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Η διαχείριση των ασθενών με ΠΑΜ σε επίπεδο νοσοκομείου
Κάθε πρόγραμμα Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, που σύμφωνα με
το νέο ΦΕΚ αποτελεί τον εσωτερικό κανονισμό των νοσοκομείων,
πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά μέτρα που εφαρμόζονται για την
πρόληψη της διασποράς των ανθεκτικών βακτηρίων στο νοσοκομειακό
χώρο.
Εάν δε το νοσοκομείο αντιμετωπίζει αυξημένη επίπτωση από ΠΑΜ στα
κλινικά τμήματα εκτός ΜΕΘ ή σε ειδικά τμήματα (πχ. ΜΕΘ, αιματολογικές
κλινικές κά.) θα πρέπει μέσα στο σχέδιο δράσης που θα διαμορφώσει να
περιλαμβάνει και τις ειδικές εκείνες δράσεις στις οποίες θα υλοποιήσει για
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Δομικά συστατικά ενός Προγράμματος Πρόληψης και
Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
1. Πολιτική
2. Ανθρώπινο δυναμικό-Αρμοδιότητες
Policy
•
Θεσμικά Όργανα
Human recourses –
•
Εξειδικευμένο προσωπικό
Duties
•
Διοικητικά στελέχη
Procedures-Practices
•
Υπόλοιποι ΕΥ
Training
4. Πρακτικές-Διαδικασίες
Audit
• Μέτρα ελέγχου διασποράς
Action Plan
• Δεσμίδες μέτρων πρόληψης λοιμώξεων
• Απολύμανση ιατρονοσηλευτικού εξοπλισμού
• Υγιεινή περιβάλλοντος
SURVEILLANCE
• Απόβλητα
EVALUATION
• Διαχείριση επιδημιών
• Ασφάλεια ΕΥ
• Διαχείριση αντιβιοτικών
(NHS-CANADA-USA)
5. Εκπαίδευση
6. Ενημέρωση Επικοινωνία
7. Επιτήρηση εφαρμογής
8. Αξιολόγηση
9. Σχέδιο Δράσης
Ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της διασποράς

των ΠΑΜ ακολουθεί το πλαίσιο εργασίας ενός
Προγράμματος Ελέγχου Λοιμώξεων.

Σχεδιασμός δράσεων σχετικά με την αντιμετώπιση της διασποράς των
ΠΑΜ σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα – Σχέδιο δράσης

• ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ;
• Υψηλή επίπτωση
• Επιδημία
• Νέο MDR παθογόνο

•ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο
ΤΡΟΠΟΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ;
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΡΑΣΕΩΝ
• ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΌΧΟΥΣ FEEDBACK
ΜΑΣ;
• ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ;
• ΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛAΞΕΙ;

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

•Εκτίμηση διαθέσιμων πόρων
και ανθρώπινου δυναμικού
•Στοχοθεσία
•Δράσεις

• ΠΩΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ;
• Ιεράρχηση δράσεων και
πόρων
• Εκπαίδευση
• Επιτήρηση της εφαρμογήςΔΕΙΚΤΕΣ

Καθορισμός διαδικασιών

Άξονες εφαρμογής προγράμματος διαχείρισης
ασθενών με ΠΑΜ στα πλαίσια εφαρμογής του
Εσωτερικού Κανονισμού του νοσοκομείου

1. Μέτρα Ελέγχου και Πρόληψης
• Φυσικός διαχωρισμός ασθενώνΠροφυλάξεις επαφής
• Υγιεινή Χεριών
• Δέσμες μέτρων για την πρόληψη
των σημαντικότερων
νοσοκομειακών λοιμώξεων
• Συστηματική επιτήρηση
αποικισμών
• Καθαριότητα περιβάλλοντος και
απολύμανση ιατρονοσηλευτικού
εξοπλισμού .
2. Χρήση αντιβιοτικών
3. Εκπαίδευση ΕΥ
4. Επιτήρηση συμμόρφωσης
στα μέτρα ελέγχου
5.Αξιολόγηση
αποτελεσματικότητας
εφαρμοζόμενων πρακτικών

Καθορισμός
αρμοδιοτήτων
Προσωπικού
• Διοίκηση
• Θεσμικά Όργανα
• Μικροβιολογικό Εργαστήριο
• Κλινικά Τμήματα
• Φαρμακείο
• Άλλες δομές (ομάδα
εκπαίδευσης-σύνδεσμοι
τμημάτων)
• Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
(Τεχνική ΥπηρεσίαΟικονομικές Υπηρεσίες)

