο νη ΜΔΘ, αθόκε θαη όηαλ ν απνηθηζκόο ηνπο δελ είλαη 

γλσζηόο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο θνξείο πνιπαλζεθηηθώλ ζηειερώλ θαη λα 

ιακβάλνληαη ηα αλάινγα κέηξα πξνθύιαμεο. 

 

Άιια κέηξα πξόιεςεο ηεο ινίκσμεο  

 χζηεκα εμαεξηζκνχ γηα ην ζσζηφ θαζαξηζκφ, πγξνπνίεζε θαη αλαθχθισζε ηνπ 

αέξα.  

 σζηή απφζηαζε θξεβαηηψλ (ηνπιάρηζηνλ 1m). 
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 Η πφξηα γηα ηελ είζνδν ζην δσκάηην απνκφλσζεο  πξέπεη λα παξακέλεη θιεηζηή. 

 Οη νξνί θαη ηα κπνπθαιάθηα κε πγξφ πάζεο θχζεσο λα έρνπλ εκεξνκελία 

αλνίγκαηνο θαη φλνκα αηφκνπ πνπ ηα άλνημε. 

 Υαξηνγξάθεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηρλειαζηκφηεηα κέζσ αξίζκεζεο, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα εληνπηζηνχλ φηαλ  κεηαθηλνχληαη ζε άιιε ζέζε ή ζάιακν ή θαηαιακβάλνληαη 

θαη λα ζπλδεζνχλ δπλεηηθά κε κειινληηθή εκθάληζε θξνπζκάησλ. 

 Γηα ηε ζίηηζε ησλ αζζελψλ δελ ελδείθλπηαη ε ρξήζε ζθεπψλ κίαο ρξήζεσο  

ζχκθσλα κε δηεζλείο νδεγίεο ηνπ ΠΟΤ θαη ηνπ CDC, εθφζνλ ηεξνχληαη ε ζσζηέο 

ζεξκνθξαζίεο γηα ην πιχζηκν ησλ ζθεπψλ θαζψο θαη δηαδηθαζίεο γηα ην ζηέγλσκα 

απηψλ. 

 

Γηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πξνθύιαμεο επαθήο 
Πξνηείλεηαη  ε δηαηήξεζε ησλ κέηξσλ πξνθχιαμεο κέρξη ηελ έμνδν ηνπ αζζελνχο απφ ην 

λνζνθνκείν.   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5 - Γηαρείξηζε λενεηζαρζέλησλ αζζελώλ κε γλσζηό απνηθηζκό ή κε 

απμεκέλε πηζαλόηεηα απνηθηζκνύ από πνιπαλζεθηηθό ζηέιερνο. 

 

Α. ε ΜΔΘ: 
Έιεγρνο απνηθηζκνχ (νξζηθφ επίρξηζκα,  βξνγρηθέο εθθξίζεηο ή θαξπγγηθφ επίρξηζκα ζε κε 

δηαζσιελσκέλν αζζελή) πξέπεη λα γίλεηαη ζε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ εηζάγνληαη ζηελ 

ΜΔΘ. Καηφπηλ ζα επαλειέγρεηαη ν απνηθηζκφο  ζε αηνκηθφ επίπεδν θαηά ηελ θξίζε ησλ 

ζεξαπφλησλ ηαηξψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα δηαρείξηζεο ινηκψμεσλ απφ 

πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα κε ιήςε νξζηθνχ επηρξίζκαηνο. 

 

Β. ε ηκήκα: 

Όηαλ νη αζζελείο αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

έιεγρνο θνξείαο γηα πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα κε ιήςε νξζηθνχ θαη θαξπγγηθνχ 

επηρξίζκαηνο θαη λα αληηκεησπίδνληαη σο δπλεηηθά θνξείο πνιπαλζεθηηθψλ ζηειερψλ 

κέρξη ηελ ιήςε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ απνηθηζκνχ. 

 Αζζελείο κε  γλσζηφ απνηθηζκφ απφ πνιπαλζεθηηθφ ζηέιερνο 

 Αζζελείο κε ηζηνξηθφ λνζειείαο θαηά ηελ νπνία έιαβε ζεξαπεία κε θαξβαπελέκεο 

ην ηειεπηαίν 6κελν 

 Αζζελείο κε ηζηνξηθφ λνζειείαο ζε ΜΔΘ, ην ηειεπηαίν εμάκελν. 

