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ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΣΧΝ
ΠΟΛΤΑΝΘΔΚΣΙΚΧΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
Δηζαγσγή
Η δηαζπνξά ησλπνιπαλζεθηηθώλ κηθξννξγαληζκώλ ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο
απνηειεί κία θξίζε δεκόζηαο πγείαο ζε δηεζλέο επίπεδν κε πνιύ ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ηόζν
γηα ηνπο αζζελείο όζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πγεηνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο. Η πξόιεςε ηεο
δηαζπνξάο ησλ πνιπαλζεθηηθώλ παζνγόλσλ ζην λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα
απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηόηεηα θάζε πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ.ηελ
παξνύζα ζεκαηηθή ελόηεηα αλαπηύζζνληαη από θάζε λνζνθνκείν όιεο εθείλεο νη
δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδνληαη ζην λνζνθνκείν γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο
δηαζπνξάο ησλ πνιπαλζεθηηθώλ κηθξννξγαληζκώλ (ΠΑΜ-MDROs).
Η πξόιεςε ηεο δηαζπνξάο ησλ ΠΑΜ πξέπεη λα γίλεηαη ζπγρξόλσο ζε πνιιά επίπεδα θαη
βαζίδεηαη θπξίσο ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:
Σηελ πξόιεςε ηεο νξηδόληηαο δηαζπνξάο ησλ ΠΑΜ ζην λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ.
Η θαηεγνξία απηή ησλ κέηξσλ είλαη ε ζεκαληηθόηεξε γηαηί ηα ΠΑΜ κεηαδίδνληαη από
αζζελή ζε αζζελή κέζσ ηεο επαθήο κε ην πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ ή ην
επηκνιπζκέλν άςπρν πεξηβάιινλ (επηθάλεηεο, θνηλόο εμνπιηζκόο).
Σηελ πξόιεςε ησλ ινηκώμεσλ από παξεκβαηηθνύο ρεηξηζκνύο, πνπ απνηεινύλ ηηο
ζπρλόηεξεο λνζνθνκεηαθέο ινηκώμεηο θαη κπνξνύλ ζε πνιύ πςειό πνζνζηό λα
απνθεπρζνύλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ δεζκίδσλ κέηξσλ θαη είλαη νη
αθόινπζεο:
 Βαθηεξηαηκίεο Πξνεξρόκελεο από ηνπο Κεληξηθνύο Φιεβηθνύο Καζεηήξεο
 Οπξνινηκώμεηο Σπλδεόκελεο κε ηελ ηνπνζέηεζε νπξνθαζεηήξα
 Λνηκώμεηο θαηώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ ζρεηηδόκελεο κε κεραληθή αλαπλνή
 Λνηκώμεηο Φεηξνπξγηθνύ Πεδίνπ
Σηελ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ αηηίσλ –παζνγόλσλ ησλ ινηκώμεσλ από ΠΑΜ πνπ
πεξηιακβάλεη ηόζν ηελ δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο θαη ζσζηήο ηαπηνπνίεζεο ησλ ΠΑΜ,
όζν θαη ηελ δηάγλσζε ησλ αζπκπησκαηηθώλ θνξέσλ από ηνπο νπνίνπο κεηαδίδνληαη
νη πνιπαλζεθηηθνί κηθξννξγαληζκνί θαη ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ηα
ίδηα κέηξα πξόιεςεο πνπ εθαξκόδνληαη θαη ζηνπο αζζελείο κε ινίκσμε από ΠΑΜ.
Σηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ αληηβηνηηθώλ ζην λνζνθνκεηαθό ρώξν, ε νπνία
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ησλ ινηκώμεσλ
3

από ΠΑΜ αιιά θαη ηε δηάζσζε ησλ ηειεπηαίσλ δηαζέζηκσλ αληηβηνηηθώλ γηα ηελ
αληηκεηώπηζή ηνπο.
Τα κέηξα ειέγρνπ δηαρσξίδνληαη ζην βαζηθό θνξκό πνπ απνηειεί ηα γεληθά κέηξα πνπ πξέπεη
λα εθαξκόδνληαη ζε όινπο ηνπο ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο θαη ζηα εληαηηθνπνηεκέλα
επηπξόζζεηα κέηξα πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο ή ζε πεξηπηώζεηο
πνπ δελ απνδίδνπλ ηα γεληθά κέηξα.
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A. Βαζηθά κέηξα πξόιεςεο θαη ειέγρνπ γηα ηε δηαζπνξά ησλ πνιπαλζεθηηθώλ
κηθξννξγαληζκώλ ζην λνζνθνκείν
1. Γηνηθεηηθά κέηξα
Δπίθεληξν ηεο δξάζεο ηεο δηνίθεζεο θάζε λνζνθνκείνπ πξέπεη λα είλαη ε εδξαίσζε εληαίαο
ζηξαηεγηθήο ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηαζπνξάο ησλ ΠΑΜ ζην
λνζνθνκεηαθό ρώξν. Οη ζεκαληηθόηεξεο δξάζεηο ζπλνςίδνληαη ζηα αθόινπζα:
Δδξαίσζε εληαίαο ζηξαηεγηθήο- πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ινηκώμεσλ γηα ηελ πξόιεςε
θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηαζπνξάο ησλ ΠΑΜ ζην λνζνθνκεηαθό ρώξν.Η πηνζέηεζε ηεο
ζηξαηεγηθήο απηήο ζα πξνσζεί ηελ πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηαζπνξάο ησλ ΠΑΜ
σο πξνηεξαηόηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ.
Δλζσκάησζε ησλ αξρώλ ηεο πξόιεςεο γηα ηελ δηαζπνξά ησλ ΠΑΜ ζηελ θαζεκεξηλή
θιηληθή πξαθηηθή ηνπ πξνζσπηθνύ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε
δξάζεηο πξόιεςεο, ηεο πξόζβαζεο ζε επηθαηξνπνηεκέλεο νδεγίεο θαη θπξίσο ηεο
εμαζθάιηζεο ηεο απαξαίηεηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ
ειέγρνπ.
Δλίζρπζε ηεο επηηήξεζεο θαη ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο ησλ αζζελώλ κε ινίκσμε ή
απνηθηζκό από ΠΑΜ, δειαδή ηελ ελίζρπζε ηνπ κηθξνβηνινγηθνύ εξγαζηεξίνπ θαη ησλ
ζεζκηθώλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ.
Σπζηεκαηηθή ελεκέξσζε αλά 4-6 κήλεο ησλ θιηληθώλ ηκεκάησλ γηα ηελ ηάζε ησλ
δεηθηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ επηηήξεζε ζην λνζνθνκείν.
Δληόπηζε θαη αληηκεηώπηζε πεξηνξηζκώλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
Σπκκεηνρή ζε ηνπηθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα επηηήξεζεο θαη παξέκβαζεο γηα ηελ
δηαζπνξά ησλ ΠΑΜ.
2. Δξγαζηεξηαθή θαη θιηληθή επηηήξεζε
Κάζε λνζνθνκείν πξέπεη λα δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο θαη ηαπηνπνίεζεο
πνιπαλζεθηηθώλ παζνγόλσλ κε ζεκαληηθόηεξα ηα αθόινπζα ζεκεία:
Τελ εδξαίσζε ηεο εξγαζηεξηαθήο επηηήξεζεο ησλ ΠΑΜ από ηελ νπνία εμάγνπκε
ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ δηαζπνξά ηνπο ζην λνζνθνκείν ρώξν. Δπηπιένλ, παξέρεη ηε
δπλαηόηεηα ηεο έγθαηξεο αλίρλεπζεο ζπξξνώλ θαη επηδεκηώλ από ηα ζπγθεθξηκέλα
παζνγόλα, αιιά θαη ηελ αλάδεημε ηεο εκθάληζεο λέσλ ζηειερώλ ζην λνζνθνκείν κε
ηδηαίηεξν επηδεκηνινγηθό ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξόιεςε ησλ ινηκώμεσλ.
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Τελ

εγθαηάζηαζε

ζπζηήκαηνο

επηηήξεζεο

ινηκώμεσλ

από

ΠΑΜ

(επηπνιαζκόο/επίπησζε)από ηελ νπνία αλαδεηθλύεηαη ε επίπησζε ηνπο ζε θιηληθό
επίπεδν θαη παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ
εθαξκνδόκελσλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη πξόιεςεο ζην λνζνθνκείν.
Τε ζπκκεηνρή ηνπ λνζνθνκείνπ ζηελ εζληθή επηηήξεζε ησλ βαθηεξηαηκηώλ από
πνιπαλζεθηηθά βαθηήξηα ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο
Πξνθξνύζηεο ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή ζύκθσλα κε ηελ πξόζθαηε ππνπξγηθή
απόθαζε (ΦΔΚ 388/18-2-2014).
Τελ εδξαίσζε δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζεο θαη θνηλνπνίεζεο ζηνπο επαγγεικαηίεο
πγείαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηηήξεζεο.
Τα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηηήξεζεο ησλ ΠΑΜ θαζνξίδνληαη από ηελ επηδεκηνινγία
θαη ηηο αλάγθεο θάζε λνζνθνκείνπ θαη δηεπξύλνληαη αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο πνπ ηίζεληαη
θάζε θνξά.
Αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ εδξαίσζε ελόο ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο πνιπαλζεθηηθώλ
κηθξννξγαληζκώλ είλαη:
Ο θαζνξηζκόο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο επηηήξεζεο πνπ αθνινπζείηαη (ζπλερήο ή
ζεκεηαθή θαηαγξαθή, δηεπξπκέλε ή εληνπηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλα θιηληθά ηκήκαηα) ηα
είδε ινηκώμεσλ θαη νη κηθξννξγαληζκνί πνπ επηηεξνύληαη.
Η εμαζθάιηζε ηεο δπλαηόηεηαο κηθξνβηνινγηθήο ηαπηνπνίεζεο ησλ πνιπαλζεθηηθώλ
κηθξννξγαληζκώλ θαη ηδηαίηεξα όζσλ επηηεξνύληαη κέζσ ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο
Πξνθξνύζηεο (αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο ζηειέρε Acinetobacter, Pseudomonas θαη
Klebsiella, MRSA, VRE)
Τν αλζξώπηλν δπλακηθό πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη
αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ
3.