Αξιολόγηση και
Αξιοποίηση πόρων
και υλικοτεχνικής
υποδομής
• Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
• Κατανομή προσωπικού
και υλικών ανάλογα με τις
ανάγκες
• Ενίσχυση τμημάτων με τις
μεγαλύτερες ανάγκες
• Σωστή χρήση διαθέσιμων
υλικών

Προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής δράσεων
για τον έλεγχο των ΠΑΜ
Η εκπαίδευση του προσωπικού στην εφαρμογή των μέτρων
ελέγχου είναι πρωταρχικής σημασίας και θα πρέπει να είναι
συνεχής(Ομάδα εκπαίδευσης)
Η επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων και της συμμόρφωσης
του προσωπικού πρέπει να είναι συστηματική
(Ομάδα επιτήρησης)
Η αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων δράσεων για τον περιορισμό
των ΠΑΜ πρέπει να πραγματοποιείται από την ΕΝΛ σε συνεργασία
με την Διοίκηση του νοσοκομείου και τα αποτελέσματα της να
κοινοποιούνται στο υπόλοιπο νοσοκομείο

εκπαίδευση

επιτήρηση

αξιολόγηση

Οι σημαντικότεροι στόχοι ενός προγράμματος ελέγχου λοιμώξεων
και περιορισμού της Μικροβιακής Αντοχής στα ελληνικά
νοσοκομεία.
1. Αύξηση της συμμόρφωσης των κλινικών τμημάτων στον
φυσικό διαχωρισμό των ασθενών με ΠΑΜ και στην εφαρμογή
των προφυλάξεων επαφής για τον περιορισμό της οριζόντιας
διασποράς των ΠΑΜ.
2. Αύξηση της συμμόρφωσης των ΕΥ στην Υγιεινή των Χεριών
3. Αύξηση της συμμόρφωσης στην εφαρμογή των μέτρων
πρόληψης για την μείωση των βακτηριαιμιών από ΚΦΚ
4. Προώθηση της ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών στο
νοσοκομειακό χώρο

Μοντέλο Οργάνωσης Διαδικασιών-Ομάδες εργασίας

ΟΜΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ

•Υπεύθυνος (θεσμικό πρόσωπο)
•Ομάδα εργασίας (ΕΥ) θεσμικά όργανα,
εθελοντική συμμετοχή

• Στόχοι
• Δράσεις
• Χρονοδιάγραμμα

• Οδηγίες
• Υλικό (οργανωμένο υλικό σε συνεργασία
με κεντρικούς φορείς, με εξειδικευμένους
εξωτερικούς συνεργάτες)

ΕΝΛ
Ομάδες
Εκπαίδευσης
Επιτήρησης
Αξιολόγησης

Διοικητικά μέτρα
1. Εδραίωση ενιαίας στρατηγικής- πρόγραμμα ελέγχου λοιμώξεων για την πρόληψη και τον έλεγχο
της διασποράς των ΠΑΜ στο νοσοκομειακό χώρο.Η υιοθέτηση της στρατηγικής αυτής θα προωθεί την
πρόληψη και τον έλεγχο της διασποράς των ΠΑΜ ως προτεραιότητα του νοσοκομείου.
Προτεραιότητα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ και τρόπου φυσικού διαχωρισμού ασθενών ανά
κλινικό τμήμα
2. Ενσωμάτωση των αρχών της πρόληψης για την διασπορά των ΠΑΜ στην καθημερινή κλινική
πρακτική του προσωπικού μέσω της εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε επικαιροποιημένες οδηγίες..
Προτεραιότητα: προώθηση προγράμματος υποχρεωτικής εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας
3. Εξασφάλισης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου για την
διασπορά των ΠΑΜ.
Προτεραιότητα: Ενίσχυση τμημάτων ανάλογα με τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν και τα δεδομένα
επιτήρησης
4. Ενίσχυση της επιτήρησης και της έγκαιρης διάγνωσης των ασθενών με λοίμωξη ή αποικισμό από
ΠΑΜ, δηλαδή ενίσχυση του μικροβιολογικού εργαστηρίου και των θεσμικών οργάνων που έχουν
αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος ελέγχου.
Προτεραιότητα: Εγκατάσταση προγράμματος επιτήρησης δεικτών
5. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων επιτήρησης –δεικτών, εντοπισμό και αντιμετώπιση περιορισμών στην
εφαρμογή των μέτρων ελέγχου.
Προτεραιότητα: Συστηματική συνεργασία με ΕΝΛ-ΟΕΚΟΧΑ , παρακολούθηση δεικτών, επίλυση
προβλημάτων
6. Συνεργασία με φορείς δημόσιας υγείας και εξωτερικούς συνεργάτες όταν κριθεί αναγκαίο

