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παγκόσμια κλίμακα όλο και περισσότερο τα άτομα που παρέχουν ιατρο-νοσηλευτική φροντίδα στον 

χώρο του νοσοκομείου. Πολλές μελέτες έχουν συσχετίσει τις ΝΛ με αυξημένη νοσηρότητα και 

θνητότητα, επιμήκυνση της διάρκειας νοσηλείας και αύξηση του κόστους νοσηλείας σε ασθενείς 

υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα σε αυτούς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. 

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την ευπαθή ομάδα των βαρέως πασχόντων ασθενών που 
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Περίληψη 
 
 
Εισαγωγή: Η παρακολούθηση των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος ελέγχου των λοιμώξεων παγκόσμια, ιδιαίτερα σε 

υγειονομικές μονάδες ή κλινικές με αυξημένη επίπτωση, όπως στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 

(ΜΕΘ). Στην Ελλάδα τα επιδημιολογικά δεδομένα επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΝΛ) 

στις ΜΕΘ είναι περιορισμένα.   

Σκοπός: Η παρατήρηση και η εκτίμηση της επίπτωσης των ΝΛ στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Η παρατήρηση διαφόρων επιδημιολογικών δεικτών και η 

σύγκρισή τους με διεθνείς αντίστοιχες μετρήσεις. Ο προσδιορισμός του προφίλ μικροβιολογικής και 

αντιβιοτικής αντοχής των απομονωθέντων μικροβίων που σχετίσθηκαν με τα καταγραφόμενα 

επεισόδια νοσοκομειακής λοίμωξης. 

Υλικό και μέθοδος:  Πρόκειται για προοπτική μελέτη επιτήρησης χρονικής διάρκειας 4 μηνών που 

έλαβε χώρα στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ. Χρησιμοποιήθηκε το νεότερο πρωτόκολλο HAI-Net ICU 

protocol, version 2,2 (ECDC, Stockholm, Μάιος 2017). Συμπεριλήφθηκαν όλοι οι ασθενείς που 

νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘ για περισσότερες από 48 ώρες με προοπτική επιτήρησης μέχρι την έξοδό 

τους. Για κάθε ασθενή συλλέχθηκαν δημογραφικά στοιχεία, υπολογίσθηκε ο δείκτης APACHE II 

(Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) κατά την εισαγωγή του ασθενούς, και 

καταγράφηκαν τα αιτία εισαγωγής, η λήψη αντιβιοτικών πριν την εισαγωγή του, η ανοσοανεπάρκεια 

και η τελική έκβαση. Σε περίπτωση πλήρωσης των κριτηρίων ΝΛ σύμφωνα με τους ορισμούς του 

πρωτοκόλλου, καταγραφόταν ο τύπος, η ημερομηνία εκδήλωσης, η παρουσία ή μη αναπνευστικής 

συσκευής, κεντρικού φλεβικού καθετήρα και καθετήρα ουροδόχου κύστης και ο παθογόνος 

μικροοργανισμός με την αντίστοιχη ευαισθησία σε συγκεκριμένα αντιβιοτικά φάρμακα. Σε ξεχωριστό 

έντυπο σημειώνονταν κάθε μέρα το σύνολο των ασθενών, ο αριθμός των νέων εισαγωγών και ο 

αριθμός των ασθενών με κεντρικό φλεβικό καθετήρα, με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, 

καθετήρα ουροδόχου κύστεως, καθώς και οι ασθενείς που λάμβαναν αντιμικροβιακή αγωγή.  Αυτά τα 

δεδομένα αποτέλεσαν του παρανομαστές ως προς την συχνότητα  εμφάνισης των λοιμώξεων. Τέλος 

το πρωτόκολλο αφορούσε επιπλέον επιτήρηση χορήγησης αντιμοκροβιακών παραγόντων, όπου 

καταγράφονταν ονομαστικά τα αντιβιοτικά, λόγοι χορήγησης και εστία λοίμωξης. 
Αποτελέσματα:  Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου Ιούλιος  - Οκτώβριος 2017, οι ασθενείς 

που πληρούσαν τα στοιχεία για να συμπεριληφθούν στην μελέτη ήταν 103. Η μέση διάρκεια 

νοσηλείας ήταν 12,5±1,05 ημέρες. Η θνητότητα ήταν 24,2%. 27 (26,2%) ασθενείς εμφάνισαν 

συνολικά 42 ΝΛ κατά την παραμονή τους στη ΜΕΘ  με επίπτωση 29,5 επεισοδίων ΝΛ ανά 1,000 

ασθενο-ημέρες. Οι σταθμισμένοι δείκτες επίπτωσης ως προς την παρουσία παρεμβατικών συσκευών 
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ήταν: 14 λοιμώξεις που σχετίζονται με τον κεντρικό φλεβικό καθετήρα ανά 1000 ημέρες χρήσης του 

κεντρικού φλεβικού καθετήρα, 6,5 λοιμώξεις που σχετίζονται με την αναπνευστική συσκευή ανά 

1000 ημέρες διασωλήνωσης, και  0,7 λοιμώξεις που σχετίζονται με τη χρήση ουροκαθετήρα ανά 1000 

ημέρες χρήσης καθετήρα της ουροδόχου κύστεως. Ο ρυθμός λοίμωξης βακτηριαιμίας που δεν 

σχετίστηκε με κεντρικό αγγειακό καθετήρα ήταν 9,8 ανά 1000 ασθενο-ημέρες. Οι ασθενείς με ΝΛ 

είχαν παρατεταμένη νοσηλεία (p<0,001), αλλά όχι αυξημένη θνητότητα (p=0,188).  

Τα πιο συχνά παθογόνα που απομονώθηκαν τα εξής : Acinetobacter baumanii (33,6%) με 

93,3% αντοχή στη κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, 93,3% στις καρβαπενέμες και 20% στην 

κολυμικίνη. Klebsiella spp  (35,5%) με 62,5% αντοχή στη κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, 62,5% στις 

καρβαπενέμες ενώ δεν βρέθηκε ανθεκτικό στέλεχος στην κολυμικίνη. Pseudomonas aeruginosa 

(13,3%) με 33,3% αντοχή στη κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, 50% στις καρβαπενέμες. Δεν βρέθηκε 

ανθεκτικό στέλεχος στην κολυμικίνη. Σε μικρό ποσοστό απομονώθηκε Staphylococcus aureus 

(2,2%). Αντιβιοτικά χορηγήθηκαν συχνότερα ως εμπειρική θεραπεία (69,9%) και λιγότερο ως 

επιβεβαιωμένη θεραπεία βάσει  αντιβιογράμματος  (22,1%) με συχνότερη ένδειξη την ΝΛ (58%) . 

Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη επίπτωσης λοιμώξεων που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών 

υγείας στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ συμφωνεί με τους υψηλούς δείκτες επίπτωσης ΝΛ που επικρατούν 

στις ΜΕΘ στην Ελλάδα. Η αντοχή των επικρατέστερων παθογόνων μικροοργανισμών Acinetobacter 

και Klebsiella επιβεβαιώνει το σοβαρό πρόβλημα μικροβιακής αντοχής της χώρα μας. Στην παρούσα 

μελέτη οι ΝΛ σχετίζονται με παρατεταμένη νοσηλεία στη ΜΕΘ. Αναδεικνύεται η άμεση ανάγκη 

λήψης δέσμης κατάλληλων μέτρων για πρόληψη (bundles), επιτήρηση και περιορισμό των ΝΛ στον 

χώρο της ΜΕΘ. 