 Ννζειεία ζε λνζνθνκείν ηεο Ιλδίαο ή ηνπ Παθηζηάλ ην ηειεπηαίν εμάκελν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6 - Πξνηεηλόκελα ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ινηκώμεσλ από Gram αξλεηηθά παζνγόλα αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο 

 

Α. Λνηκώμεηο από Acinetobacter spp αλζεθηηθό ζηηο θαξβαπελέκεο 

 

Οη παξαθάησ αληηκηθξνβηαθνί παξάγνληεο, εάλ ην παζνγφλν είλαη επαίζζεην ζε απηνχο, 

κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ σο κνλνζεξαπεία ή σο ζπλδπαζκφο κεηαμχ ηνπο, αλάινγα κε ηνλ 

μεληζηή, ην είδνο θαη ηελ βαξχηεηα ηεο ινίκσμεο, θαη πάληα θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

ζεξάπνληα ηαηξνχ (απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ MICs): 

 

 

 

 

 

 

 

Α1 Ακπηθηιιίλε/νπικπαθηάκε* 

Δλδνθιέβηα ρνξήγεζε: 18-24gr/24σξν  

 

Α2 Κνιηζηίλε  

Δλδνθιέβηα ρνξήγεζε: 

 ε αζζελή κε θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία: 

6.000.000 IU δφζε θφξηηζεο (έγρπζε 1-2 ψξεο) θαη θαηφπηλ 4.500.000 

IU/12σξν ή 3.000.000 UI αλά 8σξν. 

 ε αζζελή κε έθπησζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ε δνζνινγία ηξνπνπνηείηαη σο 

εμήο: 

Γηα CrCl 50-90 mL/min  ρνξεγείηαη ην 75%-100% ηεο θαλνληθήο δνζνινγία 

αλά 12σξν 

Γηα CrCl  10-50 mL/min ρνξεγείηαη ην 50% ηεο θαλνληθήο δνζνινγία  

Γηα CrCl <10 mL/min  ρνξεγείηαη ην 50% ηεο θαλνληθήο δνζνινγίαο αλά 36 

ψξεο 

Δπί ζπλερνχο  θιεβνθιεβηθήο  δηήζεζεο** φπσο επί CrCl 10-50 mL/min 

Η κεηαηξνπή ησλ κνλάδσλ απφ mg ζε IU γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζνδπλακία 

ηνπ θαξκαθεπηηθνχ ζθεπάζκαηνο πνπ ρνξεγείηαη*** . 

Δηζπλεόκελε:1-2 εθ.IU/8σξν 

Δλδνθνηιηαθή θαη ελδνξαρηαία ρνξήγεζε: 250.000-500.000 IU/24σξν 

 

Α3 Σηγθεθπθιίλε 

Η ρνξήγεζε ηεο ηηγθεθπθιίλεο ελδείθλπηαη ζε ελδνθνηιηαθέο ινηκψμεηο θαη ινηκψμεηο 

καιαθψλ κνξίσλ. 

Δλδνθιέβηα ρνξήγεζε: 
100mg δφζε εθφδνπ θαη θαηφπηλ 50mg/12σξν. 

(βξίζθεηαη ζε εμέιημε θιηληθή κειέηε λνζνθνκεηαθήο πλεπκνλίαο κε ρνξήγεζε 

πςειφηεξσλ δφζεσλ ηηγθεθπθιίλεο 75 mg θαη 100 mg/12σξν). 
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Β. Λνηκώμεηο από Pseudomonas spp αλζεθηηθή ζηηο θαξβαπελέκεο. 
 

Οη αληηκηθξνβηαθνί παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνπλ ζπλήζσο επαηζζεζία ηα 

ζπγθεθξηκέλα παζνγφλα είλαη νη εμήο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β1 Αδηξενλάκε* 
Δλδνθιέβηα ρνξήγεζε: 2gr/8σξν 

Όηαλ ζηειέρε Pseudomonas spp εκθαλίδνπλ επαηζζεζία ζηελ αδηξενλάκε, κπνξεί 

απηή λα ρνξεγεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε κία ακηλνγιπθνζίδε γηα ηηο πξψηεο 3-4 εκέξεο ηεο 

ζεξαπείαο κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζεί ε θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή.  

 

Β2 Κνιηζηίλε 

Όπσο Acinetobacter spp. 

 

Β3 Ακηλνγιηθνζίδεο 

Δλδνθιέβηα ρνξήγεζε: 

 Ακηθαζίλε:7,5 mg/kg/12σξν ή 15 mg/kg/24σξν (κία δφζε εκεξεζίσο) 

 Σνκπξακηθίλε:2 mg/kg δφζε θφξηηζεο θαη θαηφπηλ 1,7 mg/kg/8σξν ή 5,1 (7 ζε 

βαξέσο πάζρνληεο) mg/kg/24σξν (κία δφζε εκεξεζίσο) 

Σξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο επί λεθξηθήο αλεπάξθεηαο. 
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Γ. Λνηκώμεηο από Klebsiella spp αλζεθηηθή ζηηο θαξκπαπελέκεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηειέρε πνπ παξάγνπλ θαξκπαπελεκάζεο 
 

πληζηάηαη: 

 Αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο MIC ηεο κεξνπελέκεο κε ρξήζε E-test.  

