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Οδός μετάδοσης και Μέτρα ελέγχου για την διασπορά
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Άψυχες επιφάνειες

Ασθενής με λοίμωξη ή
αποικισμό από
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ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ
ΦΟΡΕΙΑ ΑΚΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Επαγγελματιίες Υγείας

1.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ
ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

3.
Κοινός εξοπλισμός
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΛΟΙΜΩΞΗ/ΑΠΟΙΚΙΣΜ
Ο ΑΠΟ ΑΚΕ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΉΡΘΑΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ
ΤΟΝ ΘΕΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Munoz-Price LS Curr Opin Infect Dis 2013

Μέτρα ελέγχου για την διασπορά των Πολυανθεκτικών
Μικροοργανισμών (ΠΑΜ) με επίκεντρο τον έλεγχο της διασποράς
των Ανθεκτικών στις Καρβαπενέμες Εντεροβακτηριακών (ΑΚΕ)

• Τα προτεινόμενα μέτρα ελέγχου συστήνονται από όλες τις διεθνείς
κατευθυντήριες οδηγίες και έχουν συνδεθεί με την επιτυχή εφαρμογή
τους σε χώρες με επιδημίες ή ενδημία από τα συγκεκριμένα
πολυανθεκτικά στελέχη
• Ο αποτελεσματικός έλεγχος της διασποράς των ΠΑΜ απαιτεί την
συνολική και ταυτόχρονη εφαρμογή όλων των μέτρων ελέγχου
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2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious
Agents in Healthcare Settings, HICPAC/CDC
Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities,
2008,HICPAC/CDC
ESCMID guidelines for the management of the infection control measures to reduce
transmission of multidrug-resistant Gram-negative bacteria in hospitalized patients
Munoz-Price, L. Silvia, Quinn, John P. Deconstructing the infection control bundles
for the containment of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, Current Opinion in
Infectious Diseases, August 2013
Recommendations for the control of Multi-drug resistant Gramnegatives:carbapenem resistant Enterobacteriaceae, Australia Commision Nov 2013

ΙΣΡΑΗΛ
Ενδημία από Ανθεκτική στις Καρβαπενέμες Klebsiella spp
Containment of a Country-wide Outbreak of Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae
in Israeli Hospitals via a Nationally Implemented Intervention
Schwaber MJ, et al CID 2011
An ongoing national intervention to contain the spread of carbapenem-resistant
enterobacteriaceae.
Schwaber MJ, Carmeli Y. CID 2014
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Υποχρεωτική Επιτήρηση όλων των κρουσμάτων
Υποχρεωτική δήλωση εφαρμοζόμενων μέτρων
Επιτόπιες επισκέψεις κλιμακίων
Διαχωρισμός ασθενών-νοσηλευτών
Συμμόρφωση στις προφυλάξεις επαφής
Ενεργητική επιτήρηση αποικισμών

Στο αυξημένο ποσοστό
συμμόρφωσης στα
συγκεκριμένα μέτρα
ελέγχου αποδίδεται η
μείωση της επίπτωσης
των AKE στα
νοσοκομεία του Ισραήλ

ΓΑΛΛΙΑ
Επιδημίες στα νοσοκομεία του Παρισιού από Ανθεκτικά στις
Καρβαπενέμες Εντεροβακτηριακά

Long-term control of carbapenemase-producing
Enterobacteriaceae at the scale of a large French
multihospital institution: a nine-year experience,
France, 2004 to 2012
S Fournier et al
Eurosurveillance, May 2014

Τα πιο αποτελεσματικά μέτρα από την
πολυετή εμπειρία της Γαλλίας ήταν η
Ενεργητική Επιτήρηση Αποικισμών,ο
Διαχωρισμός Ασθενών-Νοσηλευτών
και η άμεση εφαρμογή των μέτρων ελέγχου

38 νοσοκομεία στο Παρίσι για 12x106 κατοίκους
Επίπτωση CRE/1000 ημέρες νοσηλείας 0,004 (2012)
Διασπορά σε κλινικά τμήματα και ΜΕΘ
58% OXA 22%KPC, 12 %NDM,7%VIM