 

Λέξεις κλειδία: ΜΕΘ, Νοσοκομειακές Λοιμώξεις (ΝΛ), μικροβιακή αντίσταση, πολυανθεκτικά 

μικρόβια, ευαισθησία, επιτήρηση.  
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Summary 
 

Introduction. Surveillance of healthcare-associated infections (HCAIs) has become an integral part 

of infection control programs in several countries, especially in the intensive care unit (ICU). 

However, surveillance data concerning the epidemiology of ICU-acquired infections in Greece is 

limited. 

 The aim of this study was to assess the risk of ICU-acquired infections; to identify aspects for 

improvement in ICU of University Hospital of Heraklion by comparing observed incidence rates with 

international benchmarks; to specify the range of antimicrobial resistance of isolated microorganisms. 

Material and method: This is a prospective 4-month surveillance study that took place at the ICU of 

the University Hospital of Heraklion, Crete. The latest HAI-Net ICU protocol, version 2.2 (ECDC, 

Stockholm, May 2017) was used. All patients hospitalized in ICU for more than 48 hours were 

included and followed until discharge. For each patient, demographics were collected and the 

APACHE II score (Acute Physiology and Chronic Health Assessment) during the patient’s entry was 

calculated. Furthermore, the cause of admission, any recent antibiotic receipt prior to ICU admission, 

immunodeficiency, and outcome were also recorded. As far as (HCAIs) criteria met the protocol 

definition, the following data was recorded: the type of infection, date of the onset, presence / absence 

of respiratory device, central venous catheter, urine catheter as well as the pathogenic microorganism 

and its sensitivity to specific antimicrobial drugs. A separate form was also completed, which 

included the total number of patients, the number of new admissions and the number of patients with 

central venous catheter, mechanical ventilation, urine bladder catheter, as well as patients receiving 

antimicrobial therapy, which constituted the denominators. Antimicrobial stewardship was also 

performed.  

 Results: During July - October 2017, 103 patients were included in the study. The median duration of 

hospitalization was 12.5 ± 1.05 days. Crude mortality was 24.2%. 27 (26.2%) patients showed a total 

of 42 (HCAIs) during their stay in the ICU with an incidence of 29.5 episodes of infection per 1,000 

patient-days. The incidence markers for the presence of invasive devices were: 14 central venous 

catheter (CVC)-related blood stream infections (CR-BSIs) per 1000 CVC-days, 6.5 respiratory-related 

infections per 1000 intubation-days, and 0,7 infections associated with the use of a urinary catheter 

per 1000 urinary catheter days. The BSIs not related to CVCs was 9.8 per 1000 patient days.  HCAIs- 

patients had prolonged hospitalization (p <0.001). 

  The most frequently isolated pathogens were the following: Acinetobacter baumanii (33,6%) 

with 93,3% resistance to 3rd generation cephalosporins, 93,3% to carbapenemes and 20% to 

polymixin.. Klebsiella spp  (35,5%) with 62,5% resistance to 3rd generation cephalosporins,  62,5% to 

carbapenemes ,but no resistance to polymixin. Pseudomonas aeruginosa (13,3%) with 33,3% 
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resistance to 3rd generation cephalosporins, 50% to carbapenemes. No resistance to polymixin was 

identified. Antibiotics were administered mostly as empirical treatment (69.9%) compared to 

documented treatment (22.1%). The most frequent indication of antimicrobial prescription was HCAI 

(58%). 

 Conclusions: The recorded incidence of infections associated with the provision of health services in 

the ICU of University Hospital of Heraklion Crete confirms the high incidence of HCAIs in Greek 

ICUs. The resistance of the predominant pathogenic micro-organisms emphasizes the microbial 

resistance problem in Greece. Results of the present study showed that HCAIs are associated with 

prolonged hospitalization in ICU. Appropriate prevention measures should be taken in order to reduce 

the HCAI rates in the ICU. 

 

Key words: ICU, HCAIs, microbial resistance, multi- drug resistance, surveillance, blood stream 

infection 
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Εισαγωγή 
 

Οι λοιμώξεις που σχετίζονται με τους χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή νοσοκομειακές 

λοιμώξεις (ΝΛ) αποτελούν μείζονα παράγοντα νοσηρότητας και θνητότητας. Τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται μία αύξηση της επίπτωσης του φαινομένου σε ανησυχητικό βαθμό και έχει 

απασχολήσει ιδιαίτερα επαγγελματίες υγείας, αρμόδιους υγειονομικών οργανισμών και ευρύτερα την 

κοινή γνώμη. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 5% έως 12% των ασθενών που 

νοσηλεύονται θα εμφανίσει τουλάχιστον 1 νοσοκομειακή λοίμωξη. Το ποσοστό αυτό μπορεί να 

φτάσει έως και 51% σε ασθενείς ΜΕΘ. [1] Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 

περίπου 4,100,000 ασθενείς εμφανίζουν νοσοκομειακή λοίμωξη, με τον εκτιμώμενο αριθμό θανάτων 

να αγγίζει τις 37,000. Στις Ηνωμένες  Πολιτείες οι νοσοκομειακές λοιμώξεις  αποτελούν την 6η αιτία 

θανάτου σύμφωνα με στοιχεία του CDC. [2] Όσον αφορά την Ελλάδα, οι νοσηλευόμενοι ασθενείς 

που εμφανίζουν ΝΛ  ανέρχονται σε ποσοστό πάνω από 10% ενώ κάθε χρόνο περίπου 3,000 ασθενείς 

χάνουν τη ζωή τους. Επίσης, εξαιτίας των ΝΛ παρατείνεται η παραμονή των ασθενών σε μονάδες ή 

κλινικές του νοσοκομείου με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του ελληνικού συστήματος υγείας με 

περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. [3] Ανησυχητικά αυξητικές είναι επίσης οι τάσεις των 

ΝΛ που οφείλονται σε πολυανθεκτικά στελέχη την τελευταία δεκαετία στη χώρα μας, φθάνοντας σε 

ποσοστά που αγγίζουν ή ξεπερνούν το 20%. [4] Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε μείωση των 

θεραπευτικών επιλογών, αύξηση των δεικτών νοσηρότητας και θνητότητας, παράταση του χρόνου 

νοσηλείας, επιβάρυνση των εθνικών ασφαλιστικών ταμείων και ενδεχομένως διεκδίκησης 

αποζημιώσεων εκ μέρους των ασθενών. [3] Αναπόφευκτα συμπεραίνεται ότι τα αυξημένα ποσοστά 

ΝΛ αντικατοπτρίζουν μια φτωχή ποιότητα παρεχόμενης περίθαλψης και εύλογα αποτελούν ένα 

μείζον θέμα δημόσιας υγείας. 