 Δάλ ε MIC > 4 mg/ml ζπληζηάηαη απνθπγή ρνξήγεζεο θαξκπαπελέκεο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο νη ζεξαπεπηηθέο επηινγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ θνιηζηίλε, 

ηηγθεθπθιίλε, αδηξενλάκε, ζηπξνθινμαζίλε, γεληακηθίλε ή άιιε ακηλνγιπθνζίδε 

αλάινγα κε ην αληηβηφγξακκα, ηνλ μεληζηή θαη ην είδνο ηεο ινίκσμεο. ε ζνβαξέο 

ινηκψμεηο ζπληζηάηαη λα ρνξεγείηαη ζπλδπαζκφο δχν δξαζηηθψλ θαξκάθσλ.   

 Δάλ ε MIC  4 mg/ml νη ζεξαπεπηηθέο επηινγέο είλαη απηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ 

παξαπάλσ αλάινγα κε ην αληηβηφγξακκα, ηνλ μεληζηή θαη ην είδνο ηεο ινίκσμεο. 

Δπηπιένλ, παξφηη δελ ππάξρνπλ επαξθή θιηληθά δεδνκέλα, εάλ δελ ππάξρεη άιιε 

ζεξαπεπηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεξνπελέκε ζε 

παξαηεηακέλε έγρπζε, ζηε κεγίζηε δνζνινγία 6-8 g/24σξν, αιιά πάληα ζε 

ζπλδπαζκφ κε θνιηζηίλε ή γεληακηθίλε ή άιιε δξαζηηθή ακηλνγιπθνζίδε εάλ ην 

ζηέιερνο είλαη επαίζζεην. 

 

Παπόλο πος ηα όπια εςαιζθηζίαρ ηυν ενηεποβακηηπιακών ζηη μεποπενέμη ζύμθυνα με ηιρ 

καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ ηηρ  CLSI/Ιούνιορ-2010 έσοςν ηποποποιηθεί( MIC≤1 mg/ml), λόγυ 

ανεπάπκειαρ κλινικών δεδομένυν αλλά και εναλλακηικών θεπαπεςηικών επιλογών, 

πποηείνεηαι να ακολοςθούνηαι για ηην ανηιμεηώπιζη ηυν ζςγκεκπιμένυν λοιμώξευν οι 

παπαπάνυ θεπαπεςηικέρ οδηγίερ. Σε πεπίπηυζη πος πποκύπηοςν καινούπγια κλινικά 

δεδομένα οι παπαπάνυ οδηγίερ θα ηποποποιηθούν ανάλογα. 

 

 

 

* Σα β-ιαθηακηθά αληηκηθξνβηαθά ζε βαξέσο πάζρνληεο αζζελείο ζπληζηάηαη λα    

ρνξεγνύληαη ζε 4σξε έγρπζε.  

** Η πξνηεηλόκελε δνζνινγία ηεο θνιηκπθίλεο ζηελ ζπλερή  θιεβνθιεβηθή  δηήζεζε 

είλαη ζύκθσλε κε ηα κέρξη ηώξα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα.  

*** ηε ρώξα καο ηα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα ηεο θνιηζηίλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη άιαηα θνιηζηίλεο (75mg colistin - messilate sodium 

=1.000.000 IU θνιηζηίλεο, 80mg colistimethate sodium=1.000.000 IU θνιηζηίλεο). 

Οη αληηκηθξνβηαθνί παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνπλ  ζπλήζσο επαηζζεζία ηα 

ζπγθεθξηκέλα παζνγφλα είλαη νη εμήο:  

 

Γ1 Γεληακηθίλε 

Δλδνθιέβηα ρνξήγεζε: Γφζε θφξηηζεο 2mg/kg  θαη θαηφπηλ 1.7 mg/kg/8σξν  

ή  5,1 mg/kg/24σξν (κία δφζε εκεξεζίσο) 

 

Γ2 Κνιηζηίλε 
Όπσο Acinetobacter spp. 

 

Γ3 Σηγθεθπθιίλε 

Δλδνθιέβηα ρνξήγεζε: Όπσο Acinetobacter spp. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7 – Οδεγίεο γηα απνιύκαλζε ζην ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ  

 

Η απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ απνιπκαληηθψλ απνηειεί ζεκαληηθφ κέηξν ζηα πιαίζηα ηεο 

εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο ησλ ινηκψμεσλ. 