Φυσικός διαχωρισμός ασθενών

Ο φυσικός διαχωρισμός των ασθενών με λοίμωξη ή αποικισμό από
πολυανθεκτικά παθογόνα, από τους ασθενείς που δεν είναι αποικισμένοι
από τα συγκεκριμένα βακτήρια είναι επιβεβλημένος για τον έλεγχο της
διασποράς τους στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με όλες τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες αλλά και την
δημοσιευμένη εμπειρία χωρών που αντιμετώπισαν επιδημίες ή ενδημία
από ΠΑΜ, ο φυσικός διαχωρισμός των ασθενών με ΠΑΜ από τους
υπόλοιπους ασθενείς αποτελεί βασικό μέτρο ελέγχου της διασποράς
των ΠΑΜ σε όλους τους χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Τεχνικές Φυσικού Διαχωρισμού Ασθενών
Μόνωση
Ο ασθενής νοσηλεύεται μόνος του ανεξάρτητα από το εάν ο θάλαμος έχει μία ή
περισσότερες κλίνες. Οι μονόκλινοι θάλαμοι του νοσοκομείου πρέπει να
διατίθενται σε ασθενείς με ένδειξη νοσηλείας σε μόνωση και εφαρμογής των
προφυλάξεων επαφής.
Σε νοσοκομεία με υψηλή επίπτωση ασθενών με ΠΑΜ συστήνεται οι ασθενείς να
νοσηλεύονται κατά προτεραιότητα σε προκαθορισμένους θαλάμους-μονώσεις που
θα έχουν ορισθεί από την διοίκηση και την ΕΝΛ του νοσοκομείου σε συνεργασία
με τα κλινικά τμήματα.
Κάθε θάλαμος που ο ασθενής
νοσηλεύεται μόνος του
χαρακτηρίζεται ως μόνωση. Η
μόνωση πρέπει να διαθέτει
προθάλαμο και απαραίτητα τουαλέτα

Τεχνικές Φυσικού Διαχωρισμού Ασθενών
Συν-νοσηλεία (cohorting)
Συν-νοσηλεία ασθενών με ΠΑΜ στα κλινικά τμήματα
Ο ασθενής νοσηλεύεται σε κοινό θάλαμο μόνο μαζί με άλλους ασθενείς που φέρουν
το ίδιο παθογόνο (γένος, είδος, φαινότυπος αντοχής)
Χωροταξικός - Γεωγραφικός Διαχωρισμός ασθενών στην ΜΕΘ
Ο χωροταξικός διαχωρισμός εφαρμόζεται σε μεγάλους ενιαίους χώρους νοσηλείας
όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα απόλυτου φυσικού διαχωρισμού των ασθενών όπως
στις ΜΕΘ. Σε αυτές τις περιπτώσεις σε μία συγκεκριμένη περιοχή του τμήματος,
κατά προτίμηση στην πιο απομακρυσμένη, μεταφέρονται οι ασθενείς με το ίδιο
πολυανθεκτικό παθογόνο σε γειτνίαση.
 Ο γεωγραφικός διαχωρισμός των ασθενών με ΠΑΜ στην ΜΕΘ (patient
cohorting) πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό μετά τη διάγνωση του
αποικισμού ή της λοίμωξης του ασθενούς από ΠΑΜ.
 Ασθενείς με αποικισμό από περισσότερα από ένα ΠΑΜ θα διαχωρίζονται
δίνοντας προτεραιότητα στον αποικισμό από πολυανθεκτική Klebsiella spp.

Τεχνικές Φυσικού Διαχωρισμού Ασθενών
Διατομεακά τμήματα νοσηλείας ασθενών με πολυανθεκτικούς
μικροοργανισμούς
Η διάθεση και οργάνωση ενός κλινικού τμήματος για την νοσηλεία των ασθενών με
πολυανθεκτικά παθογόνα αποτελεί πρακτική που έχει εφαρμοστεί σε αρκετές χώρες
προκειμένου να ελεγχθούν επιδημίες ή και ενδημικές καταστάσεις από
πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς .

Η δημιουργία ενός κλινικού τμήματος για την νοσηλεία μόνο ασθενών με
πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς απαιτεί τη στελέχωσή του με εξειδικευμένο
και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Νοσηλεία ασθενούς με ΠΑΜ σε κοινό θάλαμο
Η νοσηλεία των ασθενών με ΠΑΜ με άλλους ασθενείς χωρίς ΠΑΜ στον ίδιο θάλαμο
εφαρμόζεται μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή . Ο κίνδυνος διασποράς των
ΠΑΜ είναι μεγάλος και κι γι αυτό το λόγο θα πρέπει να τηρούνται απαραίτητα τα
ακόλουθα:

 Το κρεβάτι του ασθενή με τον
πολυανθεκτικό μικροοργανισμό θα πρέπει να
είναι σε ακραία θέση
 Η απόσταση μεταξύ των κρεβατιών πρέπει
να είναι η μέγιστη δυνατή (≥ 1m) και να
υπάρχει τεχνητός φραγμός ανάμεσα στα
κρεβάτια (κουρτίνα και ένα κρεβάτι)
ώστε να ελαχιστοποιείται η επαφή με τον
ασθενή και το άψυχο περιβάλλον του.
 Τέλος θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά
όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης για όλους
τους ασθενείς του θαλάμου.