 

 

Ορισμοί 
 
Σύμφωνα με τον ορισμό του Εθνικού Συστήματος Καταγραφής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης 

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του CDC (National Nosocomial Infections Surveillance System, NNIS), 

ως νοσοκομειακή θεωρείται μία λοίμωξη η οποία δεν ήταν παρούσα ούτε βρισκόταν στο στάδιο 

επώασης κατά την ώρα της εισαγωγής του ασθενούς στο νοσοκομείο. Για την πλειονότητα των 

νοσοκομειακών λοιμώξεων που οφείλονται σε βακτήρια, ως νοσοκομειακή θεωρείται η λοίμωξη η 

οποία εκδηλώνεται σε 48 ώρες, ή περισσότερο, μετά την εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο 

(δηλαδή όσο και ο συνήθης χρόνος επώασης). Νοσοκομειακές θεωρούνται ορισμένες βακτηριακές 

λοιμώξεις με πολύ μακρύ χρόνο επώασης, για παράδειγμα λοιμώξεις από μυκοβακτηρίδια ή  

Legionella spp. Ακόμη, ως νοσοκομειακή θεωρείται κάθε βακτηριακή λοίμωξη η οποία εκδηλώθηκε 
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σε διάστημα μικρότερο 48 ωρών από την είσοδο του ασθενή στο νοσοκομείο, εφόσον συνδέεται με 

κάποια επιθετική ιατρική ή διαγνωστική τεχνική που εφαρμόσθηκε στον ασθενή, όπως για 

παράδειγμα καθετηριασμός της καρδιάς. Επιπλέον, νοσοκομειακές θεωρούνται οι λοιμώξεις οι οποίες 

αποκτήθηκαν μέσα στο νοσοκομείο αλλά εκδηλώθηκαν έως 5 ημέρες μετά την έξοδο ασθενούς 

παθολογικού τμήματος ή και 30 ημέρες μετά από χειρουργική επέμβαση. Για ορισμένες χειρουργικές 

επεμβάσεις, όπως είναι η τοποθέτηση ξένων σωμάτων, νοσοκομειακή θεωρείται η λοίμωξη η οποία 

εκδηλώθηκε έως και ένα έτος μετά την τοποθέτηση στον ασθενή, ενώ η περίοδος αυτή φτάνει και τα 

δύο έτη μετά την τοποθέτηση ορθοπεδικής ενδοπροθέσεως. Όσον αφορά τα νεογνά, ΝΛ θεωρείται 

κάθε λοίμωξη η οποία αποκτήθηκε κατά τη δίοδο του την ώρα του τοκετού διαμέσου των γεννητικών 

οργάνων της μητέρας του. 

Αντιθέτως, μια λοίμωξη δεν θεωρείται νοσοκομειακή στις εξής περιπτώσεις: α) Όταν 

αποτελεί επιπλοκή ή επέκταση λοίμωξης η οποία ήταν ήδη παρούσα κατά την ώρα της εισαγωγής του 

ασθενούς στο νοσοκομείο β) Όταν πρόκειται για λοίμωξη νεογνού, για την οποία είναι γνωστό ότι 

αποκτήθηκε ενδομητρίως ή διαπλακουντιακώς (τοξοπλάσμωση, ερυθρά, σύφιλη, κυτταρομεγαλοϊός) 

γ) Όταν πρόκειται για αποικισμό ή άσηπτη φλεγμονή. [5] 

 

 

Τρόπος μετάδοσης 
 
Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική ευαισθησία στο να αναπτύξει μια μόλυνση μετά από έκθεση σε 

έναν παθογόνο μικροοργανισμό. Κάποιοι  έχουν έμφυτους προστατευτικούς μηχανισμούς και ποτέ 

δεν θα αναπτύξουν κλινικά συμπτωματική νόσο, είτε γιατί αντιστέκονται στη μικροβιακή ανάπτυξη 

είτε γιατί έχουν έμφυτη ανοσία σε μικροβιακές ιδιότητες των παθογόνων. Οι ασθενείς αυτοί αν και 

αποικίζονται διατηρούν τον μικροοργανισμό ως αποικιστή μόνο (ασυμπτωματικοί φορείς) ενώ άλλοι 

αναπτύσσουν ενεργό λοίμωξη. Η πιθανότητα ένας μικροοργανισμός - αποικιστής να προκαλέσει 

λοίμωξη εξαρτάται από: την αντοχή του σε αντιμικροβιακούς παράγοντες, τη λοιμογόνο δύναμη  και 

την ποσότητα ενοφθάλμισης του λοιμογόνου υλικού.   

Ο μηχανισμός μετάδοσης μιας λοίμωξης απαιτεί τρία στοιχεία: την πηγή μόλυνσης 

(reservoir), τον ευάλωτο ξενιστή και το μέσο μετάδοσης. Το περιβάλλον του νοσοκομείου αποτελεί 

ιδανικό υπόστρωμα για την παρουσία και των τριών στοιχείων. Ο ασθενής στον χώρο του 

νοσοκομείου βρίσκεται εκτεθειμένος σε μεγάλο αριθμό εξωγενών μικροοργανισμών, όπως βακτήρια, 

μύκητες, ιοί. Ο τρόπος μετάδοσης των μολυσματικών αυτών οργανισμών γίνεται με την άμεση 

επαφή, με τον αέρα, με σταγονίδια, με κοινό φορέα είτε μέσω ενδιάμεσου ξενιστή. Οι μολυσματικοί 

οργανισμοί φεύγουν από την πηγή μόλυνσης (αναπνευστικό, γαστρεντερικό, δέρμα, αίμα κλπ) και 

μεταδίδονται με επαφή, μέσω σταγονιδίων ή αερογενώς από τον έναν ασθενή στον άλλο, από το 

νοσοκομειακό περιβάλλον στον ασθενή, ή από τους επαγγελματίες υγείας στον ασθενή. Ο 
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συνωστισμός  των ασθενών σε μικρούς χώρους λόγω έλλειψης κτιριακών υποδομών είναι βασικός 

παράγοντας  αύξησης της μετάδοσης των λοιμώξεων. [6] 

Στους νοσηλευόμενους μετά από λίγες ημέρες παρατηρείται αλλαγή της μικροβιακής τους 

χλωρίδας και επικράτηση διαφορετικών μικροβίων, ιδιαίτερα αυτών που έχουν τη δυνατότητα να 

επιβιώσουν σε νοσοκομειακό περιβάλλον και να αναπτύξουν αντοχή σε αντιμικροβιακούς και 

αντισηπτικούς παράγοντες. Η συχνότητα λοιμώξεων από στελέχη μικροβίων όπως των Acinetobacter, 

Pseudomonas, και Klebsiella έχει αυξηθεί σημαντικά τελευταία στα νοσοκομεία, οδηγώντας στο 

διογκούμενο και δυσεπίλυτο πρόβλημα ΝΛ οφειλόμενων σε βακτήρια που έχουν αντοχή στα 

περισσότερα αντιβιοτικά. 