 

Ωο απνιχκαλζε ραξαθηεξίδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ θαηαζηξέθεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ή 

φινπο ηνπο παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο εθηφο απφ ηνπο ζπφξνπο. Η 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνιχκαλζεο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο  είλαη ην 

είδνο θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ αιιά θαη ε ζπγθέληξσζε θαη ν 

ρξφλνο έθζεζεο ζηνλ απνιπκαληηθφ παξάγνληα. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη 

εγθεθξηκέλα πξντφληα θαη λα αθνινπζνχληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Μεγαιχηεξεο αξαηψζεηο απαηηνχλ κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο έθζεζεο ζην 

απνιπκαληηθφ. 

 

Η παξνπζία πνιπαλζεθηηθψλ κηθξνβίσλ δελ κεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

απνιπκαληηθψλ, γηαηί απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιχ ςειέο ζπγθεληξψζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο Διάρηζηε Αλαζηαιηηθή Ππθλφηεηα (ΔΑΠ) ησλ αλζεθηηθψλ κηθξνβίσλ 

ζηηο αληίζηνηρεο ελψζεηο.  

 

 Γηα αληηζεςία ησλ ρεξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πξηλ θαη κεηά ηελ επαθή κε ηνλ αζζελή 

ζπληζηάηαη ε ρξήζε αιθννινχρσλ δηαιπκάησλ. ε θάζε ζάιακν ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ ζπζθεπαζίεο ζηνλ ηνίρν πίζσ απφ ην θξεβάηη θάζε αζζελή ή ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε θνληά ζην θξεβάηη ή επί απηνχ. Πξνηείλεηαη ε ρξήζε 

αιθννινχρσλ ζθεπαζκάησλ 70% (αιθννινχρα δηαιχκαηα 70% κε ρισξεμηδίλεο 

0,5%). 

 Γηα ησλ θαζαξηζκφ ηαηξηθψλ εξγαιείσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην δέξκα θαη φρη 

κε βιελλνγφλνπο (non critical items) φπσο πηεζφκεηξα, ηαηξηθά ζεξκφκεηξα, 

ζηεζνζθφπηα απαηηείηαη απνιχκαλζε ρακεινχ επηπέδνπ θαη ζπληζηάηαη ε ρξήζε 

αιθννινχρσλ δηαιπκάησλ. Γηαιχκαηα  αηζπιηθήο αιθνφιεο ή ηζνπξνπαλφιεο 

60%-90%  είλαη δξαζηηθά γηα ζηειέρε Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Serratia ζε ρξφλν 60 sec. 

 Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δαπέδσλ ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη θαζαξηζκφο κε 

απνξξππαληηθφ θαη λεξφ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ ζηεγλψζεη ε επηθάλεηα λα 

ρξεζηκνπνηείηαη δηάιπκα ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ (1000 ppm) ή ηακπιέηεο κε 

δηρισξντζνθπαλνπξίδην ηνπ Ναηξίνπ. Οη ζθνπγγαξίζηξεο (mops) θαη παληά 

θαζαξηζκνχ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

επηθαλεηψλ ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαζεκεξηλά θαη λα ζηεγλψλνπλ θαιά.  

 πληζηάηαη γηα ηελ απνιχκαλζε ησλ δαπέδσλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά παληά κε 

κηθξνΐλεο ηα νπνία αιιάδνπλ γηα θάζε ζάιακν. Σν λεξφ κε ην απνιπκαληηθφ ζα 

πξέπεη λα αλαλεψλεηαη γηα θάζε ζάιακν κε κεζνδηαζηήκαηα φρη κεγαιχηεξα ησλ 

60 min. Η κε ηήξεζε ησλ νδεγηψλ  κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε κεηαθνξά κεγάινπ 

αξηζκνχ κηθξνβίσλ. 

 Tα δηαιχκαηα κε ηε ρξήζε ηακπιεηψλ δηρισξντζνθπαλνπξίδην ηνπ Ναηξίνπ είλαη 

ζηαζεξφηεξα θαη πην δξαζηηθά ζπγθξηηηθά κε ηα δηαιχκαηα ππνιρσξηψδνπο Νa ηα 

νπνία είλαη αζηαζή θαη ράλνπλ ηε δξαζηηθφηεηά ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 Γηα ηνλ θαζαξηζκφ θιηλψλ, θνκνδίλσλ, επίπισλ, πφκνια απφ πφξηεο, ηνίρσλ θαη 