Δπηηήξεζε

απνηθηζκώλ

λνζειεπόκελσλ

αζζελώλ

από

πνιπαλζεθηηθνύο

κηθξννξγαληζκνύο (screening)
Η επηηήξεζε ησλ απνηθηζκώλ αθνξά ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε ζπγθεθξηκέλσλ πνιπαλζεθηηθώλ
κηθξννξγαληζκώλ ζηηο ρισξίδεο αζζελώλ (εληεξηθή ρισξίδα, εθθξίζεηο αλαπλεπζηηθνύ,
δεξκαηηθέο πηπρέο, νύξα, ηξαύκαηα, έιθε θ.ά.) πνπ δελ εκθαλίδνπλ θιηληθά ζπκπηώκαηα
ινίκσμεο. Αλάινγα κε ηνλ κηθξννξγαληζκό πνπ αληρλεύεηαη θαζνξίδνληαη ηα αθόινπζα θαη
αλαθέξνληαη ζηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό:
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Η κηθξνβηνινγηθή κέζνδνο αλίρλεπζεο
Οη ρισξίδεο ησλ αζζελώλ πνπ ζα ειεγρζνύλ
Οη αζζελείο πνπ ζα ειεγρζνύλ
Όζνλ αθνξά ηα αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεοεληεξνβαθηεξηαθά, ε πξνηεηλόκελε
κηθξνβηνινγηθή κέζνδνο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα 1 θαη ν έιεγρνο απνηθηζκνύ
ησλ αζζελώλ πξαγκαηνπνηείηαη απαξαίηεηα ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:
α. Αζζελείο πνπ ήδε λνζειεύνληαη ζην λνζνθνκείν
Σε αζζελείο πνπ ζπλ-λνζειεύηεθαλ κε αζζελή κε ΠΑΜ πξηλ ηελ δηάγλσζή θαη
απνκόλσζή ηνπ.
Σε αζζελείο πνπ πξνέξρνληαη από ηκήκαηα πςεινύ θηλδύλνπ γηα ινίκσμε/απνηθηζκό
από ΠΑΜ (πρ. ΜΔΘ, αηκαηνινγηθέο, νγθνινγηθέο θιηληθέο, ΜΤΝ, θ.α.)
Σε αζζελείο κε παξαηεηακέλε λνζειεία θαη ιήςε αληηβηνηηθώλ, ηδηαίηεξα
θαξβαπελεκώλ.
β.Αζζελείο πνπ εηζέξρνληαη ζην λνζνθνκείν γηα λνζειεία
Σε αζζελείο κε πξόζθαηε λνζειεία (ηειεπηαίν εμάκελν) ζηε ρώξα καο ή ζε ρώξα κε
επηδεκία ή ελδεκία από ηα ζπγθεθξηκέλα πνιπαλζεθηηθά ζηειέρε.
Σε αζζελείο πνπ πξνέξρνληαη από ηδξύκαηα ρξνλίσο παζρόλησλ, όπσο Κέληξα
Φπζηθήο Απνθαηάζηαζεο θαη ζε αζζελείο κε ζπρλέο επηζθέςεηο ζηα λνζνθνκεία γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ρξόλησλ λνζεκάησλ όπσο ρξόληνη λεθξνπαζείο, αηκαηνινγηθνί θαη
νγθνινγηθνί αζζελείο ή αζζελείο κε ξεπκαηνινγηθά λνζήκαηα, δηαβεηηθνί θ.ά.
Σε αζζελείο κε γλσζηό απνηθηζκό από ΠΑΜ πνπ εηζάγεηαη εθ λένπ ζην λνζνθνκείν.
Δηδηθά γηα ηνπο αζζελείο πνπ πξνέξρνληαη από θιηληθά ηκήκαηα πςειήο επίπησζεο
ΠΑΜ, όπσο είλαη νη ΜΔΘ, όηαλ δελ είλαη εθηθηό λα ειεγρζεί ε ρισξίδα ηνπο ζα πξέπεη
λα αληηκεησπίδνληαη σο δπλεηηθά απνηθηζκέλνη κε ΠΑΜ θαη λα λνζειεύνληαη
πξνιεπηηθά κε πξνθπιάμεηο επαθήο.
ε πεξηπηώζεηο ζπξξνώλ θξνπζκάησλ ή ζε θιηληθά ηκήκαηα πςειήο επίπησζεο ΠΑΜ
ε ζπζηεκαηηθή επηηήξεζε ησλ απνηθηζκώλ (activesurveillance) απνηειεί βαζηθό κέηξν
ειέγρνπ ηεο δηαζπνξάο ηνπο θαη πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ζηα επηπξόζζεηα κέηξα.
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4. Φπζηθόο δηαρσξηζκόο αζζελώλ – πλζήθεο απνκόλσζεο
Η εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη ειέγρνπ γηα ηε δηαζπνξά ησλ ΠΑΜ
πξέπεη λα απνηειεί βαζηθό ζηνηρείν ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ ινηκώμεσλ ζην
λνζνθνκεηαθό ρώξν θαη λα βαζίδεηαη ζε δηεζλώο ηεθκεξησκέλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά
ηνπο πξαθηηθέο.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηνλ έιεγρν ηεο δηαζπνξάο ησλ αλζεθηηθώλ ζηηο
θαξβαπελέκεοGram αξλεηηθώλ παζνγόλσλ. Τα παζνγόλα απηά εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξν
επηδεκηνινγηθό ελδηαθέξνλ γηα ηα λνζνθνκεία ηεο ρώξαο καο αθνύ απνηεινύλ ηα πην ζπρλά
απνκνλσζέληα παζνγόλα αίηηα λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ. Τα κέηξα πξόιεςεο θαη ειέγρνπ
πνπ ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζπζηήλνληαη σο ηα πιένλ
απνηειεζκαηηθά γηα ηε λνζειεία ησλ αζζελώλ κε ΠΑΜ είλαη ηα αθόινπζα:
4α.Φπζηθόο δηαρσξηζκόο αζζελώλ
Ο θπζηθόο δηαρσξηζκόο ησλ αζζελώλ κε ινίκσμε ή απνηθηζκό από πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα,
από ηνπο αζζελείο πνπ δελ είλαη απνηθηζκέλνη από ηα ζπγθεθξηκέλα βαθηήξηα είλαη
επηβεβιεκέλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαζπνξάο ηνπο ζην λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ. Οη ηερληθέο
θπζηθνύ δηαρσξηζκνύ αζζελώλ κε ΠΑΜ πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ είλαη νη αθόινπζεο:
Απνκόλσζε
Ο αζζελήο λνζειεύεηαη κόλνο ηνπ ζε έλα ζάιακν. Οη κνλόθιηλνη ζάιακνη ηνπ λνζνθνκείνπ
πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε αζζελείο κε έλδεημε λνζειείαο ζε απνκόλσζε θαη εθαξκνγήο ησλ
πξνθπιάμεσλ επαθήο. Η πξνηεξαηόηεηα απνκόλσζεο ησλ αζζελώλ πνπ ελδείθλπηαη ε
λνζειεία ηνπο ζε απνκόλσζε απνθαζίδεηαη από ηελ ΔΝΛ. Σε λνζνθνκεία κε πςειή
επίπησζε αζζελώλ κε ΠΑΜ ζπζηήλεηαη νη αζζελείο λα λνζειεύνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ζε
πξνθαζνξηζκέλνπο ζαιάκνπο-απνκνλώζεηο πνπ ζα έρνπλ νξηζζεί από ηελ δηνίθεζε θαη ηελ
ΔΝΛ ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηα θιηληθά ηκήκαηα.
πλ-λνζειεία
Ο αζζελήο λνζειεύεηαη ζε θνηλό ζάιακν κόλν καδί κε άιινπο αζζελείο πνπ θέξνπλ ην ίδην
παζνγόλν (γέλνο, είδνο, θαηλόηππνο αληνρήο).
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Υσξνηαμηθόο - Γεσγξαθηθόο Γηαρσξηζκόο
Ο ρσξνηαμηθόο δηαρσξηζκόο εθαξκόδεηαη ζε κεγάινπο εληαίνπο ρώξνπο λνζειείαο όπνπ δελ
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα απόιπηνπ θπζηθνύ δηαρσξηζκνύ ησλ αζζελώλ όπσο ζηηο ΜΔΘ. Σε
απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ ηκήκαηνο, θαηά πξνηίκεζε ζηελ πην
απνκαθξπζκέλε, κεηαθέξνληαη νη αζζελείο κε ην ίδην πνιπαλζεθηηθό παζνγόλν. Σε απηέο ηηο
πεξηπηώζεηο πξέπεη ν δηαρσξηζκόο ησλ αζζελώλ λα ζπλνδεύεηαη θαη από αληίζηνηρν
δηαρσξηζκό ηνπ πξνζσπηθνύ θαη πην εηδηθά ησλ λνζειεπηώλ (stuff-nursingcohorting). Οη
λνζειεπηέο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε λνζειεία ησλ αζζελώλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ΠΑΜ δελ ζα
αζρνινύληαη κε ηε θξνληίδα ησλ ππόινηπσλ αζζελώλ. Δλαιιαθηηθά εάλ δελ είλαη εθηθηόο ν
ρσξνηαμηθόο δηαρσξηζκόο ησλ αζζελώλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κόλν ν δηαρσξηζκόο ησλ
λνζειεπηώλ πνπ θξίλεηαη σο ν πιένλ απαξαίηεηνο.
Γηαηνκεαθά ηκήκαηα λνζειείαο αζζελώλ κε πνιπαλζεθηηθνύο κηθξννξγαληζκνύο
Η δηακόξθσζε θαη δηάζεζε ελόο θιηληθνύ ηκήκαηνο γηα ηελ λνζειεία ησλ αζζελώλ κε
πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα απνηειεί πξαθηηθή πνπ έρεη εθαξκνζηεί ζε αξθεηέο ρώξεο
πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνύλ επηδεκίεο ή θαη ελδεκηθέο θαηαζηάζεηο από πνιπαλζεθηηθνύο
κηθξννξγαληζκνύο.
Κνηλόο ζάιακνο
Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζπλ-λνζειείαο αζζελώλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν
ΠΑΜ, ζα πξέπεη λα ζπλ-λνζειεύνληαη κε αζζελείο ρακεινύ θηλδύλνπ γηα απνηθηζκό ή
αλάπηπμε ζνβαξήο ινίκσμεο θαη πξννπηηθή κηθξήο δηάξθεηαο λνζειείαο. Τν θξεβάηη ηνπ
αζζελή κε ηνλ πνιπαλζεθηηθό κηθξννξγαληζκό ζα πξέπεη λα είλαη ζε αθξαία ζέζε, ε
απόζηαζε κεηαμύ ησλ θξεβαηηώλ πξέπεη λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή (≥ 1m) θαη λα ππάξρεη
ηερλεηόο θξαγκόο αλάκεζα ζηα θξεβάηηα (θνπξηίλα ή έλα θξεβάηη) ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε
επαθή κε ηνλ αζζελή θαη ην άςπρν πεξηβάιινλ ηνπ. Τέινο ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη
απζηεξά όια ηα αλαγθαία κέηξα πξόιεςεο γηα όινπο ηνπο αζζελείο ηνπ ζαιάκνπ.
Δθηίκεζε θηλδύλνπ
Η απνκόλσζε ησλ αζζελώλ όηαλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη ζάιακνη ζα πξέπεη λα γίλεηαη
βάζε εθηίκεζεο θηλδύλνπ δηαζπνξάο ησλ ΠΑΜ. Σηελ απόθαζε γηα ηε κόλσζε ησλ αζζελώλ
ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκάηαη ε δπλαηόηεηα παξακνλήο ηνπ αζζελή ζηελαπνκόλσζε θαη ε
δπλαηόηεηα πνπ παξέρεηαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ.
Σπζηήλεηαη λα δίλεηαη πξνηεξαηόηεηα:
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Σε αζζελείο κε απμεκέλν θίλδπλν κεηαδνηηθόηεηαο όπσο είλαη νη αζζελείο κε
εθηεηακέλε ινίκσμε καιαθώλ κνξίσλ – αλνηθηά ηξαύκαηα, εγθαύκαηα, δηαβεηηθό πόδη,
θαηαθιίζεηο, δεξκαηνπάζεηεο (όπσο πέκθηγα θαη έθδεκα),παξαγσγηθό βήρα.
Σε αζζελείο κε μέλα ζώκαηα όπσο παξνρεηεύζεηο, θεληξηθνί θιεβηθνί θαζεηήξεο θαη
νπξνθαζεηήξεο ηδηαίηεξα όηαλ είλαη ήδε απνηθηζκέλα.
Σε