 

Νοσοκομειακές Λοιμώξεις (ΝΛ) από πολυανθεκτικά μικρόβια 
 
Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ευρείας χρήσης αντιβιοτικών όλο και πιο πολλοί ασθενείς 

λαμβάνουν αντιμικροβιακά φάρμακα είτε για θεραπεία είτε για προφύλαξη από κάποιο λοιμογόνο 

μικροοργανισμό, κυρίως στον χώρο του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μικροβιακά 

στελέχη ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. [7]  Η μικροβιακή αντοχή δε είναι κάποιο φυσικό παράδοξο, 

είναι ένα βιολογικό φαινόμενο το οποίο υπακούει στους νόμους της φυσικής επιλογής. Τα μικρόβια 

για άγνωστο μέχρι σήμερα λόγο εμφανίζουν γονιδιακό δυναμικό τέτοιο που τους επιτρέπει να 

επιβιώνουν και πολλαπλασιάζονται ταυτόχρονα με τη χορήγηση του αντιβιοτικού. Επειδή ο 

πολλαπλασιασμός των μικροοργανισμών είναι ταχύτατος, δε χρειάζεται να παρέλθει μεγάλο χρονικό 

διάστημα για τη εμφάνιση αντοχής, αλλά η ανάπτυξή της εκδηλώνεται σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα. [6,7] Έχει αποδειχθεί ότι όσο πιο πολλά αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται σε έναν πληθυσμό, 

τόσο μεγαλύτερη αντίσταση στα αντιβιοτικά θα υπάρξει από βακτήρια που είναι υπεύθυνα για 

λοιμώξεις του εν λόγω πληθυσμού (διαχρονική συσχέτιση). [8] 

Η εμφάνιση μικροβιακής αντοχής επιφέρει μια σειρά από δυσμενή επακόλουθα, κυριότερα 

από τα οποία είναι τα εξής: α) Μειώνονται οι δυνητικές θεραπευτικές επιλογές καθώς περιορίζονται 

τα διαθέσιμα δραστικά αντιβιοτικά στη συγκεκριμένη λοίμωξη. β) Οι δύσκολα αντιμετωπίσιμες 

λοιμώξεις οδηγούν αναγκαστικά σε περισσότερες ημέρες παραμονής στο νοσοκομείο εξαιτίας 

ενδοφλέβιων θεραπειών, παράγοντες που οδηγούν στον φαύλο κύκλο ανάπτυξης και διαιώνισης της 

μικροβιακής αντοχής. γ) Όλα τα παραπάνω οδηγούν αναπόφευκτα σε αύξηση της νοσηρότητας και 

δυνητικά της θνητότητας από ΝΛ. δ) Προκύπτουν νομικά και οικονομικά ζητήματα. Η εμφάνιση 

πολανθεκτικών ΝΛ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τους χώρους των ΜΕΘ, θεωρείται δείκτης κακής 

ποιότητας παροχής περίθαλψης, ώστε ενδεχομένως οι ασθενείς να διεκδικήσουν αποζημιώσεις. 

[3,6,7] Ένα νοσοκομείο που έχει χαμηλή επίπτωση ΝΛ αναμένεται να έχει λιγότερη κυκλοφορία 

μικροβίων, άρα ελάχιστες πιθανότητες διασποράς τους και ενεργοποίησης των μηχανισμών αντοχής. 
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Ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για Νοσοκομειακή Λοίμωξη 
 
Οι ασθενείς που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για να αναπτύξουν ΝΛ είναι αυτοί με  

επηρεασμένη ανοσο-ικανότητα, υποκείμενα νοσήματα, υποθρεψία, παρατεταμένη νοσηλεία, όσοι 

υποβάλλονται σε μια σύνθετη φαρμακευτική θεραπεία, οι ακραίες ηλικίες και οι βαρέως πάσχοντες 

ασθενείς. [9] Ιδιαίτερα, οι ασθενείς των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) πάσχουν συχνά από 

σοβαρή ανεπάρκεια οργάνων, ενώ συνήθως παρουσιάζουν έναν συνδυασμό των προαναφερόμενων 

παραγόντων κινδύνου σε σχέση με τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε άλλα τμήματα ή κλινικές του 

νοσοκομείου. Οι ασθενείς αυτοί υποβάλλονται σε πολλαπλές επεμβατικές πράξεις και χρησιμοποιούν 

παρεμβατικές συσκευές, ενδεχομένως παρατεταμένα ή επαναληπτικά, με συνέπεια να εκτίθενται για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε διεισδυτικούς εξωγενείς μικροοργανισμούς. [10] Οι παρεμβατικές 

ιατρικές συσκευές (αναπνευστήρες, κεντρικοί αγγειακοί καθετήρες, καθετήρες ουροδόχου κύστεως) 

παρέχουν μια πύλη εισόδου για παθογόνους μικροοργανισμούς που μπορούν να προκαλέσουν 

λοίμωξη ή να αποικίσουν τον ασθενή, ιδιαίτερα όταν η καθημερινή τους περιποίησή τους δεν γίνεται 

σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες δέσμες μέτρων (bundles). Σύμφωνα με μελέτες από τη διεθνή 

βιβλιογραφία, η επίπτωση των ΝΛ στις ΜΕΘ είναι τρεις φορές υψηλότερη από ότι σε άλλα τμήματα 

ή κλινικές του νοσοκομείου και περίπου το 90% αυτών των ΝΛ σχετίζονται με παρεμβατικές 

συσκευές. [11] Λαμβάνοντας υπόψη μας τη σοβαρότητα της ασθένειας, σε συνδυασμό με τους 

πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου, διαπιστώνουμε ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο που τα υψηλότερα 

ποσοστά ΝΛ παρατηρούνται σε ασθενείς των ΜΕΘ. 

 

 

Μικροβιακή αντοχή στη ΜΕΘ 
 
Οι ΜΕΘ θεωρούνται τα τμήματα με το μεγαλύτερο πρόβλημα μικροβιακής αντοχής διότι υπάρχει 

ένας συνδυασμός αιτιολογικών παραγόντων που συχνά είναι δύσκολο να αξιολογηθούν ή και να 

προβλεφθούν. Οι ασθενείς αυτοί υπόκεινται σε μεγαλύτερη έκθεση σε περισσότερα και ευρέως 

φάσματος αντιβιοτικά λόγω της βαριάς κατάστασής τους, γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη 

μικροβιακής αντοχής και ανθεκτικών στελεχών (γεωγραφική συσχέτιση κατανάλωσης 

αντιμικροβιακών παραγόντων και μικροβιακής αντοχής). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση 

της επίπτωσης των ΝΛ από πολυανθεκτικά μικρόβια, από στελέχη δηλαδή μικροβίων που 

παρουσιάζουν ταυτόχρονη αντοχή σε περισσότερα από 1 αντιβιοτικά (multi-drug resistant, MDR). 

Αυτό οφείλεται σε επαγωγή αντοχής μετά από μεταλλάξεις ή γενετική μεταφορά, διασπορά MDR 

μικροβίων λόγω αποτυχίας των πρακτικών ελέγχου λοιμώξεων και επιλεκτική εμφάνιση ανθεκτικών 

στελεχών από τη φυσιολογική χλωρίδα που προϋπάρχει, κυρίως λόγω της αυξημένης χορήγησης 

αντιβιοτικών. [12] Η διασπορά μικροβίων ευνοείται ιδιαίτερα από το συνωστισμό βαρέως πασχόντων 
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ασθενών και από τη χρήση επεμβατικού εξοπλισμού.  Το αυξημένο μικροβιακό φορτίο επιταχύνει την 

πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών.  Δευτερογενώς είναι δυνατόν να επέλθει και διασπορά 

MDR στελεχών στην κοινότητα από τους αποικισμένους ασθενείς που έλαβαν εξιτήριο. 