Εκτίμηση κινδύνου για την νοσηλεία ασθενών με ΠΑΜ σε μόνωση
Η μόνωση των ασθενών όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι θάλαμοι θα πρέπει να γίνεται βάση εκτίμησης
κινδύνου διασποράς των ΠΑΜ. Στην απόφαση για τη μόνωση των ασθενών θα πρέπει να
συνεκτιμάται η δυνατότητα παραμονής του ασθενή στη μόνωση και η δυνατότητα που
παρέχεται για την παρακολούθηση του.

Συστήνεται να δίνεται προτεραιότητα:
 Σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο μεταδοτικότητας όπως είναι οι ασθενείς με εκτεταμένη
λοίμωξη μαλακών μορίων – ανοικτά τραύματα, εγκαύματα, διαβητικό πόδι, κατακλίσεις,
δερματοπάθειες (όπως πέμφιγα και έκζεμα)
 Σε ασθενείς με ξένα σώματα όπως παροχετεύσεις, κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες και
ουροκαθετήρες ιδιαίτερα όταν είναι ήδη αποικισμένα.
 Σε ασθενείς με λοίμωξη ή αποικισμό από παθογόνα με ιδιαίτερο επιδημιολογικό
ενδιαφέρον για τη χώρα μας όπως είναι τα ανθεκτικά στις καρβαπενέμες στελέχη Klebsiella
spp. Στην περίπτωση ασθενών με λοίμωξη ή αποικισμό από στελέχη εντεροβακτηριακών που
παράγουν NDM, οι συγκεκριμένοι ασθενείς θα πρέπει κατά προτεραιότητα να νοσηλεύονται σε
μόνωση.

Τεχνικές Φυσικού Διαχωρισμού ασθενών

Μόνωση
Ύποπτοι ασθενείς
για αποικισμό από
MDROs

Καθαροί ασθενείς

Συν-νοσηλεία
Γεωγραφικός
Διαχωρισμός

Διατομεακά τμήματα

(Isolation Precautions)

Σήμανση θαλάμων και φύλλου
νοσηλείας ασθενών

2. Ιατρονοσηλευτικός εξοπλισμός
Ο ιατρονοσηλευτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη νοσηλεία του ασθενούς
πρέπει να είναι αποκλειστικός για τον συγκεκριμένου ασθενή και τα αντικείμενα που
βρίσκονται εντός του χώρου νοσηλείας του περιορισμένα.

Εκτός της μόνωσης
Τροχήλατο νοσηλείας με:
• Γάντια
• Ποδιές
• Μάσκες (όπου χρειάζονται)
• Αντισηπτικό

Εντός της μόνωσης
• Στηθοσκόπιο
• Θερμόμετρα
• Αντλίες έγχυσης
• Στατό ορού
• Οξύμετρο

3. Διαχωρισμός νοσηλευτών - Nursing Cohorting

Διαχωρισμός του νοσηλευτικού προσωπικού ανάλογα τον διαχωρισμό των
ασθενών από ΠΑΜ.

Διάθεση κατάλληλα εκπαιδευμένου νοσηλευτή για την νοσηλεία των
ασθενών με ΠΑΜ.
Οι νοσηλευτές που φροντίζουν ασθενείς με συγκεκριμένο ΠΑΜ δεν
πρέπει να ασχολούνται με τη νοσηλεία άλλων ασθενών ώστε να
μειώνεται η πιθανότητα οριζόντιας διασποράς των ΠΑΜ.

Αναγκαιότητα διάθεσης αποκλειστικού νοσηλευτή για τη νοσηλεία
ασθενών με ΠΑΜ

Η οριζόντια διασπορά των ΠΑΜ οφείλεται κυρίως στους επαγγελματίες
υγείας που έρχονται σε επαφή με μεγάλο αριθμό ασθενών (περιπατητικοί
ΕΥ) και η πιθανότητα ανεπαρκούς τήρησης των μέτρων ελέγχου είναι
μεγαλύτερη.