νξηδφληησλ επηθαλεηψλ ζπληζηάηαη ρξήζε δηαιχκαηνο ππνρισξηψδνπο Ναηξίνπ 

(1000 ppm) ή ηακπιέηεο δηρισξντζνθπαλνπξίδην ηνπ Ναηξίνπ αθνχ πξνεγεζεί 

θαζαξηζκφο κε λεξφ θαη απνξξππαληηθφ. Η ρισξίλε ζεσξείηαη ηδηαίηεξα δξαζηηθή 

ζε επηθάλεηεο φπνπ ππάξρεη αλάπηπμε biofilm. 
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 Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνιπκαληηθά πνπ πεξηέρνπλ ελψζεηο 

ηνπ ηεηαξηνηαγνχο ακκσλίνπ, θαηλφιεο είηε πεηζεηάθηα πγξά κηαο ρξήζεο πνπ 

πεξηέρνπλ ηζνπξνπαλφιε θαη ελψζεηο ηνπ ηεηαξηνηαγνχο ακκσλίνπ. Η ρξήζε 

θαηλνιψλ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη γηα ηελ απνιχκαλζε θιηλψλ ζε ζαιάκνπο 

λενγλψλ.  

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνιχκαλζε ζα πξέπεη ην δηάιπκα ηνπ απνιπκαληηθνχ λα 

απιψλεηαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα γη απηφ ηδηαίηεξα πξαθηηθά είλαη ηα απνιπκαληηθά 

ζε κνξθή spray. 

 Δηδηθφηεξα γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε ησλ δσκαηίσλ απνκφλσζεο ζα 

πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη αλσηέξσ νδεγίεο. Σα ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ εθηφο απφ 

ηα γάληηα κηαο ρξήζεο  ζα πξέπεη λα θνξνχλ εηδηθή νιφζσκε θφξκα θαη κάζθα πνπ 

ζα απνξξίπηνληαη θαηά ηελ έμνδν απφ ην δσκάηην. Σα δσκάηηα απνκφλσζεο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηνλ κηθξφηεξν δπλαηφ αξηζκφ επίπισλ θαη αληηθεηκέλσλ ψζηε λα 

είλαη εχθνιε ε απνιχκαλζή ηνπο. Όια ηα αληηθείκελα (ζαπνχληα, ραξηί) πνπ 

βξίζθνληαη ζην δσκάηην ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη δπλεηηθψο κνιπζκέλα θαη λα 

απνξξίπηνληαη. Όια ηα είδε ηκαηηζκνχ αλεμαξηήησο αλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζα 

πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη κε ζάθνπο απνβιήησλ ζεζεκαζκέλα σο κνιπζκέλα θαη 

λα απνιπκαίλνληαη. 

 Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζηαηηθά επηκφιπλζεο απνιπκαληηθψλ απφ Pseudomonas 

aeruginosa (ρισξεμηδίλε, θαηλφιεο, ελψζεηο ηνπ ηεηαξηνηαγνχο ακκσλίνπ). Γηα λα 

απνθχγνπκε ηηο επηκνιχλζεηο ζα πξέπεη λα εηνηκάδνληαη κηθξέο πνζφηεηεο 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, λα γίλεηαη ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ 

ππθλνχ δηαιχκαηνο θαη λα ειέγρνληαη ν δηαιχηεο θαη ηα δνρεία απνζήθεπζεο γηα 

ηπρφλ επηκνιχλζεηο. 

 Γηα ηνλ ηνπηθφ θαζαξηζκφ πθαζκάησλ ή θνπξηηλψλ ζηνπο ζαιάκνπο πξνηείλεηαη ε 

ρξήζε δηαιχκαηoο 3% ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ. 

 Οη θειίδεο αίκαηνο ή άιια βηνινγηθά πγξά ζα πξέπεη πξψηα λα θαζαξίδνληαη κε 

ζαπνχλη κε ηε ρξήζε γαληηψλ θαη κεηά λα γίλεηαη ρξήζε απνιπκαληηθνχ (δηάιπκα 

ππνρισξηψδεο Na 10%-100%). Η παξνπζία νξγαληθήο χιεο κπνξεί λα 

αιιειεπηδξάζεη θαη λα κεηψζεη ηε δξαζηηθφηεηα ηνπ απνιπκαληηθνχ. (ρισξίλε, 

ησδηνχρα ζθεπάζκαηα). 