Διοικητικά μέτρα

Μία από τις βασικότερες προτεραιότητες των διοικήσεων
των νοσοκομείων θα πρέπει να είναι η εγκατάσταση
διαδικασίας έγκαιρης ενημέρωσης των επαγγελματιών
υγείας εντός και εκτός νοσοκομείου που μεταφέρουν ή
παραλαμβάνουν τους ασθενείς με ΠΑΜ.

Ενημέρωση και έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων ελέγχου
Α. Μετακινήσεις ασθενών εντός του νοσοκομείου . Η ενημέρωση των
τμημάτων που υποδέχονται τους ασθενείς θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την
διαδικασία που αναγράφεται στον εσωτερικό κανονισμό του κάθε νοσοκομείου.
Β. Προγραμματισμένες μετακινήσεις ασθενών μεταξύ νοσοκομείων. Η
ενημέρωση των χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας υποδοχής των ασθενών θα
πρέπει να πραγματοποιείται από το νοσοκομείο προέλευσης.
Γ. Επανεισαγωγή ασθενών με γνωστό πολυανθεκτικό μικροοργανισμό στο
ίδιο νοσοκομείο ή σε άλλο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας (Ιδρύματα
Χρονίως Πασχόντων, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Κέντρα Αποκατάστασης κα).
Σε κάθε νοσοκομείο θα πρέπει να τηρείται αρχείο με τους νοσηλευόμενους
ασθενείς με ΠΑΜ
Σε κάθε ασθενή με ΠΑΜ στο ενημερωτικό εξόδου από το νοσοκομείο πρέπει να
αναγράφεται ο αποικισμός του από το πολυανθεκτικό

Προτεινόμενο
δελτίο για την
έγκαιρη
ενημέρωση των
ΕΥ που
υποδέχονται τον
ασθενή

Ενημέρωση στις μετακινήσεις των ασθενών

ΕΝΤΟΣ
• ΚΛΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
• ΤΜΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΚΑΒ
• ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ
• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΤΟΣ
•
•
•
•
•

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΦΑ
ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
ΙΔ. ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
• ΜΝΤ

ΕΝΤΟΣ
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (επισκέπτες, περιστασιακό και μόνιμο
προσωπικό)
• ΟΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ

ΕΚΤΟΣ

Infection Control and Changing
Health-Care Delivery Systems
William R. Jarvis
Emerging Infectious Diseases 2001

Guidance for Control of CarbapenemresistantEnterobacteriaceae (CRE)
2012 CRE Toolkit

Πλαίσιο εργασίας ΕΝΛ

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
Μέτρα Ελέγχου
Οριζόντια διασπορά παθογόνων
Δέσμες Μέτρων για συγκεκριμένα είδη λοιμώξεων

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ(ΔΕΙΚΤΕΣ)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαχείριση αντιβιοτικών
(ΟΕΚΟΧΑ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΝΛ: Αξιολόγηση δεδομένων επιτήρησης- Feedback

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις συγκεντρώνονται
δεδομένα με κόπο και προσπάθεια χωρίς να αξιολογούνται και χωρίς να
ενημερώνονται ανάλογα οι Επαγγελματίες Υγείας

H αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από την ΕΝΛ με δύο βασικούς στόχους:
1. Την ανεύρεση των προβλημάτων που υπάρχουν και τον καθορισμό
δράσεων για την αντιμετώπισή τους
2. Την ευρεία ενημέρωση της Διοίκησης και των κλινικών τμημάτων