Η διάθεση αποκλειστικού νοσηλευτή στους ασθενείς με ΠΑΜ και η
εκπαίδευσή του στη σωστή εφαρμογή των μέτρων μειώνει την πιθανότητα
της διασποράς των ΠΑΜ από ασθενή σε ασθενή αλλά και την επιμόλυνση
του άψυχου περιβάλλοντος.
Peripatetic health-care workers as potential superspreaders
Temime L, Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 October 27; 106(43): 18420–18425
Using sensor networks to study the effect of peripatetic healthcare workers on the
spread of hospital-associated infections
Hornbeck T, J Infect Dis 2012 Nov;206(10):1549-57

Τρόποι διαχωρισμού του
νοσηλευτικού προσωπικού
στη ΜΕΘ
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Διαχωρισμός
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Διαχωρισμός
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4. Μέτρα Ατομικής Προστασίας - ΜΑΠ

Υγιεινή
Χεριών

Μπλούζα
μιας
χρήσεως

Γάντια

Η μπλούζα!

Τι είναι αυτό που συνήθως
ξεχνάμε;

Με τα γάντια προστατεύουμε μόνο τα χέρια μας

Σωστή εφαρμογή των Μέτρων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Υγιεινή των χεριών
Πάντα πριν την χρήση της προστατευτικής ενδυμασίας
Γάντια - Μπλούζα μιας χρήσης
Το νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να φορά καθαρά γάντια
και ποδιά μιας χρήσεως κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με τον
ασθενή. Τα γάντια πρέπει να είναι μιας χρήσεως και να
αλλάζονται μεταξύ των επεμβατικών τεχνικών καθώς και από
την μετάβαση από σηπτική σε καθαρή περιοχή στον ίδιο
ασθενή.
Μάσκα χειρουργική, γυαλιά
Χρησιμοποιούνται μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος εκτίναξης
βιολογικών υλικών

Σωστή εφαρμογή των Μέτρων
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Σειρά εφαρμογής των ΜΑΠ

1.
2.
3.
4.

Μπλόυζα
Μάσκα
Προστατευτικά γυαλιά
Γάντια

Σειρά αφαίρεσης των ΜΑΠ

1.
2.
3.
4.

Γάντια
Προστατευτικά γυαλιά
Μπλούζα
Μάσκα

Πότε και Πού τοποθετούνται
τα ΜΑΠ

Πότε και Πού αφαιρούνται
τα ΜΑΠ

Πριν την επαφή μας με τον ασθενή και πριν
την είσοδό μας στο θάλαμο

Μετά την επαφή μας με τον ασθενή στην
πόρτα πριν την έξοδό μας από το θάλαμο, ή
στον προθάλαμο εάν υπάρχει. Αμέσως μετά
την αφαίρεσή τους εφαρμόζεται η Υγιεινή των
Χεριών

Μέχρι πότε πρέπει να εφαρμόζονται οι προφυλάξεις
επαφής;
• Υπάρχουν δεδομένα για αποικισμό των ασθενών από ΑΚΕ (CRE) για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών

• Η απόφαση για άρση των προφυλάξεων επαφής απαιτεί περισσότερες από
μία διαδοχικές καλλιέργειες φορείας εφόσον ο ασθενής δεν λαμβάνει
αντιβιοτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι προφυλάξεις επαφής εφαρμόζονται μέχρι την έξοδο του
ασθενή από το νοσοκομείο

Υγιεινή Χεριών
 Η εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και η επιτήρηση της συμμόρφωσης του στην υγιεινή
των χεριών πρέπει να είναι συνεχής.
 Η υγιεινή των χεριών πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους ασθενείς και από όλους τους
επαγγελματίες υγείας
 Η υγιεινή των χεριών πρέπει να εφαρμόζεται παρά την κλίνη του ασθενούς, στο σημείο
φροντίδας του, ανεξάρτητα από την χρήση γαντιών.