αζζελείο

κε

ινίκσμε

ή

απνηθηζκό

από

παζνγόλα

κε

ηδηαίηεξν

επηδεκηνινγηθόελδηαθέξνλ γηα ηε ρώξα καο όπσο είλαη ηα αλζεθηηθά ζηηο
θαξβαπελέκεο ζηειέρε Klebsiellaspp. Σηελ πεξίπησζε αζζελώλ κε ινίκσμε ή
απνηθηζκό από ζηειέρε εληεξνβαθηεξηαθώλ πνπ παξάγνπλ NDM, νη ζπγθεθξηκέλνη
αζζελείο ζα πξέπεη θαηά πξνηεξαηόηεηα λα λνζειεύνληαη ζε κόλσζε.
4β. πλζήθεο απνκόλσζεο-Πξνθπιάμεηο Δπαθήο
Οη ζπλζήθεο απνκόλσζεο είλαη όια εθείλα ηα κέηξα πξόιεςεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηνλ θπζηθό
δηαρσξηζκό ησλ αζζελώλ θαη είλαη ηα αθόινπζα:
ήκαλζε ζαιάκσλ θαη θύιινπ λνζειείαο αζζελώλ(βιέπε πξνηεηλόκελε αθίζα
γηα ηνπο ζαιάκνπο λνζειείαο ησλ αζζελώλ κε ΠΑΜ).
Γηαρσξηζκόο λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη δηάζεζε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ
λνζειεπηή γηα ηελ λνζειεία ησλ αζζελώλ κε ΠΑΜ (nursingcohortingdedicatednurse). Με ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αζζελείο ζα πξέπεη λα αζρνιείηαη ν ίδηνο
λνζειεπηήο αλά βάξδηα θαη αθόηνπ έρεη νινθιεξώζεη ηελ θξνληίδα ησλ ππόινηπσλ
αζζελώλ εάλ δελ είλαη εθηθηό λα αζρνιείηαη κόλν κε ηνπο αζζελείο κε ΠΑΜ.
Δθαξκνγή ησλ Μέηξσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)γηα ηε λνζειεία ησλ αζζελώλ
θαη εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πιηθώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο όπσο αλαιύνληαη
παξαθάησ:
Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)
Η ρξήζε γαληηώλ θαη κπινύδαο κηαο ρξήζεο είλαη ππνρξεσηηθά κέηξα ησλ
πξνθπιάμεσλ επαθήο. Η ρξήζε κάζθαο πξνζώπνπ, γπαιηώλ θαη απιήο ρεηξνπξγηθήο
κάζθαο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη όπνπ ππάξρνπλ νη αλάινγεο ελδείμεηο όπσο
αλαθέξνληαη ζηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο.
Γάληηα / πνδηά ή νιόζσκε κπινύδα
Τν λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα θνξά θαζαξά γάληηα θαη πνδηά ή κπινύδα
κηαο ρξήζεσο θάζε θνξά πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ αζζελή. Η κπινύδα πξέπεη λα
απνξξίπηεηαη ακέζσο κεηά ηελ απνρώξεζε από ηελ πεξηνρή ηνπ αζζελνύο ζηα
κνιπζκαηηθά απόβιεηα. Τα γάληηα πξέπεη λα είλαη κηαο ρξήζεσο θαη λα αιιάδνληαη
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κεηαμύ ησλ επεκβαηηθώλ ηερληθώλ θαζώο θαη από ηελ κεηάβαζε από ζεπηηθή ζε
θαζαξή πεξηνρή ζηνλ ίδην αζζελή αθνύ εθαξκνζηεί ε Υγηεηλή ησλ Φεξηώλ.
Μάζθα ρεηξνπξγηθή, γπαιηά
Φξεζηκνπνηνύληαη κόλν όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο εθηίλαμεο βηνινγηθώλ πιηθώλ
Τγηεηλή ησλ ρεξηώλ
Δθαξκόδεηαη πάληα πξηλ θαη κεηά ηελ επαθή κε ηνλ αζζελή ή κε ην άςπρν πεξηβάιινλ
αλεμάξηεηα από ηελ ρξήζε γαληηώλ.
Ο ηαηξνλνζειεπηηθόο εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε λνζειεία ηνπ
αζζελνύο κε ΠΑΜ πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθόο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλνπ αζζελή
θαζώο θαη ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ λνζειείαο ηνπ
πεξηνξηζκέλα.
Η κεηαθίλεζε αζζελώλ εληόο θαη εθηόο λνζνθνκείνπ απαηηεί ηελ έγθαηξε
ελεκέξσζε ησλ ηκεκάησλ- λνζνθνκείσλ ππνδνρήο. Οη κεηαθηλήζεηο ησλ αζζελώλ
εληόο θαη εθηόο λνζνθνκείνπ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηηο απνιύησο απαξαίηεηεο.
Δπηβεβιεκέλε είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα
κεηαθέξεη θαη ζα ππνδερζεί ηνλ αζζελή ζην λέν ηκήκα ή ζην άιιν λνζνθνκείν εάλ
απηό θξηζεί απαξαίηεην (δειηίν έγθαηξεο ελεκέξσζεο). Δπηπιένλ πνιύ ζεκαληηθή
είλαη ε απνιύκαλζε ηνπ ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ θαζώο θαη ησλ κέζσλ κεηαθνξάο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα νπνία είλαη θνηλά θαη κε άιινπο αζζελείο. Αζζελείο πνπ
πξνέξρνληαη από θιηληθά ηκήκαηα κε πςειή επίπησζε ΠΑΜ όπσο νη ΜΔΘ, πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη σο θνξείο ΠΑΜ θαη λα εθαξκόδνληαη άκεζα νη πξνθπιάμεηο επαθήο.
Έιεγρνο

επηζθεπηεξίνπ

ζην

ζάιακν

λνζειείαο

ησλ

αζζελώλ

κε

πνιπαλζεθηηθνύο κηθξννξγαληζκνύο. Σν επηζθεπηήξην ζα πξέπεη λα είλαη
πεξηνξηζκέλν θαη ελήκεξν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνθπιάμεσλ επαθήο. Απηό
ηζρύεη ηόζν γηα ην θνηλό όζν θαη γηα ην πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ
επηζθέπηεηαη ην θιηληθό ηκήκα
5. Τγηεηλή πεξηβάιινληνο
Ιαηξηθόο εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε λνζειεία ηνπ αζζελή
Κάζε αζζελήο πξέπεη λα έρεη ηνλ απνθιεηζηηθά δηθό ηνπ ηαηξηθό εμνπιηζκό (π.ρ.
αθνπζηηθά, πεξηρεηξίδα θηι) ν νπνίνο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιιν αζζελή
αλ δελ απνιπκαλζεί πξώηα.
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Κάζε ηαηξηθό κεράλεκα (Φ-Ray, ultrasound) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από αζζελείο κε
πνιπαλζεθηηθό παζνγόλν πξέπεη λα θαζαξίδεηαη πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε ηνπ.
Απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθώλ θαζαξηζηηθώλ παληώλ κηαο ρξήζεο γηα ηνλ θαζαξηζκό
ησλ ηαηξηθώλ κεραλεκάησλ θαζώο θαη ηνπ άκεζνπ άςπρνπ πεξηβάιινληνο.
Υώξνο λνζειείαο
Πξέπεη λα δίλεηαη πξνηεξαηόηεηα θαη λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπρλόο θαζαξηζκόο ησλ
ζαιάκσλ πνπ λνζειεύνληαη αζζελείο κε ινίκσμε/απνηθηζκό από πνιπαλζεθηηθά
παζνγόλα. Πέξαλ ηεο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαζαξηόηεηαο ζαιάκνπ απαηηείηαη αύμεζε
ηεο ζπρλόηεηαο, ηδηαίηεξα ησλ κηθξώλ ζπρλά αγγηδνκέλσλ επηθαλεηώλ (πόκνια,
δηαθόπηεο)

θαη

ησλ

επηθαλεηώλ

ηεο

πεξηνρήο

ηνπ

αζζελνύο(θνκνδίλν,

θιίλε(ηνπιάρηζηνλ 2/ βάξδηα). Σπζηήλεηαη πγξόο θαζαξηζκόο κε απνιπκαληηθό
δηάιπκα ζύκθσλα κε ζπζηάζεηο ηεο ΔΝΛ. Τα πιηθά θαζαξηόηεηαο θαη ηδηαίηεξα ηα
παληά θαζαξηζκνύ πξέπεη λα απνιπκαίλνληαη πξηλ ηε ρξήζε ηνπο ζε επηθάλεηεο
άιισλ ζαιάκσλ.Τα πιηθά θαζαξηζκνύ ηνπ παηώκαηνο (κάπεο, θνπβάδεο) πξέπεη λα
θπιάζζνληαη απόιπηα θαζαξά θαη ζηεγλά.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηα αθόινπζα:
ηελ ύπαξμε πξσηνθόιισλ θαζαξηόηεηαο ζαιάκσλ λνζειείαο αζζελώλ κε
ΠΑΜ. Σα ζπλεξγεία θαζαξηόηεηαο ζα πξέπεη λα εθπαηδεύνληαη θαη λα
επηηεξνύληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ νδεγηώλ πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί από ηελ ΔΝΛ.
ηε ρξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ θαη ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ
πξνζηαζίαο γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρώξσλ
ηε ρξήζε θαηάιιεισλ απνιπκαληηθώλ ζθεπαζκάησλ θαη ζηελ ζσζηή δηάιπζε
ηε ζπρλόηεηα θαη ζηνλ ηξόπν απνιύκαλζεο ησλ άςπρσλ επηθαλεηώλ θαη ηνπ
κε θξίζηκνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ζαιάκνπ.
ηελ ιήςε θαιιηεξγεηώλ άςπρνπ πεξηβάιινληνο όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην
Αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηώλ θαη έληππα ηεθκεξίσζεο ηεο αζθαινύο θαζαξηόηεηαο ηνπ
ρώξνπ πνπ λνζειεύνληαη αζζελείο κε πνιπαλζεθηηθά αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 2.
1. Παξεκβαηηθέο ηερληθέο-Υεηξηζκόο μέλσλ ζσκάησλ
Πνιύ ζεκαληηθόο είλαη ν θαηάιιεινο ρεηξηζκόο θαζεηήξσλ πνπ ζπλδένληαη κε
ηαηξνλνζειεπηηθνύο παξεκβαηηθνύο ρεηξηζκνύο (π.ρ. θεληξηθνί θιεβηθνί θαζεηήξεο,
νπξνθαζεηήξεο). Η ηνπνζέηεζε θαζώο θαη ε αθαίξεζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη βάζε ελδείμεσλ
θαη ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηελ αθαίξεζή ηνπο πξέπεη λα απνθαζίδεηαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό
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όηαλ πιένλ δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε λνζειεία ησλ αζζελώλ. Οη αζζελείο κε θαζεηήξεο
ραξαθηεξίδνληαη από απμεκέλν θίλδπλν απνηθηζκνύ ή ινίκσμεο από λνζνθνκεηαθά παζνγόλα
θαζώο θαη από απμεκέλν θίλδπλν επηκόιπλζεο ηνπ λνζνθνκεηαθνύ πεξηβάιινληνο. Οη
παξαθάησ δηαδηθαζίεο είλαη θαζνξηζηηθέο ζην ρεηξηζκό ησλ θαζεηήξσλ θαη πξέπεη λα
εθαξκόδνληαη βάζε ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνθόιισλ θαη αθνξνύλ :
Τελ άζεπηε ηερληθή ηνπνζέηεζεο ηνπο
Τνλ θαηάιιειν ρεηξηζκό ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα λνζειείαο ηνπ αζζελνύο
Τηο ελδείμεηο ηνπνζέηεζεο θαη αθαίξεζεο ηνπο.
6. Δθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο, ησλ αζζελώλ θαη ησλ
επηζθεπηώλ ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη πξόιεςεο
6α. Δπαγγεικαηίεο Τγείαο
Η εθπαίδεπζή θαη ε ζπλερηδόκελε επηκόξθσζή ηνπο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηαηί απηνί είλαη
θπξίσο πνπ αζρνινύληαη κε ηε θξνληίδα ησλ αζζελώλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή. Η εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηηο εμήο
θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ πγείαο:
λένη επαγγεικαηίεο πγείαο.
πξνζσξηλό πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ (π.ρ. θνηηεηέο, απνθιεηζηηθνί λνζνθόκνη ).
κόληκν πξνζσπηθό ηκεκάησλ (επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα
κε ηελ λνζειεία ησλ αζζελώλ (ηαηξνί, λνζειεπηέο, λνζνθόκνη, θπζηνζεξαπεπηέο
ηξαπκαηηνθνξείο, ην πξνζσπηθό ηνπ εξγαζηεξηαθνύ θαη δηνηθεηηθνύ ηνκέα)θαη
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο αθόινπζεο κεζόδνπο:
 κε εηήζηα ζπζηεκαηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα βάζε επηθαηξνπνηεκέλσλ
νδεγηώλ αλά θαηεγνξία επαγγεικαηηώλ πγείαο ή αλά θιηληθό ηκήκα θαη ηνκέα.
 κε εθαξκνγή ηερληθώλ ππελζύκηζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο κε έληππν θαη
νπηηθναθνπζηηθό πιηθό.
 κε εθπαίδεπζε ζε επείγνπζα βάζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ
6β. Αζζελείο – Δπηζθέπηεο
ελεκέξσζε αζζελώλ θαη επηζθεπηώλ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ
πξόιεςεο κε γξαπηέο νδεγίεο θαη κελύκαηα δεκόζηαο πγείαο.
εθπαίδεπζε ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξόιεςεο ηδηαίηεξα όζσλ αηόκσλ
αζρνινύληαη κε ηε θξνληίδα ησλ αζζελώλζην λνζνθνκείν ή θαη ζην ζπίηη.
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εθαξκνγή ηερληθώλ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ππελζύκηζε ησλ κέηξσλ πξόιεςεο κε
ρξήζε γηα παξάδεηγκα έληππνπ πιηθνύ.
7. Δπηηήξεζε ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζηα κέηξα πξόιεςεο θαη
ειέγρνπ
Η επηηήξεζε ηεο ζπκκόξθσζεο ζηα κέηξα πξόιεςεο είλαη ε βάζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο
ησλ εθαξκνδόκελσλ κέηξσλ. Η επηηήξεζε πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη ηα δεδνκέλα ηεο λα
αμηνινγνύληαη ζπζηεκαηηθά. Η επηηήξεζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα αθόινπζα ζηνηρεία:
Σε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία (εξγαιεία, δείθηεο)
Σε ζπγθεθξηκέλα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα άηνκα πνπ ηελ πξαγκαηνπνηνύλ
ζπζηεκαηηθά
Σηελ ζπλερή αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη θνηλνπνίεζε ηνπο ζηα θιηληθά
ηκήκαηα κε αλάινγα ζρόιηα θαη ζπζηάζεηο
Η επηηήξεζε ηεο ζπκκόξθσζεο ζηηο πξνθπιάμεηο επαθήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα
αθόινπζα:
Τε ζπκκόξθσζε ησλ θιηληθώλ ηκεκάησλ ζηε λνζειεία ησλ αζζελώλ ζε ζπλζήθεο
κόλσζεο όπσο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ.
Τε ζπκκόξθσζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη όζσλ αζρνινύληαη κε ηελ θξνληίδα
ησλ αζζελώλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ΜΑΠ.
Τε ζπκκόξθσζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζηελ Υγηεηλή ησλ Φεξηώλ
Τε ζπζηεκαηηθή θαη ζσζηή απνιύκαλζε ηνπ άςπρνπ πεξηβάιινληνο
8. Η δηαρείξηζε ησλ αληηβηνηηθώλ
Η ρξήζε ησλ αληηβηνηηθώλ είλαη άκεζα ζπλδεόκελε κε ηελ αλάπηπμε κηθξνβηαθήο αληνρήο
θαζώο θαη κε ηελ επηθξάηεζε ησλ αλζεθηηθώλ θιώλσλ ζηηο ρισξίδεο ησλ λνζειεπνκέλσλ
αζζελώλ. Η πξνώζεζε ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ αληηβηνηηθώλ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο
γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο ζην λνζνθνκεηαθό ρώξν. Οη άμνλεο πάλσ ζηνπο
νπνίνπο ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ε εθαξκνγή ελόο πξνγξάκκαηνο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ
αληηβηνηηθώλ αλαιύεηαη ζην αληίζηνηρν θεθάιαην ηνπ εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ.
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Β. Δπηπξόζζεηα κέηξα πξόιεςεο θαη ειέγρνπ γηα ηε δηαζπνξά ησλ πνιπαλζεθηηθώλ
κηθξννξγαληζκώλ ζην λνζνθνκείν
Η εληαηηθνπνίεζε ησλ κέηξσλ θαζώο θαη επηπξόζζεηα κέηξα ιακβάλνληαη ζηηο παξαθάησ
πεξηπηώζεηο:
Σπξξνέο αζζελώλ κε ινίκσμε/απνηθηζκό από ΠΑΜ.
Αλίρλεπζε ΠΑΜ γηα πξώηε θνξά ζην λνζνθνκείν, ε εκθάληζε ηνπο ζε ηκήκαηα πνπ
λνζειεύνπλ