Διαχείριση αντιβιοτικών (antibiotic stewardship)
Η συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση των αντιβιοτικών στο νοσοκομειακό χώρο
απαιτεί την εδραίωση προγράμματος ορθολογικής διαχείρισης των αντιβιοτικών.
Στόχος του προγράμματος είναι ο περιορισμός της Μικροβιακής Αντοχής.
Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού θα γίνει από την εξειδικευμένη Ομάδα Επιτήρησης
Κατανάλωσης και Χρήσης Αντιβιοτικών του νοσοκομείου ΟΕΚΟΧΑ σε συνεργασία με την
ΕΝΛ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Αξιολόγηση επιπέδων Μικροβιακής Αντοχής
2. Αξιολόγηση Κατανάλωσης Αντιβιοτικών στο νοσοκομείο
3. Δράσεις στοχευμένες στην ορθή συνταγογράφηση αντιβιοτικών που
συνδέονται με την ανάπτυξη και επικράτηση συγκεκριμένων παθογόνων.
4. Χειρουργική προφύλαξη
Policy Statement on Antimicrobial Stewardship by SHEA, IDSA and PIDS
Ιnfection control and hospital epidemiology april 2012
Core Elements of Hospital Antibiotic Stewardship Programs
CDC 2014

Η συμβολή του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
1.

2.

3.

4.

Εξασφάλιση δυνατότητας
μικροβιολογικής
τεκμηρίωσης
Εδραίωση βασικού
συστήματος έγκαιρης
ανίχνευσης και κοινοποίησης
μικροβιολογικών
αποτελεσμάτων στην ΕΝΛ και
στα κλινικά τμήματα.
Επιτήρηση της μικροβιακής
αντοχής και συστηματικής
ενημέρωσης της ΕΝΛ, της
διοίκησης και των κλινικών
τμημάτων για τα δεδομένα της
επιτήρησης και την
αναγκαιότητα άμεσης
εφαρμογής των μέτρων
πρόληψης και ελέγχου.
Συμμετοχή στην εθνική
επιτήρηση (δείκτες
επιτήρησης)

Διάγνωση

Καθημερινή
Ρουτίνα

Συστηματική
Επιτήρηση
Δείκτες

Κλινικό Τμήμα

Συνεργασία με
ΕΝΛ/ΟΕΚΟΧΑ

Φυσικός
διαχωρισμός
ασθενώνΠροφυλάξεις
Επαφής

Υγιεινή Χεριών

Καθαριότητα
περιβάλλοντος

Επικοινωνία Ενημέρωση

Έλεγχος
αποικισμού
ασθενών

Επιτήρηση
Εκπαίδευση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

2

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Α

Φυσικός διαχωρισμός
Διάθεση μονώσεων

Β

Απαραίτητος εξοπλισμός

Γ

Επισκεπτήρι

Δ
Ε

Μετακινήσεις ασθενούς εντός
νοσοκομείο
Ενεργητική επιτήρηση
αποικισμών ασθενών

Α
ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ

Β
Γ
Α

3

ΔΕΣΜΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ
ΝΛ

Β
Γ

Δ
4.

ΥΓΙΕΙΝΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

6.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

7.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΣΘΕΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
8.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Α
Β
Γ
Α
Β

Είδος αλκοολούχων
αντισηπτικών
Πρόσβαση σε αλκοολούχα
διαλύματα
Συμμόρφωση προσωπικού
Λοιμώξεις
Ενδαγγειακώνκαθετήρων
Λοιμώξεις συνδεόμενες με
ουροκαθετήρες
Λοιμώξεις Χειρουργικού
Πεδίου
Λίστα ελέγχου για ασφαλείς
ΧΕ
Πνευμονία συνδεόμενη με
μηχανικό αερισμό
Είδος απολυμαντικών
Περιοδικότητα
Άλλοι μέθοδοι
Πολιτική συνταγογράφησης
αντιβιοτικών
Πρωτόκολλα χειρουργικής
προφύλαξης

Α
Β
Α
Β

Διαχείριση αιχμηρών
Εμβολισμός προσωπικού
Βασική ενημέρωση
Ειδικά θέματα

Α
Β

Θεσμικά Όργανα
Κλινικά τμήματα

Τεκμηρίωση
Περιορισμοί Επιτήρηση της Εκπαίδευση
Εφαρμοζόμεν
στην
συμμόρφωσης
ων
εφαρμογή τους στην εφαρμογής
Πρακτικών*
τους

Λειτουργία
τμημάτων σύμφωνα
με τον Εσωτερικό
Κανονισμό

ΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η πρόληψη των ΝΛ απαιτεί τη συμμετοχή όλων των τμημάτων του
νοσοκομείου. Στην επιτήρηση των δεικτών ελέγχου λοιμώξεων

συμμετέχουν όλα τα τμήματα του νοσοκομείου

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΝΛ/ΝΕΛ
ΟΕΚΟΧΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
• ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ
• ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

• ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
• ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΙ
• ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥ
ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
• ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
• ΑΛ.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΜ

Επιδημιολογική Επιτήρηση

1.