Συνδυάζοντας τους κύριους προδιαθεσικούς παράγοντες γίνεται φανερό ότι ο αποικισμός με MDR 

βακτήρια στις ΜΕΘ εξαρτάται από μεταβλητές που σχετίζονται τόσο με το περιβάλλον της ΜΕΘ 

(αναλογία νοσηλευτών -ασθενών, συμμόρφωση με κανόνες υγιεινής) όσο και με τον ίδιο τον ασθενή 

(βαρύτητα ασθένειας, πολλαπλές παρατεταμένες νοσηλείες, επεμβατικές διαδικασίες, χρήση 

αντιβιοτικών), είτε συνηθέστερα και με τα δύο. [13,14] 

 

 

Επιτήρηση Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 
 
Η αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων που προκαλούνται από ανθεκτικά στα αντιβιοτικά 

μικρόβια αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο και συνιστά προτεραιότητα της 

επιστημονικής κοινότητας και της πολιτικής ηγεσίας των προηγμένων κρατών για την αντιμετώπισή 

του. Διεθνώς έχει παρατηρηθεί αυξημένη κινητοποίηση και επαγρύπνηση για το θέμα της 

μικροβιακής αντοχής καθώς επιχειρούνται διορθωτικές πράξεις προς την κατεύθυνση της συνετής 

χρήσης των αντιβιοτικών και της πρόληψης των ΝΛ. Στα πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί δίκτυα 

επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής κατά τόπους και διεθνώς που ενημερώνονται σε τακτική βάση 

και μπορούν να βοηθήσουν τους κλινικούς ιατρούς στη λήψη αποφάσεων και τους υπεύθυνους, στην 

υιοθέτηση των κατάλληλων πολιτικών υγείας. [15,16] To Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτήρησης της 

Μικροβιακής Αντοχής (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network, EARS-Net) είναι 

ένα δίκτυο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων μικροβιακής αντοχής στελεχών μικροβίων από 

χώρες της Ευρώπης. Συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων 

(ECDC), το οποίο και δημοσιεύει σχετική ετήσια έκθεση. Σε αρμονία με το ευρωπαϊκό δίκτυο, στην 

Ελλάδα έχει αναπτυχθεί αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, υπεύθυνο για την αποτύπωση και διαχείριση 

του προβλήματος των ΝΛ στα εγχώρια νοσοκομεία. Πρόκειται για το εθνικό δίκτυο μελέτης της 

μικροβιακής αντοχής (WhoNET Greece), το οποίο αποτελεί ένα δίκτυο συνεχούς επιτήρησης και 

ανάλυσης της μικροβιακής αντοχής στα ελληνικά νοσοκομεία και συντονίζεται από το τμήμα 

μικροβιακής αντοχής του κεντρικού εργαστηρίου δημόσιας υγείας (ΚΕΔΥ), στο πλαίσιο της 

σύμπραξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) και του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης 

Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Το τελευταίο είναι υπεύθυνο και για την καταγραφή των επιβεβαιωμένων 

ΝΛ. Όλα τα παραπάνω θεσμικά όργανα λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, 

Συνεχίζοντας την πυραμίδα προς τα κάτω, ακολουθούν η διοίκηση του εκάστοτε Νοσοκομείου και 

κυρίως η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ), που είναι ο κύριος διαχειριστής σε επίπεδο 

νοσοκομείου για την επιτήρηση, αντιμετώπιση και πρόληψη των ΝΛ. Ακολουθούν το 
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ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της εκάστοτε κλινικής, το μικροβιολογικό εργαστήριο και το 

φαρμακείο (δείκτες κατανάλωσης αντιβιοτικών και αλκοολούχων αντισηπτικών διαλυμάτων).  

Πρόκειται λοιπόν για ένα φαινόμενο πολύπλευρο, όπως πολύπλευρη οφείλει να είναι η 

αντιμετώπιση, αλλά κυρίως η πρόληψη του. Αυτό αντιμετωπίζεται  με την επιτήρηση των ΝΛ  και 

την άμεση εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη και έλεγχο των λοιμώξεων. Οι Επιτροπές 

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) του εκάστοτε νοσηλευτικού ιδρύματος είναι αρμόδιες για το 

δύσκολο και επίπονο αυτό έργο. Ως επιτήρηση λοιμώξεων που σχετίζονται με την φροντίδα της 

υγείας, σύμφωνα με το Αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεων (Center for Disease 

Control and Prevention, CDC), ορίζεται: «η συνεχής ενεργή παρατήρηση, η συστηματική συλλογή, 

ανάλυση, ερμηνεία και διάδοση των δεδομένων για την εμφάνιση και τη διασπορά των λοιμώξεων σε 

έναν πληθυσμό που σχετίζονται με εκδήλωση αυτών σε χώρους παροχής ιατρικής περίθαλψης και 

των γεγονότων που αυξάνουν ή μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης των και προορίζονται για χρήση σε 

δράσεις δημόσιας υγείας για τη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας και τη βελτίωση της 

υγείας των ασθενών αυτών». [2,3] 

Οι στόχοι των εκάστοτε προγραμμάτων επιτήρησης επικεντρώνονται στους εξής άξονες και 

κατευθύνσεις. [17] 

• ανίχνευση-εντοπισμός των παθογόνων που προκαλούν τις λοιμώξεις (ενδημικές συχνότητες) 

καθώς και των αντοχών τους στα αντιβιοτικά 

• εντοπισμός των ομάδων ασθενών υψηλού κινδύνου 

• σύγκριση συχνοτήτων λοιμώξεων με συχνότητες άλλων νοσοκομείων (διασπορά) τόσο σε 

επίπεδο ποσοστιαίας αναλογίας όσο και αντοχής των στελεχών σε αντιμικροβιακή αγωγή 

• παρακολούθηση επιδημιολογικών τάσεων στο χρόνο 

• ανίχνευση επιδημιών 

• σχεδιασμός για την μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και λήψη μέτρων 

• ευαισθητοποίηση του προσωπικού για τα προβλήματα μόλυνσης 

• συμμόρφωση με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες και ορθές πρακτικές 

• αξιολόγηση και αλλαγή εκεί όπου απαιτείται των υφιστάμενων μέτρων πρόληψης των 

λοιμώξεων (υγιεινή χεριών, άσηπτες τεχνικές, έλεγχος χρήσης αντιβιοτικών) 

• βελτίωση της ποιότητας της συλλογής πληροφοριών που αφορούν τις λοιμώξεις 

• βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας των αρρώστων 

 

 Οι πηγές ανίχνευσης και συλλογής δεδομένων ΝΛ γίνεται από κάθε δυνατή, αλλά προπάντων 

αξιόπιστη πηγή, με διασταύρωση στοιχείων έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει γρήγορα χρονικά η 

εύρεσή τους και να προληφθούν τόσο η επιδείνωση της υγείας του αρρώστου όσο και η αύξηση των 

λοιμώξεων που μπορούν να πάρουν και τη μορφή επιδημίας. Όσο πιο πρώιμο κρίκο στην αλυσίδα 
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μετάδοσης της λοίμωξης καταφέρει να ανιχνεύσει και να σπάσει η επιτήρηση, τόσο πιο πολλές 

πιθανότητες υπάρχουν για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των λοιμώξεων. 

Χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες επαγγελματίες υγείας του νοσοκομείου (ιατρούς, 

νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό) με συντονιστικό όργανο την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, 

που απαρτίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό, και με την εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων 

ανίχνευσης ΝΛ και την κατάλληλη εργαστηριακή υποστήριξη (μικροβιολογικά εργαστήρια) μπορεί 

να δομηθεί ένα αποτελεσματικό δίκτυο επιτήρησης, που έγκαιρα να διαγνώσει την πηγή και το 

μέγεθος του προβλήματος και να κινητοποιήσει το προσωπικό του νοσοκομείου με σκοπό να 

αναχαιτιστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μια έξαρση των ΝΛ. [17] Οι κύριες πηγές άντλησης 

πληροφοριών για την ανίχνευση μιας ΝΛ είναι οι καθημερινές εκθέσεις των μικροβιολογικών 

εργαστηρίων (καλλιέργειες και αντιβιογράμματα), τα ιατρικά αρχεία των ασθενών, ιδιαίτερα αυτών 

σε αυξημένο κίνδυνο, η καθημερινή συνέντευξη με ιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς, και η 

περιοδική αυτοψία χώρων. [17] 

 

 

Μέτρα πρόληψης μετάδοσης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 
 
Όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό, τα μέτρα προφύλαξης θα πρέπει να εστιάζονται στην υγιεινή των 

χεριών πριν και μετά από κάθε επαφή με τον ασθενή. Η υγιεινή των χεριών έχει αναφερθεί συχνά ως 

η πιο σημαντική πράξη για τη μείωση της μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων. Περιλαμβάνει 

πλύσιμο των χεριών είτε με σαπούνι και νερό ή αντισηπτικό, και χρήση προϊόντων με βάση την 

αλκοόλη ενώ δεν απαιτούν τη χρήση νερού.  

Πρέπει να λαμβάνονται μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία ορίζονται ως εξής: μάσκες, 

γυαλιά, ασπίδες προσώπου που χρησιμοποιούνται μόνες ή σε συνδυασμό, για την προστασία των 

βλεννογόνων και των αεραγωγών, σκούφοι για το τριχωτό της κεφαλής, ρούχα για το σώμα, γάντια 

για τα χέρια, Υγιεινή των χεριών είναι πάντα το τελικό βήμα μετά την αφαίρεση και τη απόρριψη 

τους. Εκπαίδευση σχετικά με τις αρχές και τις πρακτικές για την πρόληψη της μετάδοσης 

μολυσματικών παραγόντων θα πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης των 

επαγγελματιών της υγείας και να παρέχεται σε όποιον έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με 

ασθενείς ή ιατρικό εξοπλισμό. [17] Όσον αφορά  τους ασθενείς, τις οικογένειες αυτών, και τους 

επισκέπτες, συνιστάται προσωπική υγιεινή του καθενός, απομόνωση ασθενούς κατά τη διάρκεια μιας 

ύποπτης ή διαπιστωμένης λοίμωξης που προκαλείται από ένα παθογόνο του οποίου δεξαμενή είναι ο 

γαστρεντερικός σωλήνας, χρήση απομόνωσης με ιδιωτικό μπάνιο, ειδικά όταν ο ασθενής έχει κακές 

προσωπικές συνήθειες υγιεινής. Επιπλέον μπορεί να δημιουργηθούν προοπτικές μελέτες  με βάση την 

κλινική διάγνωση, μικροβιολογική επιβεβαίωση, καθώς και τον τρόπο μετάδοσης του λοιμογόνου 
παράγοντα. Οι μεταφορές των ασθενών από την κοινότητα στο νοσοκομείο (όταν έχουν ή είναι 
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ύποπτοι για λοιμογόνο παράγοντα) πρέπει να γίνονται λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα 

προστασίας από τους επαγγελματίες υγείας. Επίσης κατά την μετακίνηση τέτοιων ασθενών εντός του 

νοσοκομείου θα πρέπει να λαμβάνεται η ίδια μέριμνα και να μην γίνονται άσκοπα μετακινήσεις 

αυτών των ασθενών. 

Σε ότι αφορά τον περιβάλλοντα χώρο θα πρέπει να γίνεται καθαρισμός και απολύμανση 

επιφανειών, ιδιαίτερα επιφανειών που αγγίζονται συχνά και που είναι πιο πιθανό να έχουν μολυνθεί 

(πχ κομοδίνα,  πόμολα, νεροχύτες, επιφάνειες και ο εξοπλισμός σε στενή γειτνίαση προς τον ασθενή) 

με απολυμαντικά εγκεκριμένα ή απορρυπαντικά / απολυμαντικά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις 

συνολικές ανάγκες του νοσοκομείου για την ρουτίνα καθαρισμού και απολύμανσης. Ο ιατρικός 

εξοπλισμός και τα μέσα / συσκευές πρέπει να καθαρίζονται και να συντηρούνται σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή για την πρόληψη μετάδοσης των μολυσματικών παραγόντων. Ο 

καθαρισμός οργάνων και τμημάτων συσκευών και η απομάκρυνση οργανικών υλών από αυτά πρέπει 

πάντα να συνοδεύεται από υψηλό επίπεδο απολύμανσης και αποστείρωσης. Εξοπλισμός όπως 

ενδοφλέβιες αντλίες έκχυσης υγρών, πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πριν από τη 

χρήση τους σε άλλο ασθενή. Όλες αυτές οι συσκευές και ο εξοπλισμός θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με τρόπο που θα αποτρέψει περιβαλλοντική επαφή με δυνητικά μολυσματικό 

υλικό. H διαχείριση των στερεών αποβλήτων που προέρχονται από το περιβάλλον του νοσοκομείου 

πρέπει να γίνεται τηρώντας όλους τους κανόνες ασφάλειας. [16] 

  Ο σημαντικότερος παράγοντας περιορισμού, αντιμετώπισης και πρόληψης των ΝΛ είναι η 

επιτήρηση, συμμόρφωση, επαγρύπνηση, συνέπεια και η συνέχεια. Μαζί με αυτά χρειάζεται επάρκεια 

προσωπικού, επαρκής χρόνος εφαρμογής των μέτρων (bundles), και συμμόρφωση όλων προς τους 

κανόνες περιορισμού και πρόληψης. Όλα τα ανωτέρω μπορούν να υλοποιηθούν, και μάλιστα στο 

μέγιστο βαθμό, μέσα από την ενημέρωση, την εκπαίδευση, την ευσυνειδησία και την 

ευαισθητοποίηση όλων. 
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Σκοποί και στόχοι της μελέτης  
 
Στόχοι της συγκεκριμένης εφαρμογής της επιτήρησης ΝΛ σε πολυδύναμη ΜΕΘ είναι: 

• Η ανάδειξη του μεγέθους του προβλήματος που σχετίζεται με τις ΝΛ 

• Ο εντοπισμός προβληματικών σημείων που χρειάζονται παρέμβαση 

• Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης μελέτης με προηγούμενες 

• Η σύγκριση ομάδων ασθενών με παρόμοια χαρακτηριστικά όσον αφορά τον κίνδυνο 

εμφάνισης ΝΛ 

• Η παρακολούθηση  παθογόνων μικροοργανισμών που προκαλούν ΝΛ 

• Η παρακολούθηση της αντιμικροβιακής αντοχής των μικροοργανισμών 

• Η καταγραφή της μικροβιακής χλωρίδας αποικισμού της ΜΕΘ 

• Η εξέταση της δυνατότητας καλύτερης διαχείρισης και εφαρμογής δέσμης μέτρων 

περιορισμού ΝΛ καθώς και επιτήρησης εφαρμογής των μέτρων αυτών με τη συνεργασία της 

ΕΝΛ 

• Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού για το πρόβλημα των ΝΛ , με στόχο τον περιορισμό και 

την πρόληψή τους 

 

 Παράλληλα, η εφαρμογή της επιτήρησης ΝΛ θα συμβάλλει στην απόκτηση εμπειρίας και 

γνώσης στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων του ECDC, την αξιολόγηση των οδηγιών ως προς την 

επιτήρηση και καταγραφή, την συλλογή των δεδομένων και την εξοικείωση με τα πρωτόκολλα 