Η Υγιεινή των Χεριών εφαρμόζεται:

Περιοχή
ασθενούς

Περιοχή
έκθεσης σε
σωματικά υγρά
του ασθενούς

Περιοχή
Επαγγελματία υγείας

αυξημένου
κινδύνου για
ανάπτυξη
λοίμωξης

Στο σημείο της
φροντίδας του
ασθενούς

Τα 5 βήματα της Υγιεινής των Χεριών

Η χρήση των γαντιών είναι ο
μεγαλύτερος εχθρός της
Υγιεινής των Χεριών
Χαμηλό ποσοστό Συμμόρφωσης στις
Ενδείξεις εφαρμογής και απόρριψης
Συσχέτιση με τα χαμηλά επίπεδα
συμμόρφωσης στην ΥΧ
Ιδιαίτερα συχνή η μη έγκαιρη
αφαίρεσή τους μετά την επαφή με τον
ασθενή
Matthieu Eveillard Future Microbiol. (2011)

5. Παρεμβατικές τεχνικές- Χειρισμός ξένων σωμάτων
Οι ασθενείς με ξένα σώματα (καθετήρες, ενδοτραχειακός σωλήνας κά) έχουν
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης λοίμωξης που σχετίζεται με αυτά. Ταυτόχρονα η
χρήση των ξένων σωμάτων συνδέεται με την ανάπτυξη αντοχής των
Εντεροβακτηριακών στις Καρβαπενέμες. Γι αυτό το λόγο ο περιορισμός της
χρήσης τους αποτελεί μέτρο ελέγχου της διασποράς τους στο νοσοκομειακό
περιβάλλον.
Η τοποθέτηση καθώς και η αφαίρεσή των καθετήρων πρέπει να γίνεται βάση
ενδείξεων. Η αφαίρεσή τους πρέπει να αποφασίζεται το συντομότερο δυνατό
όταν πλέον δεν κρίνεται απαραίτητη η χρήση τους για τη νοσηλεία των
ασθενών.

7. Έλεγχος και Ενημέρωση Επισκεπτηρίου
Εξαιρετικά σημαντικός είναι ο έλεγχος επισκεπτηρίου στο θάλαμο νοσηλείας των
ασθενών με πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς. Το επισκεπτήριο θα πρέπει να
είναι περιορισμένο και ενήμερο για την εφαρμογή των προφυλάξεων επαφής καθώς
και οι επισκέπτες ΕΥ που δεν ανήκουν στο τμήμα νοσηλείας .

8. Μετακίνηση ασθενών

1.
2.

3.

Οι μετακινήσεις των ασθενών εντός και εκτός νοσοκομείου πρέπει να
περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες.
Επιβεβλημένη είναι η ενημέρωση του ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού που θα μεταφέρει και θα υποδεχθεί τον ασθενή στο νέο
τμήμα ή στο άλλο νοσοκομείο εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Ακόμη πολύ σημαντική είναι η απολύμανση του ιατρικού εξοπλισμού
καθώς και των μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία
είναι κοινά και με άλλους ασθενείς.

Ασθενείς που προέρχονται από κλινικά τμήματα με υψηλή
επίπτωση ΠΑΜ όπως οι ΜΕΘ, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
φορείς ΠΑΜ και να εφαρμόζονται άμεσα οι προφυλάξεις επαφής

9. Υγιεινή περιβάλλοντος
Η επιμόλυνση του περιβάλλοντος και του ιατρονοσηλευτικού εξοπλισμού
συμμετέχουν καθοριστικά στη διασπορά των πολυανθεκτικών παθογόνων
στο νοσοκομειακό χώρο

Χώρος νοσηλείας
Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα και να εξασφαλίζεται ο συχνός καθαρισμός
των θαλάμων που νοσηλεύονται ασθενείς με πολυανθεκτικά παθογόνα.
Επιμελής καθαρισμός 2 φορές την ημέρα τουλάχιστον. Συστήνεται ο υγρός
καθαρισμός (κοινό απορρυπαντικό και με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου).
Ιατρικός εξοπλισμός
Κάθε ασθενής πρέπει να έχει τον αποκλειστικά δικό του ιατρικό εξοπλισμό (π.χ.
ακουστικά, περιχειρίδα κτλ) ο οποίος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλο
ασθενή αν δεν απολυμανθεί πρώτα. Κάθε ιατρικό μηχάνημα (Χ-Ray, ultrasound)
που χρησιμοποιείται από ασθενείς με πολυανθεκτικό παθογόνο πρέπει να
καθαρίζεται πριν και μετά τη χρήση του.

Simple measures save lives: An approach to infection control in countries with limited
resources. Nizam Damani Journal of Hospital Infection (2007)