2.

1.

2.

Λοιμώξεις από ΠΑΜ

Λοιμώξεις/Αποικισμός
από ΠΑΜ

Μικροβιακή Αντοχή

Κατανάλωση Αντιβιοτικών

Δείκτες Επιτήρησης
αποτελέσματος
1ος δείκτης
Βακτηριαιμίες - ΣΧΠΥΥ
Εβδομαδιαίο δελτίο
2ος δείκτης
Συνολική Επίπτωση ΠΑΜ
(Μηνιαίο δελτίο)
3ος δείκτης
Αντοχή μικροοργανισμών
στα αντιβιοτικά
4ος δείκτης
Κατανάλωση των
αντιβιοτικών στο
νοσοκομείο

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ο ασθενής μονώθηκε/συννοσηλεύεται?

Έξω από τον θάλαμο
βρίσκεται τροχήλατο με το
υλικό για τον ΜΑΠ?

Ενημερώθηκαν
Επαγγελματίες Υγείας
και το οικείο περιβάλλον
του ασθενούς?

5ος Δείκτης
Συμμόρφωση στις προφυλάξεις
επαφής
(Μηνιαίο δελτίο)

Επιτήρηση της συμμόρφωσης στην εφαρμογή των
μέτρων πρόληψης και ελέγχου

1.

Εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης της συμμόρφωσης του
προσωπικού στα σημαντικότερα μέτρα ελέγχου

2.

Καθορισμός Ομάδας Επιτήρησης-σύνδεσμοι τμημάτων

3.

Καθορισμός διαδικασιών και εργαλείων επιτήρησης (δείκτες,
πρωτόκολλα-check list)

Έλεγχος αποικισμού ασθενών
1. Ο έλεγχος των χλωρίδων ασθενών υψηλού κινδύνου για αποικισμό από
πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς θα πρέπει ως πρακτική να εφαρμόζεται
σε όλους τους Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
2. Η εφαρμογή του είναι απαραίτητη σε ΧΠΥΥ που νοσηλεύουν συχνά ασθενείς
με ΠΑΜ
3. Ο έλεγχος του αποικισμού γίνεται κυρίως με ορθικό ή/και φαρυγγικό
επίχρισμα ή δείγμα από άλλες εστίες πιθανού αποικισμού όπως τραύμα,
ούρα κά.
4. Οι προτεινόμενες μικροβιολογικές μέθοδοι αφορούν κυρίως τα Ανθεκτικά
στις Καρβαπενέμες Εντεροβακτηριακά (ΑΚΕ)

Έλεγχος αποικισμού ασθενών και προληπτική εφαρμογή των
προφυλάξεων επαφής μέχρι την τεκμηρίωση του αποικισμού τους

SOS Απαραίτητος

είναι ο έλεγχος των ασθενών που ήρθαν σε επαφή με
τον ασθενή με ΠΑΜ, δηλαδή οι συν-νοσηλευόμενοι ασθενείς ακόμη κι εάν
έχουν μεταφερθεί σε άλλο θάλαμο ή κλινικό τμήμα

Ασθενείς υψηλού κινδύνου θεωρούνται όσοι ασθενείς προέρχονται από
τμήματα με υψηλή επίπτωση ΠΑΜ όπως ΜΕΘ, αιματολογικές και
ογκολογικές κλινικές ΜΤΝ ή από άλλους ΧΠΥΥ,

Εκπαίδευση
1. Ομάδα Εκπαίδευσης Νοσοκομείου
2. Εδραίωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης όλου του
προσωπικού (προσωρινού και μόνιμου) στην εφαρμογή
των μέτρων ελέγχου
3. Συνεχή επικαιροποίηση και διάθεση οδηγιών και έντυπου
υλικού
4. Ενημέρωση επισκεπτών και εκπαίδευσή τους εάν αυτό
κριθεί απαραίτητο.