εππαζείο

πιεζπζκνί

αζζελώλ

(κνλάδεο

λνζειείαο

λενγλώλ,

κεηακνζρεπκέλσλ, αηκαηνινγηθώλ αζζελώλ θ.α.).
Αλίρλεπζεο ΠΑΜ κε λέν κεραληζκό αληνρήο θαη ηδηαίηεξε επηδεκηνινγηθή ζεκαζία.
Ννζνθνκεία ή θιηληθά ηκήκαηα κε πςειή επίπησζε αζζελώλ κε ινίκσμε/απνηθηζκό
από πνιπαλζεθηηθνύο κηθξννξγαληζκνύο, ε νπνία δελ ειέγρεηαη παξά ηελ εθαξκνγή
ησλ βαζηθώλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη ειέγρνπ.
Τα ζεκαληηθόηεξα πξόζζεηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη αλά θαηεγνξία όπσο
πξναλαθέξζεθαλ παξαπάλσ είλαη ηα αθόινπζα:
1. Γηνηθεηηθά κέηξα
Δπηθνηλσλία κε εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζε ζέκαηα πξόιεςεο
ινηκώμεσλ εληόο θαη εθηόο λνζνθνκείνπ θαζώο θαη κε αληίζηνηρνπο θνξείο δεκόζηαο
πγείαο.
Δληαηηθνπνίεζε ηεο επηηήξεζεο ηεο ζπκκόξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ζηα κέηξα
ειέγρνπ. Αλάζεζε ππεπζπλνηήησλ ζε άηνκα ζε θξίζηκεο ζέζεηο κε αξκνδηόηεηεο
δηαρείξηζεο πξνζσπηθνύ (δηεύζπλζε ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο,
ηνκεάξρεο, ππεύζπλνη ηκεκάησλ).
Αμηνιόγεζε παξαγόλησλ πνπ ζπκβάινπλ ηνλ αλαπνηειεζκαηηθό έιεγρν ηεο
δηαζπνξάο ησλ ΠΑΜ, (ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ, ε επάξθεηα ηνπ
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ησλ πιηθώλ πόξσλ, ε ζπκκόξθσζε ησλ επαγγεικαηηώλ
πγείαο ζηα κέηξα θα.) θαη εθαξκνγή παξεκβάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο.
Σπλερή ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ θιηληθώλ ηκεκάησλ γηα ηελ πξόνδν ησλ
εθαξκνδόκελσλ κέηξσλ.
2. Δπηηήξεζε πνιπαλζεθηηθώλ κηθξννξγαληζκώλ
Η επηηήξεζε επηθεληξώλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα παζνγόλα κε ηδηαίηεξν επηδεκηνινγηθό
ελδηαθέξνλ γηα ην λνζνθνκείν θαη αθνξά όρη κόλν ηνπο αζζελείο κε ινίκσμε αιιά θαη
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ηνπο απνηθηζκέλνπο αζζελείο κε ΠΑΜ, δειαδή ηελ ζπλνιηθή επίπησζε ησλ ΠΑΜ ζην
λνζνθνκείν. Με απηό ηνλ ηξόπν εθθξάδεηαη ε δηαζπνξά ησλ πνιπαλζεθηηθώλ
ζηειερώλ ζην ζύλνιν ησλ αζζελώλ (έλα ζηέιερνο αλά αζζελή).
Τν κηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην θπιάζζεη αληηπξνζσπεπηηθά ζηειέρε γηα κνξηαθή
ηαπηνπνίεζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο δηαζπνξάο.
3. Δλεξγεηηθή επηηήξεζε απνηθηζκώλ αζζελώλ - ΔΔΑ (activesurveillancescreeningASC).
Ο έιεγρνο ησλ απνηθηζκώλ ησλ αζζελώλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ επηδεκηνινγία ηνπ
λνζνθνκείνπ ή ηνπ θιηληθνύ ηκήκαηνο ζην νπνίν ζα εθαξκνζηεί. Σε λνζνθνκεία κε απμεκέλε
επίπησζε πνιπαλζεθηηθώλ παζνγόλσλ ε ελεξγεηηθή επηηήξεζε ησλ απνηθηζκώλ κπνξεί λα
εθαξκόδεηαη σο εμήο:
Σπζηεκαηηθά ζε όινπο ηνπο λενεηζαρζέληεο αζζελείο ζην λνζνθνκείν κε παξάγνληεο
θηλδύλνπ γηα απνηθηζκό από ην ζπγθεθξηκέλν πνιπαλζεθηηθό παζνγόλν όπσο απηνί
αλαιύζεθαλ ζηα βαζηθά κέηξα.
Σπζηεκαηηθά ζε όινπο ηνπο λενεηζαρζέληεο αζζελείο ζε επηιεγκέλα ηκήκαηα πςειήο
επίπησζεο ΠΑΜ (ΜΔΘ, κνλάδεο κεηακόζρεπζεο, αηκαηνινγηθέο κνλάδεο θ.α.) θαζώο
θαη

θαηά

ηελ

δηάξθεηα

ηεο

λνζειείαο

ηνπο

κέρξη

ηνλ

έιεγρν

ηεο

δηαζπνξάο(ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εβδνκαδηαίσο).
Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζεκεηαθή επηηήξεζε απνηθηζκώλ αλά ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα κέρξη λα ειεγρζεί ε δηαζπνξά ησλ παζνγόλσλ θαη λα
απνδώζνπλ ηα κέηξα ειέγρνπ.
Η πξνζπάζεηα γηα από-απνηθηζκόαζζελώλ ή επαγγεικαηηώλ πγείαο ζα πξέπεη λα
εθαξκόδεηαη κόλν κεηά από ηελ εθηίκεζε εηδηθνύ θαη ζε αζζελείο κε απνηθηζκό από
ζπγθεθξηκέλα παζνγόλα όπσο από MRSA, ελώ γηα ηα πνιπαλζεθηηθάGram αξλεηηθά βαθηήξηα
δελ έρεη ηεθκεξησζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ πξαθηηθήο.
Η εθαξκνγή ηεο ΔΔΑ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απαηηεί δηάζεζε αλζξώπηλσλ θαη πιηθώλ
πόξσλ θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο εμαξηάηαη από ηελ ζσζηή αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο
πνπ παξέρεη. Οη αζζελείο κε ζεηηθή θνξεία από πνιπαλζεθηηθό κηθξννξγαληζκό ζα πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη κε ηα θαηάιιεια κέηξα πξόιεςεο θαη ειέγρνπ όπσο απηά αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ.
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4. Φπζηθόο δηαρσξηζκόο αζζελώλ - πλζήθεο απνκόλσζεο
Ο θπζηθόο δηαρσξηζκόο ησλ αζζελώλ θαη νη πξνθπιάμεηο επαθήο εθαξκόδνληαη
όρη κόλν ζηνπο δηαγλσζκέλνπο αζζελείο κε ΠΑΜ αιιά πξνιεπηηθά θαη ζηνπο
αζζελείο κε παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα απνηθηζκό/ινίκσμε από ΠΑΜ ελ αλακνλή
ηνπ απνηειέζκαηνο από ηνλ έιεγρν απνηθηζκνύ ηνπο.
Δληαηηθνπνίεζε ηεο επηηήξεζεο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη ησλ επηζθεπηώλ ζηελ
εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ θαη ησλ πξνθπιάμεσλ επαθήο
Πεξηνξηζκόο ηεο κεηαθίλεζεο ησλ αζζελώλ ζηηο άθξσο απαξαίηεηεο
Απζηεξή ηήξεζε ηνπ πξσηνθόιινπ επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ ηκεκάησλ εληόο
θαη εθηόο λνζνθνκείνπ πνπ ππνδέρνληαη ηνλ αζζελή.
Πεξηνξηζκόο επηζθεπηεξίνπ ηόζν ζηνπο ζαιάκνπο λνζειείαο όζν θαη ζην θιηληθό
ηκήκα.
5. Τγηεηλή πεξηβάιινληνο
Δληαηηθή εθπαίδεπζε θαη επηηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο ζηελ ζσζηή
απνιύκαλζε ησλ άςπρσλ επηθαλεηώλ. Δηδηθά όζνλ αθνξά ηα ηκήκαηα πςεινύ
θηλδύλνπ πξέπεη ζηνρεπκέλα λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ρξήζε ησλ
θαηάιιεισλ απνιπκαληηθώλ θαη ζηνλ ηξόπν απνιύκαλζεο ησλ άςπρσλ επηθαλεηώλ
θαη ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνύ εμνπιηζκνύ.
Έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο απνιύκαλζεο ησλ επηθαλεηώλ πνπ επηκνιύλνληαη
ζπρλόηεξα θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ αλήθνπλ ζηε δώλε ηνπ αζζελνύο.
Έιεγρνο επηκόιπλζεο άςπρσλ επηθαλεηώλ ή θνηλνύ ηαηξνλνζειεπηηθνύ εμνπιηζκνύ
κε ιήςε θαηάιιεισλ θαιιηεξγεηώλ πεξηβάιινληνο.
Αλαζηνιή εηζαγσγώλ ζε θιηληθά ηκήκαηα γηα ελδειερή θαζαξηζκό ηνπ άςπρνπ
πεξηβάιινληνο όηαλ ηα ππόινηπα κέηξα έρνπλ απνηύρεη λα πεξηνξίζνπλ ηελ
δηαζπνξά.
6. Δθπαίδεπζε – ελεκέξσζε
Δληαηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπλερήο ππελζύκηζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ πξέπεη λα
εθαξκόδνληαη από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζηα θιηληθά ηκήκαηα ζηα νπνία ε επίπησζε ησλ
ΠΑΜ δελ κεηώλεηαη. Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη ζηνρεπόκελε θαη ζπλερήο
θαη λα ζπλδπάδεηαη από ζπζηεκαηηθή επηηήξεζε ηεο ζπκκόξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ
ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ.
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7. Δπηηήξεζε ηεο ζπκκόξθσζεο ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη ειέγρνπ
Όπσο αλαθέξζεθε ζε θάζε θαηεγνξία κέηξσλ ε επηηήξεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ είλαη
θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθώλ παξεκβαηηθώλ δξάζεσλ κέρξη ηνλ
πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ησλ πνιπαλζεθηηθώλ κηθξννξγαληζκώλ. Η επηηήξεζε όζσλ
αλαθέξζεθαλ απνηειεί ηε βαζηθή κέξηκλα πξώηηζηα ησλ ππεπζύλσλ ησλ θιηληθώλ
λνζειεπηηθώλ ηκεκάησλ, ηεο ΔΝΛ θαη ηεο Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ.
8. Υξήζε αληηβηνηηθώλ
Αμηνιόγεζε θαη πξνώζεζε ηεο νξζήο ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηώλ αληηκηθξνβηαθώλ
παξαγόλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη επηθξάηεζε ησλ αλζεθηηθώλ θιώλσλ ζηηο
ρισξίδεο ησλ αζζελώλ, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη θαξβαπελέκεο γηα ηα αλζεθηηθά ζηηο
θαξβαπελέκεοεληεξνβαθηεξηαθά,