 Σέινο ε επηινγή απνξξππαληηθψλ θαη απνιπκαληηθψλ ζε θάζε λνζνθνκείν αιιά 

θαη νη νδεγίεο ρξήζεο ηνπο έηζη φπσο νξίδνληαη απφ ηηο επηηξνπέο Ννζνθνκεηαθψλ 

Λνηκψμεσλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη κε απφιπηε αθξίβεηα ψζηε λα ππάξρνπλ θαη ηα 

αλάινγα ζεηηθά απνηειέζκαηα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8 - Αξκνδηόηεηεο νκάδαο δηαρείξηζεο ινηκώμεσλ από πνιπαλζεθηηθά 

παζνγόλα ησλ λνζνθνκείσλ 

 

 Καζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ 

κηθξνβηνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ 

αζζελψλ κε πνιπαλζεθηηθφ Gram αξλεηηθφ κηθξννξγαληζκφ. 

 Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο ησλ θιηληθψλ ζηηο νπνίεο 

λνζειεχνληαη αζζελείο κε ινίκσμε απφ ζηειέρε Klebsiella, Pseudomonas θαη 

Acinetobacter αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο ψζηε λα παξαθνινπζείηαη: 

 ε θιηληθή εμέιημε ηεο ινίκσμεο. 

 ε ζπζηεκαηηθή θαη απζηεξή εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ειέγρνπ 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηεο ινίκσμεο.  

 ε παξαθνινχζεζε ηνπ επηπέδνπ ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζηελ εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ. 

 ζπληνληζκφο ησλ ειέγρσλ γηα ηελ αλίρλεπζε απνηθηζκψλ θαη ηε δηεξεχλεζε 

γηα εληνπηζκφ ελδερφκελεο θνηλήο πεγήο ινίκσμεο ή κέζσλ δηαζπνξάο ηεο, 

ζε πεξηπηψζεηο ζπξξνήο θξνπζκάησλ κε ινίκσμε ή απνηθηζκφ απφ 

πνιπαλζεθηηθά Gram αξλεηηθά παζνγφλα. 

 πζηεκαηηθή ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηα δεδνκέλα ζρεηηθά 

ηελ επίπησζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ απφ πνιπαλζεθηηθά Gram αξλεηηθά 

παζνγφλα θαζψο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη ησλ ελδερφκελσλ 

δπζιεηηνπξγηψλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, φπσο ε θαηαλνκή 

ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ πνπ 

λνζειεχνπλ αζζελείο κε ινίκσμε ή απνηθηζκφ απφ πνιπαλζεθηηθά παζνγφλα θαζψο 

επίζεο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Σα δεδνκέλα 

απηά ζα απνηεινχλ ηε βάζε ηεο κεληαίαο αλαθνξάο πνπ ζα απνζηέιιεηαη απφ ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ ζηηο δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ζην ΤΤΚΑ. 

 Απνζηνιή ζε εβδνκαδηαία βάζε ησλ δειηίσλ δήισζεο αζζελψλ κε ινίκσμε απφ 

ζηειέρε  Klebsiella, Pseudomonas θαη Acinetobacter αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο, 

ζην Γξαθείν Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ κε fax ζην πιαίζην ηεο 

ππνρξεσηηθήο δήισζεο λνζεκάησλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππήξμε αζζελήο κε 

ινίκσμε απφ ηα ζπγθεθξηκέλα παζνγφλα πνπ επηηεξνχληαη, ζα απνζηέιιεηαη 

κεδεληθή δήισζε. 

 Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ. 

 Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν ηε ζπκκφξθσζε 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηα κέηξα πξνθχιαμεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 9 - Γειηίν ππνρξεσηηθώο δεινύκελσλ ινηκώμεσλ από Gram αξλεηηθά 

παζνγόλα αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο 

 

Οδεγίεο γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ δειηίνπ δήισζεο 

 Σν δειηίν ππνρξεσηηθήο δήισζεο ινηκψμεσλ απφ Gram αξλεηηθά παζνγφλα 

αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο αθνξά έλαλ αζζελή θαη έλα επεηζφδην ινίκσμεο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ νη παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί πνπ έρνπλ απνκνλσζεί σο 

αίηηα ηεο ινίκσμεο πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλεηαη θαηλνχξγην δειηίν δήισζεο. ην 2
ν
 δειηίν ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλεηαη κφλν ην φλνκα θαη ν Α.Μ ηνπ αζζελή θαζψο θαη ην πεδίν II κε ηα 

κηθξνβηνινγηθά δεδνκέλα. Όια ηα επηπιένλ δειηία πνπ ζα ρξεηαζηεί λα 

ζπκπιεξσζνχλ κε κηθξνβηνινγηθά δεδνκέλα ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

κηθξνβηνιφγν θαη ζα απνζηέιινληαη καδί κε ην αξρηθφ δειηίν δήισζεο. 