καταγραφής, την ανάλυση των αποτελεσμάτων, την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων που 

σχετίζονται με  την αναγνώριση των προβλημάτων των ΝΛ και τον σχεδιασμό κατάλληλων πράξεων 

- δράσεων για την επίλυση τους. 
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Μεθοδολογία 
 

 Η μελέτη διήρκεσε συνολικά 4 μήνες (1η Ιουλίου – 31η Οκτωβρίου 2017) και έλαβε χώρα στη ΜΕΘ 

του ΠΑΓΝΗ. Το πρωτόκολλο της μελέτης επίπτωσης βασίστηκε στο HAI-NET ICU protocol, 

version 2.2 του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων που αφορά στις Μονάδες 

Εντατικής Θεραπείας. (Παράρτημα 1) Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε μέσω του λογισμικού HAI 

Net ICU (Hospitals in Europe Link for Infection Control through Surveillance - HelicsWin.Net) που 

διατίθεται δωρεάν από το ECDC για το σκοπό αυτό. Στη μελέτη επιτηρήθηκαν συγκεκριμένες ΝΛ, 

όπως προτείνεται από τις οδηγίες του ECDC: οι πρωτοπαθείς (συμπεριλαμβανομένων και των 

σχετιζόμενων με καθετήρα) και δευτεροπαθείς μικροβιαιμίες, οι  πνευμονίες και οι ουρολοιμώξεις. Οι 

ορισμοί των λοιμώξεων αυτών περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο του ECDC και είναι κοινοί για όλη 

την Ευρώπη, γεγονός που διευκολύνει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές 

μελέτες. 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης υπήρξε συλλογή δεδομένων που αφορούν τόσο σε δείκτες 

δομής και λειτουργίας της ΜΕΘ  όσο και σε ατομικά δεδομένα για κάθε ασθενή και για την 

επιτήρηση κάθε επεισοδίου λοίμωξης. Η καταχώρηση των δεδομένων έγινε σε online ηλεκτρονική 

βάση (HelicsWin,Net). Η συλλογή των ατομικών στοιχείων του ασθενούς ήταν ανώνυμη, 

καταγράφηκε ωστόσο ο μοναδικός για κάθε ασθενή αριθμός μητρώου για λόγους αντιστοίχησης με 

τα εκάστοτε επεισόδια λοίμωξης. Ο κωδικός αυτός δεν καταχωρείται στο HAI-Net ICU και άρα δεν 

εμφανίζεται στα καταχωρημένα δεδομένα (όπου ο κάθε ασθενής αντιπροσωπεύεται με αύξοντα 

αριθμό). Μοναδικός γνώστης του κωδικού του ασθενούς παραμένει έτσι ο μελετητής, ο οποίος 

εγγυάται την εχεμύθεια των συλλεγόμενων πληροφοριών. 

Όλοι οι ασθενείς που εισήχθησαν στην  ΜΕΘ και παρέμειναν πάνω από δυο εικοσιτετράωρα 

έλαβαν μέρος στη μελέτη με προοπτική επιτήρησης μέχρι την έξοδό τους. Οι λοιμώξεις υπό 

επιτήρηση ήταν οι βακτηριαιμίες, σχετιζόμενες ή μη με κεντρικό φλεβικό καθετήρα, οι πνευμονίες 

σχετιζόμενες με αναπνευστική συσκευή και οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος 

σχετιζόμενες με ουροκαθετήρα.  

  Στο έντυπο καταγραφής λοιμώξεων συλλέχθηκαν δημογραφικά στοιχεία, ο δείκτης 

APACHE II κατά την εισαγωγή του ασθενούς, ημερομηνία εισόδου- εξόδου από ΜΕΘ, προέλευση 

του ασθενούς, αίτιο εισόδου, κατάσταση ασθενούς κατά την έξοδο (επιβίωση – θάνατος), 

ανοσοκαταστολή ή όχι, χρονική έκθεση σε συσκευές της ΜΕΘ, χρήση αντιβιοτικών πριν τη νοσηλεία 

στη ΜΕΘ, χρήση αντιβιοτικών κατά την νοσηλεία στη ΜΈΘ και ο αιτιολογικός προσδιορισμός, το 

είδος λοίμωξης, η καταγραφή παθογόνου μικροοργανισμού, και η μικροβιακή αντίσταση του 

παθογόνου μικροοργανισμού. (Παράρτημα 2-4) 

 Η συλλογή των στοιχείων έγινε από το ηλεκτρονικό σύστημα της ΜΕΘ  (CRITIS), με την 

καταγραφή δεδομένων από τα κλινικά χαρακτηριστικά του ασθενούς, τα αποτελέσματα από τους 
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εργαστηριακούς ελέγχους, τον ακτινολογικό έλεγχο, τα αντιβιογράμματα των ασθενών και με την 

συνεργασία των θεραπόντων ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. 

 

 

Επιτηρούμενες Λοιμώξεις 
 
 
Οι επιτηρούμενες λοιμώξεις ήταν οι βακτηριαιμίες (BSI) σχετιζόμενες (CR-BSI) ή όχι με κεντρικό 

φλεβικό καθετήρα, οι πνευμονίες (PN) σχετιζόμενες με αναπνευστική συσκευή και οι ουρολοιμώξεις 

(CA-UTI) σχετιζόμενες με ουροκαθετήρα. Όσες λοιμώξεις παρατηρήθηκαν μετά τη 2η ημέρα στη 

ΜΕΘ καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν σαν ΝΛ που σχετίζονται με τη ΜΕΘ. Λοιμώξεις που 

υπήρχαν πριν από την 3η  ημέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ, δεν αξιολογήθηκαν και δεν θεωρήθηκαν ΝΛ 

της ΜΕΘ.  

 

Διαγνωστικά κριτήρια επιτήρησης των Νοσοκομειακών λοιμώξεων 

 
Βακτηριαιμία (Blood Stream Infection, BSI): α) Ο ασθενής  έχει τουλάχιστον μια θετική 

καλλιέργεια αίματος ενός αναγνωρισμένου παθογόνου μικροοργανισμού ή β)  ο ασθενής να έχει ένα 

από τα παρακάτω σημεία ή συμπτώματα: πυρετός πάνω από 38C, ρίγος, υπόταση και δυο θετικές 

αιμοκαλλιέργειες για κοινούς αποικιστές του δέρματος (από δυο ξεχωριστά δείγματα συνήθως μέσα 

σε 48 ώρες).[18- 19] 

 

Προέλευση  BSI 
Κύρια: βακτηριαιμία προέρχεται από άγνωστη πηγή ή οφειλόμενη σε καθετήρα 

Δευτερογενής: Ο ίδιος μικροοργανισμός απομονώθηκε από άλλη πηγή λοίμωξης (όχι αποικισμός) ή  

υπάρχουν κλινικές ενδείξεις ότι η λοίμωξη ήταν δευτερογενής από άλλη εστία λοίμωξης, επεμβατική 

διαγνωστική διαδικασία ή ξένο σώμα, 

• Πνεύμονας (S-PUL) 

• Ουρολοίμωξη (S-UTI) 

• Λοίμωξη γαστρεντερικού (S-DIG) 

• Χειρουργική μόλυνση ( S-SSI) 

• Δέρματος και μαλακών μορίων (S-SST) 

• Άλλη (S-OTH) 

 
Βακτηριαιμία σχετιζόμενη με καθετήρα: βακτηριαιμία που συμβαίνει 48 ώρες πριν ή μετά την 

αφαίρεση του κεντρικού φλεβικού καθετήρα και καλλιέργεια θετική με το ίδιο παθογόνο από ένα από 
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τα παρακάτω:  α) ποσοτική καλλιέργεια του άκρου του καθετήρα με ≥103 CFU/ml ή ημιποσοτική 

καλλιέργεια  με >15 CFU β) λόγος ποσοτικής καλλιέργειας αίματος από ΚΦΚ / καλλιέργειας αίματος 

από περιφερική φλέβα >5   γ) χρονική διαφορά θετικοποίησης: καλλιέργεια αίματος από ΚΦΚ θετική 

τουλάχιστον 2 ώρες πριν από τη θετική καλλιέργεια αίματος από περιφερική φλέβα (καλλιέργειες 

πάρθηκαν την ίδια χρονική στιγμή)   δ) θετική καλλιέργεια με το ίδιο παθογόνο που πάρθηκε από πύο 

του σημείου εισόδου του ΚΦΚ.      