Στόχοι Εκπαίδευσης

Υγιεινή των Χεριών

Προφυλάξεις
Επαφής

Δέσμες μέτρων για
την πρόληψη
λοιμώξεων από
παρεμβατικούς
χειρισμούς

Διαχείριση ασθενών
με ΠΑΜ

Υγιεινή
περιβάλλοντος

Χρήση αντιβιοτικών
στο νοσοκομειακό
χώρο

Διαδικασία αξιολόγησης

Ευγενική παραχώρηση της κα.Α.Εγγλεζοπούλου

Επιπρόσθετα μέτρα
Πότε εφαρμόζονται
1.
2.

3.

4.

Συρροές ασθενών- Επιδημία με λοίμωξη/αποικισμό από ΠΑΜ.
Ανίχνευση ΠΑΜ για πρώτη φορά στο νοσοκομείο, ή εμφάνισής
τους σε τμήματα που νοσηλεύουν ευπαθείς πληθυσμοί ασθενών
(μονάδες νοσηλείας νεογνών, μεταμοσχευμένων, αιματολογικών
ασθενών κ.α.).
Ανίχνευσης ΠΑΜ με νέο μηχανισμό αντοχής και ιδιαίτερη
επιδημιολογική σημασία.
Νοσοκομεία ή κλινικά τμήματα με υψηλή επίπτωση ασθενών με
λοίμωξη/αποικισμό από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς η
οποία δεν ελέγχεται παρά την εφαρμογή των βασικών μέτρων
πρόληψης και ελέγχου

Σχέδιο Δράσης – Προκρούστης
Μέση μηνιαία επίπτωση βακτηριαιμιών από
CR-KP ανά αριθμό κλινών
0,180
0,160
0,140
0,120
0,100
0,080
0,060
0,040
0,020
0,000

<=200

>500

201-500

Επιπρόσθετα μέτρα
Αξιολόγηση των δεδομένων της
επιτήρησης και σχεδιασμό δράσεων
και ανάλογη κατανομή ανθρώπινου
δυναμικού και πόρων
Εντατικοποίηση της εφαρμογής των
βασικών μέτρων πρόληψης και
ελέγχου
Εφαρμογή στοχευμένης επιτήρησης

Εκτίμηση κινδύνου και προληπτική
εφαρμογή των μέτρων ελέγχου

1ο

2ο

3ο

4ο

Ενισχύονται τα κλινικά τμήματα
σε προσωπικό και υλικά και
διάθεση μονόσεων
Υγιεινή Χεριών
Προφυλάξεις Επαφής
Καθαριότητα περιβάλλοντος
Συστηματική επιτήρηση
Λοιμώξεων από Gram (-)
Ανθεκτικά στις Καρβαπενέμες
Έλεγχος αποικισμού
και προληπτική εφαρμογή των
μέτρων ελέγχου σε ασθενείς
υψηλού κινδύνου

Νοσοκομεία με συστηματική
εμφάνιση ή υψηλή
επίπτωση ΠΑΜ η επίπτωση
που δεν ελέγχεται με τα
βασικά μέτρα

Νοσοκομεία με χαμηλή
επίπτωση ή πρώτη
εμφάνιση ΠΑΜ

Νοσοκομεία με
μηδενική επίπτωση

Εντατικοποίηση της εφαρμογής
των βασικών μέτρων και
στοχευμένη επιτήρησή τους σε
κλινικά τμήματα υψηλού
κινδύνου

Εντατικοποίηση της εφαρμογής
των βασικών μέτρων

Στοχευμένη προοπτική
επιτήρηση ασθενών με
λοίμωξη/αποικισμό από
συγκεκριμένα ΠΑΜ

Αναδρομική επιτήρηση
ασθενών με
λοίμωξη/αποικισμό από
συγκεκριμένα ΠΑΜ

Βασική επιτήρηση

Συστηματική επιτήρηση
αποικισμών ασθενών υψηλού
κινδύνου που εισάγονται στο
νοσοκομείο ή σε ειδικά τμήματα
υψηλού κινδύνου

Σημειακοί επιπολασμοί
αποικισμών
Έλεγχος αποικισμού ασθενών
που συνδέονται επιδημιολογικά
με ασθενείς με ΠΑΜ.

SOS Έλεγχος αποικισμού
ασθενών από ΧΠΥΥ
υψηλής επίπτωσης.

Βασικά μέτρα