 ην δειηίν ππνρξεσηηθήο δήισζεο ινηκψμεσλ απφ Gram αξλεηηθά παζνγφλα 

αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο θαηαγξάθνληαη κφλν κηθξνβηνινγηθά ηεθκεξησκέλεο 

ινηκψμεηο, δειαδή γηα ηελ αξρηθή δήισζε αξθεί ε θιηληθή δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο, 

ε ηαπηνπνίεζε ηνπ παζνγφλνπ θαζψο θαη ε αληνρή ηνπ ζηηο θαξβαπελέκεο. 
 

πλνπηηθά, ε ζπκπιήξσζε ηνπ δειηίνπ ππνρξεσηηθήο δήισζεο γηα θάζε αζζελή θαη γηα 

θάζε επεηζφδην ινίκσμεο ζα εθηειείηαη ζε δχν ζηάδηα: 

 1
ν
 ζηάδην Με ηε ζεηηθνπνίεζε ηεο 1

εο
 θαιιηέξγεηαο νπφηε θαη  ηίζεηαη ε δηάγλσζε 

ηεο ινίκσμεο απφ ηα παζνγφλα πνπ επηηεξνχληαη, ζπκπιεξψλνληαη φια ηα πεδία 

ηνπ δειηίνπ εθηφο απφ ην πεδίν V πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηειηθή έθβαζε  θαη 

απνζηέιινληαη ζην Γξαθείν Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ ζην ΚΔΔΛΠΝΟ 

(εβδνκαδηαία απνζηνιή fax). 

 2
ν
 ζηάδην Αθνινχζσο, 28 εκέξεο κεηά ηε ζεηηθνπνίεζε ηεο 1

εο
 θαιιηέξγεηαο ζα 

απνζηέιιεηαη μαλά ην ίδην δειηίν θαηαγξαθήο κε ζπκπιεξσκέλν θαη ην πεδίν V κε 

φπνηα άιιε πιεξνθνξία δελ ήηαλ ελδερνκέλσο ζπκπιεξσκέλε ζην αξρηθφ δειηίν 

πνπ είρε απνζηαιεί ζην ΚΔΔΛΠΝΟ (π.ρ. ν κεραληζκφο αληνρήο ν νπνίνο κπνξεί λα 

κελ είρε ηεθκεξησζεί αξρηθά). 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αζζελήο κε ινίκσμε από ηνπο πνιπαλζεθηηθνύο 

κηθξννξγαληζκνύο πνπ επηηεξνύληαη, ηόηε ζα ζπκπιεξώλεηαη θαη ζα απνζηέιιεηαη 

εβδνκαδηαίσο ην δειηίν κεδεληθήο δήισζεο. 
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 
ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ 
Τμήμα Παπεμβάζευν ζε Φώποςρ Παποσήρ Υπηπεζιών Υγείαρ 
Γπαθείο Νοζοκομειακών Λοιμώξευν, Μικποβιακήρ Ανηοσήρ και Σηπαηηγικήρ Φπήζηρ Ανηιβιοηικών 

Σηλ. για πληποθοπίερ: 210 5212103 
 
 

Φαξ για δηλώζειρ νοζημάηων: 210 5212106 

Δεληίο ςποσπεωηικήρ δήλωζηρ λοιμώξεων από Gram απνηηικά παθογόνα  
ανθεκηικά ζηιρ καπβαπενέμερ 

 

Ι. Αηομικά ζηοισεία – Ιζηοπικό αζθενή 
  

 
1) Νοζοκομείο: 

  7) Ημεπ. ειζαγυγήρ  
ζηο νοζοκομείο: 

  -   - 2 0 1   
  

2) Κλινική / ημήμα πος 
νοζηλεύεηαι ο αζθενήρ: 

  8) Ημεπ. ειζαγυγήρ 
ζηην κλινική/ημήμα: 

  -   - 2 0 1   

 
3) Όνομα αζθενή: 

  9) Αιηία ειζαγυγήρ  
ζηην κλινική/ημήμα: 

  

  

 
4) Α.Μ. αζθενή: 

  
Σακσαπώδηρ Γιαβήηηρ  ΦΝΑ   

  

 
5) Ηλικία αζθενή: 

 
Έηη 

 Μήνερ  
(εάν <1 έηοςρ) 

  

10) Υποκείμενα 
νοζήμαηα: 

Ανοζοκαηαζηολή  ΦΑΠ   
  

 
6) Φύλο αζθενή: 

 
Άνδπαρ 

 
 

Γςναίκα 
   

11) Γιαμονή ζε ίδπςμα σπονίυρ παζσόνηυν – οίκο εςγηπίαρ: 
  

  

 

ΙΙ. Μικποοπγανιζμόρ πος απομονώθηκε 
 

12) Ημεπ. 1ηρ θεηικήρ 
καλλιέπγειαρ: 