ε

θνιηκπθίλε

γηα

ηα

αλζεθηηθά

θνιηκπθίλεεληεξνβαθηεξηαθά, ηα γιπθνπεπηίδηα, νη θεθαινζπνξίλεογ΄ γελεάο

ζηελ
θαη ηα

αληηβηνηηθά γηα αλαεξόβηνπο κηθξννξγαληζκνύο γηα ηνπο VREθ.α.
Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηαζπνξάο ησλ
πνιπαλζεθηηθώλ παζνγόλσλ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ - Γξαθείν
Μηθξνβηαθήο Αληνρήο.
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επηηήξεζεο)
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1. Έιεγρνο απνηθηζκνύ ζπλ-λνζειεπνκέλσλ
αζζελώλ
2. Έιεγρνο αζζελώλ κε πξόζθαηε λνζειεία ή
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3. Έιεγρνο αζζελώλ από ηκήκαηα πςεινύ
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εθηθηό ηόηε αθνινπζείζηε ηηο ζπζηάζεηο γηα
θπζηθό δηαρσξηζκό
2. Δθαξκνγή ησλ πξνθπιάμεσλ επαθήο από όιν
ην ηαηξνλνζειεπηηθό θαη ινηπό πξνζσπηθό πνπ
έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ αζζελή.
3. Δμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθώλ
κόλσζεο
4. Καζνξηζκόο ησλ λνζειεπηώλ πνπ ζα
αλαιάβνπλ ηε λνζειεία ησλ αζζελώλ κε ΠΑΜ ζε
θάζε βάξδηα..
5. Απζηεξόο έιεγρνο επηζθεπηεξίνπ θαη
δηεξρόκελσλ ζην ζάιακν ησλ αζζελώλ
1.Σηελ ύπαξμε πξσηνθόιισλ θαζαξηόηεηαο
άςπρσλ επηθαλεηώλ θαη κε θξίζηκνπ
ηαηξνλνζειεπηηθνύ εμνπιηζκνύ ησλ ζαιάκσλ
λνζειείαο αζζελώλ κε ΠΑΜ.
2.Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο ζηελ
εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηώλ
3.Ταθηηθή επηηήξεζε ηεο ζπκκόξθσζήο ηνπο
4.Πξνηεξαηόηεηα ζηελ απνιύκαλζε ησλ
ζαιάκσλ αζζελώλ κε ΠΑΜ
5.Πξνζνρή ζε επηθάλεηεο πνπ αλήθνπλ ζηε
δώλε αζζελνύο κε ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα
επαθήο
1. Δδξαίσζε ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο όινπ
ηνπ πξνζσπηθνύ (πξνζσξηλνύ θαη κόληκνπ) ζηελ
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ
2. Σπλερή επηθαηξνπνίεζε θαη δηάζεζε νδεγηώλ
θαη έληππνπ πιηθνύ
3. Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζή επηζθεπηώλ ζηα
κέηξα ειέγρνπ

Δπηθνηλσλία κε εηδηθνύο επαγγεικαηίεο πγείαο
εληόο θαη εθηόο λνζνθνκείνπ
2. Δλεξγνπνίεζε δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ θαη
εληαηηθνπνίεζε ηεο επηηήξεζεο ηεο
ζπκκόξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ
3. Αμηνιόγεζε εθ λένπ παξαγόλησλ πνπ
πεξηνξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ
1.Σηνρεπκέλε επηηήξεζε κε επίθεληξν ηελ
δηαζπνξά ζην λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ
2.Μνξηαθή ηεθκεξίσζε ηεο δηαζπνξάο

1.

1. Δθαξκνγή ζπζηεκαηηθνύ screening ζε
αζζελείο κε παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα απνηθηζκό
από ην ζπγθεθξηκέλν ΠΑΜ (ζε όιεο ηηο
εηζαγσγέο, ζε ηκήκαηα πςεινύ θηλδύλνπ.)
2. Δθαξκνγή ζεκεηαθήο επηηήξεζεο απνηθηζκώλ
αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κέρξη ηνλ έιεγρν
ηεο δηαζπνξάο
1.Πξνιεπηηθή εθαξκνγή ησλ πξνθπιάμεσλ
επαθήο ζηνπο αζζελείο κε παξάγνληεο θηλδύλνπ
2.Δληαηηθνπνίεζε ηεο επηηήξεζεο ηεο
ζπκκόξθσζεο επαγγεικαηηώλ πγείαο (ΑΠΔ) θαη
πγηεηλή ησλ ρεξηώλ)
3.Απαξαίηεηνο ν δηαρσξηζκόο λνζειεπηώλ αζζελώλ
4.Πεξηνξηζκόο ηεο κεηαθίλεζεο ησλ αζζελώλ
απζηεξή ηήξεζε ηεο ελδνλνζνθνκεηαθήο
επηθνηλσλίαο ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ αζζελνύο
5.Πεξηνξηζκόο επηζθεπηεξίνπ ζην θιηληθό
ηκήκα(Αλάξηεζε ζρεηηθώλ νδεγηώλ θαη ηνπ
σξαξίνπ ηνπ επηζθεπηεξίνπ ζην Τκήκα)
1.Δληαηηθή εθπαίδεπζε θαη επηηήξεζε ηνπ
πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο ζηελ απνιύκαλζε
επηθαλεηώλ πνπ θπξίσο εκπιέθνληαη ζηε
κεηάδνζε ησλ ΠΑΜ.
2.Σηνρεπκέλε επηηήξεζε ζηα ηκήκαηα πςεινύ
θηλδύλνπ
3.Έιεγρνο επηκόιπλζεο άςπρσλ επηθαλεηώλ κε
ιήςε θαιιηεξγεηώλ πεξηβάιινληνο.
4.Αλαζηνιή εηζαγσγώλ ζε θιηληθά ηκήκαηα γηα
ελδειερή θαζαξηζκό ηνπ άςπρνπ πεξηβάιινληνο
1.Δληαηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
ελεκέξσζεο πξνζσπηθνύ-επηζθεπηώλ ζηα κέηξα
ειέγρνπ γηα ζπγθεθξηκέλα ΠΑΜ.
2.Έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ
ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ κε πςειή επίπησζε
ΠΑΜ
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VIII
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ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΧΝ

1.Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο ηεο
ζπκκόξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ζηα
ζεκαληηθόηεξα κέηξα ειέγρνπ
2.Καζνξηζκόο Οκάδαο Δπηηήξεζεο-ζύλδεζκνη
ηκεκάησλ, εξγαιεία.

1. Δληαηηθνπνίεζε ηεο επηηήξεζεο ζηα κέηξα
ειέγρνπ
2.Σηνρεπκέλε επηηήξεζε ζε ηκήκαηα κε πςειή
επίπησζε ΠΑΜ

Δδξαίσζε πξνγξάκκαηνο νξζνινγηθήο
δηαρείξηζεο ησλ αληηβηνηηθώλ ζην λνζνθνκεηαθό
ρώξν

Αμηνιόγεζε θαη πξνώζεζε ηεο νξζήο ρξήζεο
ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηώλ αληηκηθξνβηαθώλ
παξαγόλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε
θαη επηθξάηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ΠΑΜ
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ΧΘΜΑ 1. ΟΔΟΙ ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΔΙΑΠΟΡΑ ΕΝΣΕΡΟΒΑΚΣΘΡΙΑΚΩΝ ΑΝΘΕΚΣΙΚΩΝ ΣΙ
ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΜΕΣΡΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΘΨΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΑΠΟΡΑ ΣΟΤ

Αςθενήσ με λοίμωξη ή αποικιςμό από Ανθεκτικά ςτισ
ΚαρβαπενζμεσΕντεροβακτηριακά-ΑΚΕ
ΦΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΜΟ ΑΠΟ ΑΡΝΘΣΙΚΟΤ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΑ ΑΚΕ ΑΘΕΝΕΙ
ΔΙΑΧΩΡΙΜΟ ΝΟΘΛΕΤΣΩΝ
ΤΝΘΘΚΕ ΑΠΟΜΟΝΩΘ

Άψυχεσ επιφάνειεσ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Κοινόσ εξοπλιςμόσ
Χζρια Επαγγελματιϊν Τγείασ

ΑΠΟΛΤΜΑΝΘ
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΤΓΙΕΙΝΘ ΧΕΡΙΩΝ
ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ ΕΠΑΦΘ

Αςθενήσ χωρίσ λοίμωξη ή αποικιςμό από Ανθεκτικά ςτισ
ΚαρβαπενζμεσΕντεροβακτηριακά - ΑΚΕ-ΑΚΕ
ΦΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΜΟ ΑΠΟ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΘ/ΑΠΟΙΚΙΜΟ ΑΠΟ ΑΚΕ
ΔΙΑΧΩΡΙΜΟ ΝΟΘΛΕΤΣΩΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΙΚΙΜΟΤ ΕΑΝ ΘΡΘΑΝ Ε ΕΠΑΦΘ ΜΕ ΣΟΝ ΘΕΣΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

