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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την εφαρμογή της Υγιενής των Χεριών - ΥΧ προλαμβάνονται
οι νοσοκομειακές λοιμώξεις
και η διασπορά της Μικροβιακής Αντοχής - ΜΑ!
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Είναι πρόβλημα οι νοσοκομειακές
λοιμώξεις;
Η πρόληψη των νοσοκομειακών
λοιμώξεων αποτελεί ένα από τους
σημαντικότερους τομείς που σχετίζονται
με την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ σε
χώρους παροχής υγείας.
Ποιες είναι οι επιπτώσεις τους;
 Παράταση νοσηλείας
 Τοξικότητα φαρμάκων
 Αυξημένη θνητότητα
 Δυσλειτουργία μονάδων υγείας
 Κόστος για τον ασθενή και το
υγειονομικό σύστημα
 Κοινωνικές επιπτώσεις
Είναι εφικτή η πρόληψή τους;
Οι σημαντικότερες λοιμώξεις που
συνδέονται με χώρους παροχής υγείας
μπορούν προληφθούν σε ποσοστό >50%
με την εφαρμογή εφικτών δεσμών
μέτρων πρόληψης και ελέγχου.
Πως προλαμβάνονται οι νοσοκομειακές
λοιμώξεις και η ανάπτυξη της ΜΑ με την
εφαρμογή της ΥΧ;
Περιορίζεται η διασπορά των
πολυανθεκτικών παθογόνων στο
νοσοκομειακό περιβάλλον και η
επιμόλυνση των άψυχων επιφανειών
από τα χέρια του προσωπικού.
Αποτρέπεται ο αποικισμός των ασθενών
από πολυανθεκτικά παθογόνα.
Προλαμβάνονται οι λοιμώξεις και η
πρόκληση σήψης στους νοσηλευόμενους
ασθενείς.

Πως συνδέονται οι νοσοκομειακές
λοιμώξεις με τη μικροβιακή αντοχή;
Σημαντικό ποσοστό νοσοκομειακών
λοιμώξεων οφείλεται σε ανθεκτικά
παθογόνα.
Οι ασθενείς που
 λαμβάνουν αντιβιοτικά,
 φέρουν καθετήρες,
 είναι βαρέως πάσχοντες
κινδυνεύουν περισσότερο να
εμφανίσουν νοσοκομειακή λοίμωξη από
ανθεκτικά βακτήρια.

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
Είναι πρόβλημα η μικροβιακή αντοχή;
Η εποχή μας έχει χαρακτηριστεί ως η
εποχή της ΠΑΝ-Αντοχής.
Δεν μπορούμε πλέον να θεραπεύσουμε
με τα διαθέσιμα αντιβιοτικά σοβαρές
λοιμώξεις από πολυανθεκτικά βακτήρια.
Ποιες είναι οι επιπτώσεις της;
 Αυξημένη θνητότητα
 Χρήση πολλαπλών αντιβιοτικών με
μεγάλη τοξικότητα
 Αδρανοποίηση των αντιβιοτικών και
περαιτέρω αύξηση της ΜΑ
 Μεγάλο κόστος νοσηλείας
 Σοβαρή δυσλειτουργία του
υγειονομικού συστήματος λόγω των
ειδικών μέτρων πρόληψης που πρέπει να
εφαρμοστούν.
Είναι εφικτή η αντιμετώπισή της;
Είναι εφικτός ο περιορισμός της με την
εφαρμογή βασικών και ειδικών
προληπτικών μέτρων και με τη σωστή
χρήση των αντιβιοτικών.

Με την εφαρμογή της Υγιενής των Χεριών μειώνεται ο κίνδυνος
διασπορά της Μικροβιακής Αντοχής - ΜΑ!

Εμποδίστε τη διασπορά των πολυανθεκτικών
παθογόνων στο νοσοκομειακό περιβάλλον και την
επιμόλυνση των άψυχων επιφανειών με τη σωστή
χρήση των γαντιών και της ΥΧ.

Εμποδίστε των αποικισμό των ασθενών από
πολυανθεκτικά παθογόνα εφαρμόζοντας την ΥΧ
οριζόντια σε όλους τους ασθενείς.
Ο αποικισμός είναι το πρώτο βήμα για την
εμφάνιση λοίμωξης από τα πολυανθεκτικά
παθογόνα.

Εμποδίστε την εμφάνιση της σήψης εφαρμόζοντας
άσηπτους χειρισμούς και ΥΧ για την πρόληψη των
Λοιμώξεων που Συνδέονται με Χώρους Παροχής
Υγείας.