  -   - 2 0 1  
 14) Μικποοπγανιζμόρ: 

 

 Acinetobacter  Pseudomonas  Klebsiella   
  

13) Υλικό απομόνυζηρ: Δίδορ:    
  

Πηύελα  Πύον 
  

 15) Μησανιζμόρ ανηοσήρ 
  

Ούπα  
Βπογσικέρ εκκπίζειρ 

(ΒΔ) 
  

 
ESBL  VIM  KPC  VIM+KPC  NDM-1   

  

Αίμα  Βπογσ/κό έκπλςμα 
  

 
16) Δςαιζθηζία ζε ανηιμικποβιακούρ παπάγονηερ: 

  

Ποζοηική ανάλςζη 
(ΒΔ) 

 
Άκπο ενδαγγειακού 

καθεηήπα 
  

Γενηαμικίνη  Τιγκεκςκλίνη  Κολιμςκίνη  
 

  

 
Άλλο, πποζδιοπίζηε: 

   
17) Πποϋπάπσυν αποικιζμόρ από ηο ίδιο παθογόνο: 

  

  

 

ΙΙΙ. Είδορ κλινικήρ λοίμωξηρ 
  

18) Πνεςμονία   20) Μικποβιαιμία   

Κοινόηηηαρ   Ππυηοπαθήρ   
  

Ιδπςμάηυν παποσήρ ιαηπικήρ θπονηίδαρ   Δνδαγγειακών καθεηήπυν   
  

Νοζοκομειακή ζε μη διαζυληνυμένο αζθενή   21) Λοίμυξη σειποςπγικού πεδίος   
  

Σςνδεόμενη με αναπνεςζηήπα   Δπιπολήρ  Δν ηυ βάθει   
  

 Οπγάνος / κοιλόηηηαρ   
  

19) Οςπολοίμυξη   Δίδορ σειποςπγικήρ επέμβαζηρ:    
  

 

ΙV. Παπούζα / πποηγούμενη νοζηλεία 
 

22) Σηην παπούζα νοζηλεία: 
 

Μησανικόρ αεπιζμόρ  Οςποκαθεηήπαρ  Κενηπικόρ αγγειακόρ καθεηήπαρ   
 

23) Άλλη νοζηλεία καηά ηο πποηγούμενο εξάμηνο:   
 

24) Θεπαπεία ηο πποηγούμενο εξάμηνο: Καπβαπενέμερ  Άλλα ανηιμικποβιακά εςπέορ θάζμαηορ   
 
 

 

V. Σελική έκβαζη 
 

Έξοδορ  Παπαμονή ζηο νοζοκομείο  Θάναηορ   
 

Δάν θάναηορ ζημειώζηε ημεπομηνία:   -   - 2 0 1  
 
 
 

ημείωζη: Η ζςμπλήπυζη ηηρ ηελικήρ έκβαζηρ γίνεηαι 28 ημέπερ μεηά από ηη λήτη ηηρ 1ηρ θεηικήρ καλλιέπγειαρ 
 
 
 

 

Ημεπ. δήλωζηρ:   -   - 2 0 1 
 
 

 Θεπάπυν Ιαηπόρ 
Γ/νηηρ Μικποβιολογικού 

Δπγαζηηπίος 
   

Νοζηλεςηήρ Δπιηήπηζηρ 
Λοιμώξευν: 

    
   

Τηλέθυνο επικοινυνίαρ: 
 
 

 
(Τπογπαθή – θπαγίδα) (Τπογπαθή – θπαγίδα) 
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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ 
Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 
Γξαθείν Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ,  

Μηθξνβηαθήο Αληνρήο θαη ηξαηεγηθήο Υξήζεο Αληηβηνηηθψλ 

Σηλ. για πληποθοπίερ: 210 5212103 

 

Φαξ για δηλώζειρ νοζημάηων: 210 5212106 

 

Γειηίν ππνρξεσηηθώο δεινύκελσλ ινηκώμεσλ από Gram(-) παζνγόλα 

αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο 

Γειηίν Μεδεληθήο Γήισζεο 

 

1.Ννζνθνκείν:...............................................................                                                                   

2.Δβδνκάδα: από …../…./….. έσο …./…./….. 

3.Αξηζκόο  αζζελώλ κε ινίκσμε από Acinetobacter spp, Pseudomonas  spp, Klebsiella spp 

αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο: 0 
 

 

 

 Ηκεξνκελία δήισζεο: ……/……/                  Ννζειεπηήο  Λνηκώμεσλ: …………………… 

                                                                             Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: …………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Γ/ληεο Μηθξνβηνινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ 

 

 

Τπνγξαθή – θξαγίδα 