22

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ 1.ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΘ/ΑΠΟΙΚΙΜΟ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΣΙΚΑ ΣΙ
ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕ ΕΝΣΕΡΟΒΑΚΣΘΡΙΑΚΑ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΛΙΝΙΚΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ
Τγιεινή Χεριϊν (ΤΧ)
 Το προςωπικό πρζπει ςυνεχϊσ να εκπαιδεφεται ςτθν ςωςτι εφαρμογι τθσ ΥΧ.Εντατικοποιείςτε τθν
εκπαίδευςη του προςωπικοφ αλλά και τθν επιτήρηςη τθσ ςυμμόρφωςθσ του ςτθν ΥΧ
 Η ΥΧ πρζπει να εφαρμόηεται ςε όλουσ τουσ αςκενείσ, όπου κι αν μεταφζρονται κατά τθ διάρκεια
τθσ νοςθλείασ τουσ.
 Η ΥΧ πρζπει να εφαρμόηεται παρά την κλίνη και ςτο ςθμείο φροντίδασ του αςκενοφσ,
ανεξάρτθτα από τθν χριςθ γαντιϊν.
Φυςικόσ διαχωριςμόσ αςθενϊν
Επιδιϊξτε ο αςκενισ να νοςθλευτεί ςε απομόνωςθ. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό τότε ακολουκείςτε τισ
ςυςτάςεισ για φυςικό διαχωριςμό του από τουσ υπόλοιπουσ αςκενείσ όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
κείμενο.
υνθήκεσ Μόνωςησ
 Σιμανςθ καλάμου και ειδικι ςήμανςη ςτο φφλλο νοςηλείασ του αςκενοφσ ϊςτε να είναι
αναγνωρίςιμο από όλουσ τουσ επαγγελματίεσ υγείασ
 Καθορίςτε τουσ νοςηλευτζσ που κα αναλάβουν τθ νοςθλεία των αςκενϊν με ΠΑΜ ςε κάκε βάρδια.
Εάν είναι εφικτό να αναλάβουν αποκλειςτικά τθ νοςθλεία των ςυγκεκριμζνων αςκενϊν. Οι νοςθλευτζσ
που κα αναλάβουν το ζργο αυτό κα πρζπει να είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνοι.
 Εφαρμογι των προφυλάξεων επαφήσ από όλο το ιατρονοςθλευτικό και λοιπό προςωπικό που
ζρχεται ςε επαφι με τον αςκενι. Εξαςφαλίςτε τα υλικά για τα ΜΑΠ τα οποία κα πρζπει να βρίςκονται
εντόσ ι εκτόσ του καλάμου του αςκενοφσ και όχι ςτθ νοςθλευτικι ςτάςθ.
 Εξαςφαλίςτε αποκλειςτικό ιατρονοςηλευτικό εξοπλιςμό για τον κάλαμο του αςκενι.
 Ζλεγχοσ επιςκεπτηρίου και διερχόμενων ςτο κάλαμο των αςκενϊν
Απολφμανςη άψυχου περιβάλλοντοσ-ιατρονοςηλευτικοφ εξοπλιςμοφ
 Πρζπει να δίνεται προτεραιότθτα και να εξαςφαλίηεται ο ςυχνόσ και ενδελεχισ κακαριςμόσ των
καλάμων που νοςθλεφονται αςκενείσ με λοίμωξθ/αποικιςμό από πολυανκεκτικά πακογόνα
 Εκπαιδεφςτε ξανά το ςυνεργείο κακαριςμοφ ςτισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ και επιτθριςτε τθν
εφαρμογι τουσ
Μετακινήςεισ αςθενϊν
 Περιορίςτε τισ μετακινήςεισ του αςκενοφσ ςτισ άκρωσ απαραίτθτεσ.
 Ενημερϊςτε το ιατρονοςθλευτικοφ προςωπικοφ που κα μεταφζρει και κα υποδεχκεί τον αςκενι
ςτο άλλο τμιμα ι ςε άλλο νοςοκομείο εάν αυτό κρικεί απαραίτθτο.
Κατάλληλοσ χειριςμόσ καθετήρων
 Άςθπτθ τεχνικι ςτθν τοποκζτθςθσ τουσ
 Κατάλλθλοσ χειριςμόσ τουσ κατά τθν διάρκεια νοςθλείασ του αςκενοφσ
 Ακολουκείςτε τισ ενδείξεισ τοποκζτθςθσ και αφαίρεςθσ τουσ.
Ζλεγχοσ αποικιςμοφ αςθενϊν
 Ζλεγχοσ αποικιςμοφ αςκενϊν που ςυν-νοςθλεφτθκαν με τον αςκενι με το πολυανκεκτικό ςτζλεχοσ
και εφαρμογι των προφυλάξεων επαφισ μζχρι τθ λιψθ του αποτελζςματοσ.
 Εάν οι αποικιςμοί των αςκενϊν είναι κετικοί ι προκφψουν και άλλοι αςκενείσ με το ίδιο πακογόνο κα
πρζπει να γίνει ζλεγχοσ αποικιςμοφ όλων των αςκενϊν του κλινικοφ τμιματοσ.
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ 2.ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΘ/ΑΠΟΙΚΙΜΟ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΣΙΚA
ΣΙ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕ ΕΝΣΕΡΟΒΑΚΣΘΡΙΑΚA Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΜΘΜΑ
 Φυςικόσ διαχωριςμόσ αςκενι - Εφαρμογι ΠΕ
 Εντατικι εφαρμογι τθσ Υγιεινισ των Χεριϊν
 Διαχωριςμόσ νοςθλευτϊν-αςκενϊν
 Εκπαίδευςθ εκ νζου του προςωπικοφ ςτα μζτρα πρόλθψθσ
 ΠΡΟΟΧΘ: κα πρζπει να ενθμερϊνονται για τα μζτρα πρόλθψθσ τα άτομα που ζχουν αναλάβει
τθν φροντίδα του
αςκενοφσ, τθν μεταφορά του κατά τισ μετακινιςεισ του εντόσ και εκτόσ
νοςοκομείου κακϊσ και τα τμιματα-νοςοκομεία υποδοχισ.

ΕΝΛ- ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΜΘΜΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ
 Ζλεγχοσ αποικιςμοφ αςκενϊν που ςυν-νοςθλεφτθκαν με τον αςκενι με το πολυανκεκτικό
ςτζλεχοσ και εφαρμογι των προφυλάξεων επαφισ και ςε αυτοφσ μζχρι τθ λιψθ του
αποτελζςματοσ
 Εάν οι αποικιςμοί των αςκενϊν είναι κετικοί ι προκφψουν και άλλοι αςκενείσ με το ίδιο
πακογόνο κα πρζπει να γίνει ζλεγχοσ αποικιςμοφ όλων των αςκενϊν του κλινικοφ τμιματοσ

ΕΝΛ/ΝΕΛ









Η ΕΝΛ ενθμερϊνει τθν νοςθλευτικι και ιατρικι υπθρεςία κακϊσ και τθν διοίκθςθ
Ο/θ ΝΕΛ επιςκζπτεται το κλινικό τμιμα και επιβεβαιϊνει ςτουσ υπεφκυνουσ των τμθμάτων τθν
απομόνωςθ του ΠΑΜ
Ο/Η ΝΕΛ επιτθρεί εάν μονϊκθκε ο αςκενισ και εάν εφαρμόςτθκαν οι προφυλάξεισ επαφισ και
εάν καταγράφθκε ςτον νοςθλευτικό φάκελο του αςκενι (εργαλείο επιτιρθςθσ μζτρων
προφφλαξθσ)
Η ΕΝΛ διαπιςτϊνει προβλιματα που υπάρχουν ςτθν διαχείριςθ του αςκενι και ςυνεργάηεται με
τουσ υπευκφνουσ του τμιματοσ και τθν νοςθλευτικι/ιατρικι υπθρεςία-διοίκθςθ για τθν
αντιμετϊπιςι τουσ
Ο/Η ΝΕΛ καταγράφει τον αςκενι ςτο αρχείο που διατθρεί και παρακολουκεί τθν πορεία του ςτο
νοςοκομείο (εργαλείο 1 αρχείο αςκενϊν).
Ο αςκενισ ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν επίςθμθ επιτιρθςθ του νοςοκομείου και δθλϊνεται ςτο
ΚΕΕΛΠΝΟ (δείκτεσ επιτιρθςθσ)
Διοίκηςη/Νοςηλευτική και Ιατρική Τπηρεςία

Θα πρζπει να ενθμερϊνονται για τουσ νζουσ αςκενείσ με πολυανκεκτικοφσ μικροοργανιςμοφσ και να
επιςκζπτονται τα κλινικά τμιματα για τον εντοπιςμό προβλθμάτων και περιοριςμϊν ςτθν εφαρμογι
των μζτρων

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1.

ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΛΙΗΕΙ ΣΘΝ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΟΩΝ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΟΩΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΣΟΝ ΑΘΕΝΘ ΚΑΣΑ ΣΙ ΜΕΣΑΚΙΝΘΕΙ ΣΟΤ ΕΝΣΟ ΚΑΙ ΕΚΣΟ
ΝΟΚΟΜΕΙΟΤ
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Α. ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΑΠΟΙΚΙΜΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΑΝΘΔΚΣΙΚΑ ΣΙ
ΚΑΡΒΑΠΔΝΔΜΔ GRAM ΑΡΝΗΣΙΚΑ ΣΔΛΔΥΗ
Ο ζπζηεκαηηθόο έιεγρνο ηεο θνξείαο γηα ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε αζπκπησκαηηθώλ αζζελώλ κε
απνηθηζκό από εληεξνβαθηεξηαθά αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο απνηειεί έλα επηζηεκνληθά
ηεθκεξησκέλν κέηξν γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαζπνξάο ησλ πνιπαλζεθηηθώλ βαθηεξίσλ ζην
λνζνθνκείν.
Πξνηεηλόκελν πξσηόθνιιν επηηήξεζεο απνηθηζκώλ
1. Ο ζπζηεκαηηθόο έιεγρνο απνηθηζκνύ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο πεξηπηώζεηο όπσο
αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαζπνξάο ησλ πνιπαλζεθηηθώλ παζνγόλσλ.
2.Ο έιεγρνο ηνπ απνηθηζκνύ ζπζηήλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ιήςε νξζηθνύ/ θαξπγγηθνύ
επηρξίζκαηνο θαη/ή κε ιήςε βηνινγηθνύ δείγκαηνο από νπνηαδήπνηε πηζαλή εζηία απνηθηζκνύ
(δεξκαηηθή βιάβε, νύξα) ησλ αζζελώλ πνπ εληάζζνληαη ζε κία από ηηο παξαπάλσ
θαηεγνξίεο.
3.Ωο θαηάιιειε κέζνδνο πξνηείλεηαη ε ρξήζε πιηθνύ Mc Conkey (Νν 3) άγαξ κε
ελζσκαησκέλε κεξνπελέκε 1κg/ml. Δάλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα, ζπζηήλεηαη ε κεξνπελέκε λα
κελ είλαη θαξκαθεπηηθό ζθεύαζκα αιιά θαζαξή νπζία (ππάξρεη ζην εκπόξην). Αλάπηπμε
απνηθηώλ ελδερόκελα ζεκαίλεη θνξεία κε αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο παζνγόλα.
4. Δλαιιαθηηθά, εάλ δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα παξαζθεπήο ή πξνκήζεηαο ησλ παξαπάλσ
πιηθώλ, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηξπβιίσλ κε πιηθό Mc Conkeyάγαξ ζην νπνίν, κεηά ηνλ
ελνθζαικηζκό ηνπ δείγκαηνο (κε ηελ ηερληθή ησλ δηαδνρηθώλ ππξαθηώζεσλ ηνπ θξίθνπ), θαη
ζην ηέινο ηεο δεύηεξεο αξαίσζεο, ζα ηνπνζεηεζεί δίζθνο κεξνπελέκεο. Απνηθίεο Gramαξλεηηθώλ πνπ ζα αλαπηπρζνύλ κέζα ζηε δηάκεηξν επαηζζεζίαο ηνπ δίζθνπ (<23mm γηα ηα
εληεξνβαθηεξηαθά,<19mm γηα Pseudomonassp. θαη <16mm Acinetobactersp) είλαη ελδεηθηηθέο
θνξείαο κε αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο παζνγόλα.
5.Τα απνκνλσζέληα από ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζηειέρε εληεξνβαθηεξηαθώλ (ιαθηόδε
ζεηηθά) ζα ειέγρνληαη πεξαηηέξσ γηα κεησκέλε επαηζζεζία-αληνρή ζηηο θαξβαπελέκεο
(Μεξνπελέκε: MIC>1κg/ml ή δηάκεηξνο θύθινπ αλαζηνιήο <23mm) ή/θαη γηα παξαγσγή
θαξβαπελεκαζώλ κε ηηο αληίζηνηρεο θαηλνηππηθέο δνθηκαζίεο.
Σπζηήλεηαη ε θαηλνηππηθή αλίρλεπζε ησλ θαξβαπελεκαζώλ λα πξαγκαηνπνηείηαη
ζπζηεκαηηθά ζε θιηληθά ζηειέρε εληεξνβαθηεξηαθώλ. Σε πξώην ζηάδην ιόγσ ηεο πξόζθαηεο
αλίρλεπζεο ησλ ΝDM ζηελ ρώξα καο, πξνηείλεηαη λα αληρλεύεηαη ε παξαγσγή
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θαξβαπελεκαζώλ θαη ζηα ζηειέρε πνπ πξνθύπηνπλ από ην screening ησλ απνηθηζκώλ ησλ
αζζελώλ αλάινγα πάληα κε ηηο δπλαηόηεηεο ησλ κηθξνβηνινγηθώλ εξγαζηεξίσλ
Φαηλνηππηθή αλίρλεπζε ΚPC, κεηαιιν-β-ιαθηακαζώλ ή θαη ζπλύπαξμεο KPC θαη MBL
ζε ζηειέρε εληεξνβαθηεξηαθώλ
Απαηηνύκελα αληηδξαζηήξηα
1. 10κl Ο,1 Μ ΔDTA
Παξαζθεπάδεηαη από αξρηθό δηάιπκκα 0,5Μ ΔDTA αλακηγλύνληαο
0,5ml 0,5Μ ΔDTA + 2ml απεζηαγκέλν λεξό
2. 20κl 400κgPhenylboronic
acid (Sigma)
Γηαιύνπκε 120mgphenylboronicacid ζε 3mldimethylsulfoxide (Sigma)
Σηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε 3ml απεζηαγκέλν λεξό.
Σερληθή
Δπηζηξώλνπκε κηθξνβηαθό ελαηώξεκα 0,5 McF ζε ηξπβιίν κε MH
Τνπνζεηνύκε 4 δίζθνπο κεξνπελέκεο (A,B,C,D) ζύκθσλα κε ην
Σρήκα 1.

A

Σηνλ δίζθν Α δελ πξνζζέηνπκε θαλέλα αληηδξαζηήξην.
Σηνλ δίζθν B πξνζζέηνπκε 10κl EDTA 0,1M

B

C

Σηνλ δίζθν C πξνζζέηνπκε 20κl 400κg PBA (phenylboronicacid)
Σηνλ δίζθν D πξνζζέηνπκε 10κl EDTA 0,1M θαη 20κl 400κg PBA

D

Δπσάδνπκε 18h ζε 37νC
Δξκελεία
Σπγθξίλνπκε ηηο δηακέηξνπο αλαζηνιήο ησλ δίζθσλ Β,C θαη D κε ηε δηάκεηξν αλαζηνιήο ηνπ
δίζθνπ A:
Αύμεζε ηεο δηακέηξνπ αλαζηνιήο γύξσ από ηνπο δίζθνπο B, C θαη D <5mm ζπγθξηηηθά κε ηε
δηάκεηξν αλαζηνιήο γύξσ από ην δίζθν Α δειώλεη απνπζία ΚPC ή κεηαιιν-β-ιαθηακάζεο.
Αύμεζε ηεο δηακέηξνπ αλαζηνιήο γύξσ από ηνπο δίζθνπο Β θαη D ≥5mm ζπγθξηηηθά κε ηε
δηάκεηξν αλαζηνιήο γύξσ από ην δίζθν Α δειώλεη ηελ παξνπζία κεηαιιν-β-ιαθηακάζεο.
Αύμεζε ηεο δηακέηξνπ αλαζηνιήο γύξσ από ηνπο δίζθνπο C θαη D ≥5mm ζπγθξηηηθά κε ηε
δηάκεηξν αλαζηνιήο γύξσ από ην δίζθν Α δειώλεη ηελ παξνπζία KPC.
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Αύμεζε ηεο δηακέηξνπ αλαζηνιήο κόλν γύξσ από ην δίζθν D ≥5mm ζπγθξηηηθά κε ηε
δηάκεηξν αλαζηνιήο γύξσ από ην δίζθν Α, ρσξίο ηελ παξνπζία κεκνλσκέλσλ απνηθηώλ εληόο
ηεο δώλεο αλαζηνιήο, δειώλεη ηελ ηαπηόρξνλε παξνπζία KPC θαη κεηαιιν-β-ιαθηακάζεο.
Δάλ ην θαηλνηππηθό ηεζη δείμεη παξνπζία κεηαιιν-ελδύκνπ ην ζηέιερνο πξέπεη λα απνζηαιεί
ζε κηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην πνπ κπνξεί λα ηαπηνπνηήζεη γελεηηθά ην κεραληζκνύ αληνρήο
γηα λα αληρλεπζεί έγθαηξα ε ηπρόλ παξνπζία NDM-1.Τν ζηέιερνο ζπζηήλεηαη λα απνζηέιιεηαη
ζην Κεληξηθό Δξγαζηήξην Γεκόζηαο Υγείαο - Δξγαζηήξην Μηθξνβηαθήο Αληνρήο ( ΚΔΓΥ) (Γξ
Παλαγηώηα Γηαθθνύπε ή Γξ Κπξηαθή Τξπθηλνπνύινπηει: 210 8921077 θαη 2108921078) ή ζην
Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο, ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Μηθξάο Αζίαο
75,Γνπδί Αζήλα (δξ. Λήδα Πνιίηε θαη θαζ. Αζαλάζην Τζαθξή ηει.210 7462011 θαη 210
7462144) γηα παξαθνινύζεζε θαη ηππνπνίεζε θαη ηεο θισληθήο δηαζπνξάο (δηαδηθαζία
απαξαίηεηε ηνπιάρηζηνλ ζην πξώην ζηάδην ηεο επηδεκίαο).
ε πεξίπησζε απνκόλσζεο, από ην screening ησλ απνηθηζκώλ, Gram-αξλεηηθώλ
βαθηεξίσλ κε αληνρή ζηηο θαξβαπελέκεο ζα πξέπεη άκεζα λα ελεκεξώλεηαη ε Δπηηξνπή
Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ θαη ην θιηληθό ηκήκα όπνπ λνζειεύεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο
αζζελήο θαη λα εθαξκόδνληαη νη πξνθπιάμεηο επαθήο.

Β. ΔΛΔΓΥΟ ΟΡΘΙΚΗ ΦΟΡΔΙΑ ΑΘΔΝΧΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΝΣΔΡΟΒΑΚΣΗΡΙΑΚΧΝ ΠΟΤ
ΠΑΡΑΓΟΤΝ ΚΑΡΒΑΠΔΝΔΜΑΔ
Επιστημονική επιμέλεια: Καθ. Αθανάσιος Τσακρής
Μέζνδνο
Ο νξζηθόοζηπιεόοελαησξείηαη ζε 1 ml θπζηνινγηθό νξό κε θαιή πεξηζηξνθή, αλάδεπζε θαη
πίεζε ζηα ηνηρώκαηα ηνπ ζσιελαξίνπ, ώζηε λα απειεπζεξσζεί όιν ην πιηθό.
Σην ελαηώξεκα απηό εκβαπηίδεηαη έλαο βακβαθνθόξνοζηπιεόο θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξώλεηαη
έλα ηξπβιίνMacConkeyάγαξ (κε ηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ Kirby-Bauer).
Τνπνζεηνύληαη 4 δίζθνη κεξνπελέκεο ησλ 10 µg: κεξνπελέκε ρσξίο αλαζηνιέα, κεξνπελέκε
κε EDTA (αλαζηνιέαο ησλ κέηαιιν-β-ιαθηακαζώλ), κεξνπελέκε κε θαηλπιβνξνληθό νμύ (PBA,
αλαζηνιέαο ησλ KPC θαξβαπελεκαζώλ) θαη κεξνπελέκε κε ηνπο δύν αλαζηνιείο. Η
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ηνπνζέηεζε ησλ δίζθσλ γίλεηαη όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1, ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε
αλάγλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο.
Σηνπο δίζθνπο Β θαη Γ ελζηαιάδνληαη 10 κl δηαιύκαηνο EDTA 0,1 Μ, ελώ ζηνπο δίζθνπο Γ θαη
Γ ελζηαιάδνληαη 10 κl δηαιύκαηνο PBA 40 mg/ml. Τνπνζεηείηαη ην θαπάθη ζην ηξπβιίν θαη
ρσξίο λα αλαπνδνγπξηζηεί (ώζηε νη αλαζηνιείο λα απνξξνθεζνύλ από ην δίζθν) κεηαθέξεηαη
ζηνλ θιίβαλν. Δλαιιαθηηθά νη δίζθνη κπνξεί λα εκπνηηζηνύλ κε ηνπο αλαζηνιείο θαη αθνύ
απνξξνθήζνπλ ηελ πνζόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο λα ηνπνζεηεζνύλ ζην ηξπβιίν. Αθνινπζεί
επώαζε ζηνπο 37°C γηα 18 ώξεο.
Τν δηάιπκα EDTA 0,1 Μ παξαζθεπάδεηαη από αξρηθό δηάιπκα 0,5 Μ ΔDTA (θπθινθνξεί
έηνηκν ζην εκπόξην) κε αξαίσζε 1: 5 (0,5 ml 0,5 Μ ΔDTA θαη 2 ml απνζηαγκέλν λεξό)
Τν δηάιπκα θαηλπιβνξνληθνύ νμένο 40 mg/ml παξαζθεπάδεηαη δηαιύνληαο κε αλαθίλεζε ζε
vortex 160 mgphenylboronicacid ζε 2 ml DMSO (dimethylsulfoxide) θαη ζηε ζπλέρεηα
πξνζηίζεληαη 2 ml απνζηαγκέλν λεξό.
Αλάγλσζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο
Σην παξόλ πξσηόθνιιν ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηελ αμηνιόγεζε νη ιαθηόδε ζεηηθέο απνηθίεο.
Λαθηόδε αξλεηηθέο απνηθίεο γύξσ από ην δίζθν ηεο κεξνπελέκεο κπνξεί λα ππνδεηθλύνπλ
απνηθηζκό κε αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο ζηειέρε Acinetobacterbaumanniicomplex,
Pseudomonasaeruginosa, Providenciastuartii, θα, ή ζηειέρε Stenotrophomonasmaltophilia.
Μεηξάηαη ε δηάκεηξνο ηεο δώλεο αλαζηνιήο ηεο κεξνπελέκεο ρσξίο αλαζηνιέα.
Αλ ε δηάκεηξνο απηή είλαη ≥26 mm, ην δείγκα ζεσξείηαη αξλεηηθό γηα παξνπζία ζηειερώλ
εληεξνβαθηεξηαθώλ κε κεησκέλε επαηζζεζία ζηηο θαξβαπελέκεο.
Αλ ε δηάκεηξνο ηεο δώλεο αλαζηνιήο ηεο κεξνπελέκεο ρσξίο αλαζηνιέα είλαη <26 mm, ην
δείγκα ζεσξείηαη ζεηηθό γηα παξνπζία ζηειερώλ εληεξνβαθηεξηαθώλ κε κεησκέλε επαηζζεζία
ζηηο θαξβαπελέκεο.
Γηαθνξά ≥5 mm κεηαμύ ησλ δηακέηξσλ ησλ δσλώλ αλαζηνιήο ηεο κεξνπελέκεο ρσξίο
αλαζηνιέα θαη ηεο κεξνπελέκεο κε αλαζηνιέα (EDTA/ PBA/EDTA+PBA) ζεσξείηαη ελδεηθηηθή
ηεο παξαγσγήο ηεο αληίζηνηρεο θαξβαπελεκάζεο (MBL, KPC, MBL+KPC, αληίζηνηρα). Αλ ε
αύμεζε ηεο δηακέηξνπ παξαηεξείηαη κόλν ζηε δώλε αλαζηνιήο ηεο κεξνπελέκεο κε ηνπο δύν
αλαζηνιείο νη θαξβαπελεκάζεο ησλ δύν ηύπσλ (MBL θαη KPC) κπνξεί λα θέξνληαη ζην ίδην ή
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ζε δηαθνξεηηθά ζηειέρε θαη επηβάιιεηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία επηβεβαίσζεο ώζηε λα
δηεπθξηληζηεί ν κεραληζκόο αληνρήο.
Αλ ε δηαθνξά ησλ δηακέηξσλ ησλ δσλώλ αλαζηνιήο ηεο κεξνπελέκεο ρσξίο αλαζηνιέα θαη
ηεο κεξνπελέκεο κε ηνπο αλαζηνιείο είλαη < 5 mm θαη ην ίδην απνηέιεζκα πξνθύςεη θαη από
ηε θαηλνηππηθή δηαδηθαζία επηβεβαίσζεο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ελδέρεηαη ν αζζελήο
λα είλαη απνηθηζκέλνο κε ζηέιερνο πνπ θέξεη θαξβαπελεκάζε άιινπ ηύπνπ (πρ ηύπνπ OXA) ή
ην ζηέιερνο λα παξνπζηάδεη κεησκέλε επαηζζεζία ζηηο θαξβαπελέκεο ιόγσ παξνπζίαο άιισλ
κεραληζκώλ (ππεξπαξαγσγή ESBL ή AmpC β-ιαθηακαζώλ θαη απώιεηα πνξηλώλ). Σε απηή
ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα αθνινπζήζεη κνξηαθόο έιεγρνο γηα ην πξνζδηνξηζκό ηνπ
κεραληζκνύ αληνρήο.
Σε πεξίπησζε πνπ παξαηεξείηαη ζπνξαδηθή αξαηή αλάπηπμε ιαθηόδε ζεηηθώλ απνηθηώλ ιόγσ
ρακεινύ κηθξνβηαθνύ θνξηίνπ ζην δείγκα, ην απνηέιεζκα ζεσξείηαη ακθίβνιν θαη είλαη
απαξαίηεηε ε ιήςε λένπ δείγκαηνο.
Δπηβεβαησηηθέο δνθηκαζίεο θαη έιεγρνο επαηζζεζίαο
Όιεο νη ιαθηόδε ζεηηθέο απνηθίεο κε δηαθνξεηηθή κνξθνινγία πνπ αλαπηύζζνληαη γύξσ από
ην δίζθν ηεο κεξνπελέκεο ζε δηάκεηξν <26 mm, αλαθαιιηεξγνύληαη ώζηε λα επηβεβαησζεί ν
κεραληζκόο αληνρήο θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο επαηζζεζίαο. Αλ είλαη αδύλαηε ε
αλαγλώξηζε δηαθνξεηηθώλ κνξθνινγηθά απνηθηώλ ιόγσ ηεο ζπξξνήο ησλ απνηθηώλ,
πξαγκαηνπνηείηαη επξεία αλαθαιιηέξγεηα από ηελ άισ ηεο δώλεο αλαζηνιήο ηεο κεξπελέκεο.
Η επηβεβαίσζε γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ ζπλδπαζκνύ ησλ δίζθσλ κεξνπελέκεο θαη
αλαζηνιέσλ, όπσο έρεη πεξηγξαθεί από ηνπο Τζαθξή θαη ζπλ.
Δλαηώξεκα ηνπ κηθξνβηαθνύ ζηειέρνπο ζε θπζηνινγηθό νξό κε ζνιεξόηεηα 0,5 ηεο πξόηππεο
θιίκαθαο McFarland επηζηξώλεηαη ζε ηξπβιίνMueller-Hintonάγαξ θαη ηνπνζεηνύληαη 4 δίζθνη
κεξνπελέκεο ησλ 10 µg: κεξνπελέκε ρσξίο αλαζηνιείο, κεξνπελέκε κε 10 µl EDTA 0,1 Μ
(αλαζηνιέαο κέηαιιν-β-ιαθηακαζώλ), κεξνπελέκε κε 20 µl θαηλπιβνξνληθό νμύ 20 mg/ml
(PBA, αλαζηνιέαο KPC θαξβαπελεκαζώλ) θαη κεξνπελέκε κε ηνπο δύν αλαζηνιείο.
Αθνινπζεί επώαζε ζηνπο 37 0C γηα 18 ώξεο. Η αλάγλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο βαζίδεηαη ζε
δηαθνξά ≥5 mm κεηαμύ ηεο δηακέηξνπ ηεο δώλεο αλαζηνιήο ηεο κεξνπελέκεο ρσξίο
αλαζηνιέα θαη ηεο δηακέηξνπ ηεο δώλεο αλαζηνιήο ηεο κεξνπελέκεο κε ηνλ αληίζηνηρν
αλαζηνιέα, ε νπνία ζεσξείηαη ελδεηθηηθή ηεο παξαγσγήο ηεο αληίζηνηρεο θαξβαπελεκάζεο.

29

Ο έιεγρνο επαηζζεζίαο γίλεηαη κε ηε κέζνδν δηάρπζεο ησλ δίζθσλ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηνπ CLSI.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2.
Επιστημονική Επιμέλεια: Όλγα Δαληγγάροσ
ΑΡΥΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ ΝΟΗΛΔΙΑ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΠΟΛΤΑΝΘΔΚΣΙΚΑ
ΠΑΘΟΓΟΝΑ
θνπόο
Η δηαηήξεζε άξηζηνπ επηπέδνπ θαζαξηόηεηαο ζε ρώξνπο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο
πςεινύ θηλδύλνπ όπσο νη ζάιακνη απνκόλσζεο, έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηνπο αζζελείο.Οη
πξνθαζνξηζκέλεο νδεγίεο θαη νη δηαδηθαζίεο θαζώο θαη ε δηεμαγσγή πνηνηηθώλ ειέγρσλ
απαηηνύλ απζηεξή ζπκκόξθσζε.
Γηαδηθαζία
• Φξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηό ηξνρήιαην θαζαξηόηεηαο κε όιν ηνλ εμνπιηζκό ηνπ γηα ηνλ
ζάιακν απνκόλσζεο.
Α΄ Καζεκεξηλή θαζαξηόηεηα
• Η θαζεκεξηλή θαζαξηόηεηα πεξηιακβάλεη ηελ ίδηα θξνληίδα (πξόγξακκα/κέζνδν
/δηαδηθαζία) κε ηελ θαζεκεξηλή θαζαξηόηεηα ησλ άιισλ δσκαηίσλ όζνλ αθνξά ηηο επηθάλεηεο
θαη ην εμνπιηζκό
• Τν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο
(γάληηα κάζθα ξόκπα)
• Τα απνξξίκκαηα ζπιιέγνληαη θαη απνκαθξύλνληαη ζαλ κνιπζκαηηθά.
• Φξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηόο εμνπιηζκόο γηα ηε θαζαξηόηεηα ηνπ δσκαηίνπ απνκόλσζεο, νη
εκπνηηζκέλεο παλέηεο είλαη απνθιεηζηηθά γηα ην δσκάηην απηό ελώ εάλ ρξεζηκνπνηείηαη
ζύζηεκα δηπινύ θνπβά νη ζθνπγγαξίζηξεο θαζαξίδνληαη, απνιπκαίλνληαη θαη ζηεγλώλνληαη
πξηλ ηελ επόκελε ρξήζε ηνπο
• Απαηηείηαη εληαηηθνπνηεκέλν πξόγξακκα θαζαξηόηεηαο ησλ επηθαλεηώλ θαη ησλ
αληηθεηκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ ζπλήζνπο πξνγξάκκαηνο Η θαζαξηόηεηα ησλ επηθαλεηώλ
θαη ησλ αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη πξνγξάκκαηνο αιιά θαη εθηάθησο όηαλ αλάγθεο
ην απαηηνύλ ώζηε λα δηαηεξνύληαη νη επηθάλεηεο θαζαξέο θαη ειεύζεξεο από ξύπνπο.
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Β΄ Σειηθή θαζαξηόηεηα
• Γίλεηαη κεηά ηελ απνρώξεζε ηνπ αζζελνύο (εμηηήξην, δηαθνκηδή, ζάλαηνο), ζην δσκάηην
δει. ζην ζάιακν, ζηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο θαη ζηνπο ρώξνπο πγηεηλήο.
• Τν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο όπσο θαη
ζηελ θαζεκεξηλή θαζαξηόηεηα.
• Όια ηα κηαο ρξήζεο πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζην δσκάηην απνκαθξύλνληαη κε
ηα κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα .
• Η θιίλε, ε ζηξσκαηνζήθε, ην θνκνδίλν, ηα ηξαπεδίδηα, ηα ληνπιάπηα, θαη όιεο νη νξηδόληηεο
επηθάλεηεο ηνπ δσκαηίνπ πξέπεη λα θαζαξηζηνύλ ιεπηνκεξώο αξρηθά θαη λα απνιπκαλζνύλ
κε απνιπκαληηθό ζθεύαζκα..
• Μεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ν εμνπιηζκόο θαζαξηόηεηαο θαζαξίδεηαη θαη απνιπκαίλεηαη ζε
δηάιπκα ρισξίλεο
Γ΄ Γεληθά:
• Φξεζηκνπνηνύληαη κέζνδνη θαζαξηζκνύ ηέηνηεο ώζηε λα ειέγρεηαη ε δηαζπνξά ηεο ζθόλεο
(εηδηθέο ζθνύπεο κε θίιηξα πνπ ζπγθξαηνύλ ηε ζθόλε, κεραλέο απνξξόθεζεο ηεο ζθόλεο
θιπ)
• Καηά ηνλ πγξό θαζαξηζκό δελ πξέπεη λα κέλνπλ ππνιείκκαηα λεξνύ απνηππώκαηα
ιεθέδσλ παξά ε ειάρηζηε πγξαζία πνπ απαηηείηαη γηα λα δξάζεη ην απνιπκαληηθό θαη λα
ζηεγλώζεη ζε ιίγα ιεπηά.
• Η θαζαξηόηεηα γίλεηαη από ηηο πςειόηεξεο πξνο ηη ρακειόηεξεο επηθάλεηεο θαη από ηηο
θαζαξέο πξνο ηηο ξππαξέο..
• Οη νξηδόληηεο επηθάλεηεο (πάγθνη, ξάθηα, θνκνδίλα) ιεξώλνληαη πην εύθνια από ηηο θάζεηεο
(ηνίρνη) γη απηό ρξεηάδνληαη πην ζπρλή θαη ζρνιαζηηθή θαζαξηόηεηα.
• Οη επηθάλεηεο πνπ αγγίδνληαη ζπρλά κε ηα ρέξηα ηνπ πξνζσπηθνύ ε ησλ αζζελώλ όπσο
πόκνια, θνπδνύληα θιήζεο, επηθάλεηεο ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ, απαηηνύλ ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη
ζπρλή θαζαξηόηεηα θαη δελ πξέπεη λα αγγίδνληαη κε ιεξσκέλα ρέξηα ε γάληηα.
• Οη επηθάλεηεο πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε βηνινγηθά πγξά θαζαξίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο
πνπ έρνπλ δνζεί.
• Τα κπάληα ληπηήξεο ηνπαιέηεο θαη ν επηηνίρηνο εμνπιηζκόο ηνπο θαζαξίδνληαη ιεπηνκεξώο
κε απνιπκαληηθό δηάιπκα.
• Δάλ ππάξρνπλ επηηνίρηνηπεξίεθηεο ζαπνπληνύ θαζαξίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο
θαζαξηζκνύ ζαπνπλνζήθεο.
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• Σπζηήλνληαη νη κηαο ρξήζεο ζπζθεπαζίεο πγξνύ ζαπνπληνύ γηα πιύζηκν ρεξηώλ. (ε
απνιύκαλζε θαη ην ζηέγλσκα ησλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ζαπνπλνζεθώλ επηβάιιεηαη πξηλ ηε
κεηάγγηζε ηνπ λένπ ζθεπάζκαηνο. Δάλ δελ αθνινπζείηαη απηή ε δηαδηθαζία ηα δηαιύκαηα είλαη
δπλαηόλ λα απνηθηζηνύλ θαη ε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ λα έρεη αθξηβώο ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα).
• Τν απνιπκαληηθό δηάιπκα εηνηκάδεηαη ιίγν πξηλ ηε ρξήζε ηνπ θαη δελ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν από κία ώξα .
• Τα απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά ζα πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθά γηα ηνπο ρώξνπο
πνπ πξννξίδνληαη θαη κε ηνμηθά πξνο ην πεξηβάιινλ (π ρ βηνδηαζπώκελα) ηνπο αζζελείο θαη
ηνπο ρξήζηεο .
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