Άγνωστη (UO) BSI: Αγνώστου προελεύσεως (η προέλευση επαληθεύτηκε αλλά δεν βρέθηκε η πηγή) 

Μη διαθέσιμα δεδομένα (UNK): Χρησιμοποιούμε τον κωδικό μόνο αν τα δεδομένα λείπουν. [18] 

 

Πνευμονία (PN 1-PN 5)  

Τα διαγνωστικά κριτήρια περιλαμβάνουν 3 απαραίτητα στοιχεία: θετική ακτινογραφία, συμπτώματα 

όπως αναφέρονται παρακάτω και μικροβιολογική επιβεβαίωση για τους τύπους PN1-4, και όχι για 

τον τύπο PN5. Αναλυτικά: 
Ακτινογραφία 

Ακτινογραφία ενδεικτική για πνευμονία (δύο ή περισσότερες ακτινογραφίες θώρακα σε ασθενείς με 

υποκείμενη καρδιακή ή πνευμονική νόσο) ή αξονική τομογραφία.  

Συμπτώματα  

Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: 

• Πυρετός υψηλότερος από 380 C που δεν δικαιολογείται από άλλη εστία 

• Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων <4000WBC/mm3  ή  > 12000 WBC /mm3. 

Και τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα (εάν πρόκειται για PN4, PN5 τουλάχιστον 2 κριτήρια)  

• Πρόσφατη εμφάνιση πυωδών πτυέλων ή αλλαγή στο είδος των πτυέλων 

• Βήχας ή δύσπνοια ή ταχύπνοια 

• Συμπτώματα ακρόασης συμβατά με πνευμονία 

• Επιδείνωση ανταλλαγής αερίων 

Μικροβιολογική επιβεβαίωση 

Ι) Βακτηριολογική διάγνωση που θα πρέπει να προκύπτει από: 

Θετική ποσοτική καλλιέργεια κατάλληλου δείγματος του κατώτερου αναπνευστικού (PN1). Η λήψη 

γίνεται από: 

• Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL) με κατώτερο όριο >  104 αποικιών  (CFU)/ ml ή 5% 

κυττάρων που ελήφθησαν από BAL και εμπεριέχουν ενδοκυττάρια βακτήρια στην άμεση  

μικροσκοπική εξέταση 

• Καλλιέργεια από προστατευμένη βούρτσα, με κατώτερο όριο αποικιών παθογόνου > 103 

CFU/ml 

• Από περιφερική προστατευόμενη αναρρόφηση (DPA) με κατώτερο όριο αποικιών > 103 

CFU/ml.     
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   Θετική ποσοτική καλλιέργεια βρογχικών εκκρίσεων (PN2) 

• ποσοτική καλλιέργεια του δείγματος με > 106 CFU/ml  

ΙΙ) Εναλλακτικές μικροβιολογικές μέθοδοι (PN3) 

• Θετική καλλιέργεια αίματος που δεν συνδέεται με άλλη πηγή μόλυνσης 

• Θετική καλλιέργεια πλευριτικού υγρού 

• Καλλιέργεια μετά από παρακέντηση  από υπεζωκοτικό ή πνευμονικό απόστημα 

• Ιστολογική εξέταση πνευμονικού ιστού που δείχνει στοιχεία πνευμονίας 

• Θετική εξέταση για τον ιό της πνευμονίας ή συγκεκριμένων μικροβίων.  
ΙΙΙ) Άλλες  

• Θετική καλλιέργεια πτυέλων ή μη ποσοτικών καλλιεργειών LRT  (PN4) 

• Αρνητικός μικροβιολογικός έλεγχος   (PN5)  

 
Λοίμωξη ουροποιητικού (UTI) 

Ο ασθενής πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα χωρίς άλλη 

αναγνωρισμένη αιτία. 

• Πυρετός>380C  

• Δυσουρία 

• Συχνοουρία 

• Υπερηβική ευαισθησία 

Θα πρέπει ο ασθενής να έχει θετική καλλιέργεια ούρων > 105 μικροοργανισμών ανά ml 

ούρων με όχι περισσότερα από δυο είδη παθογόνων μικροοργανισμών. Oυρολοίμωξη 

σχετιζόμενη με ουροκαθετήρα (CA-UTI): ο καθετήρας να βρίσκεται in situ τουλάχιστον 7 

ημέρες πριν την εμφάνιση της λοίμωξης. 

 

 

Στατιστική επεξεργασία δεδομένων  
 
Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 24,0. Η 

περιγραφή των παραμετρικών τιμών έγινε με το mean ±standard error. Η περιγραφή των μη 

παραμετρικών τιμών έγινε με το median (IQR). Η σύγκριση των συχνοτήτων μεταξύ δύο μεταβλητών 

έγινε με Χ2 (Pearson chi square and fisher exact test). Η σύγκριση μέσων τιμών δυο μεταβλητών έγινε 

με t- test ενώ η σύγκριση τριών και άνω μεταβλητών έγινε με  one way ANOVA. 
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Αποτελέσματα 
 
Πληθυσμός: Από 1η Ιουλίου έως 31η Οκτωβρίου 103 ασθενείς νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ με 

διάρκεια νοσηλείας μεγαλύτερης των 48 ωρών. Η μέση ηλικία των ασθενών αυτών ήταν 60,64 

±1,88έτη. (Πίνακας 1) Οι άνδρες ήταν 65 (63,1%) και 38 (36,9%) ήταν οι γυναίκες ασθενείς. Τόπος 

προέλευσης των ασθενών ήταν: άλλη κλινική του νοσοκομείου (59,2%), κοινότητα (38,9) και άλλη 

ΜΕΘ (1,9%). Ο τύπος διαγνωστικής κατηγορίας εισαγωγής ήταν παθολογικός (57,2%) και 

χειρουργικός (42,8%). Τραύμα είχε 21% των περιστατικών, ενώ 2,9% των ασθενών ήταν 

ανοσοκατεσταλμένοι. Το APACHE II σκορ βαρύτητας ήταν 25 (21-28). Η μέση διάρκεια παραμονής 

των ασθενών στη ΜΕΘ ήταν 12,5 ±1,05 ημέρες και η αδρή θνητότητα ήταν 24,2%. Δεν βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της έκβασης της νόσου και ηλικίας ή φύλου των ασθενών. 

(Εικόνα 1) 

 
 

Εικόνα 1. Συσχέτιση έκβασης ασθενών με το φύλο και την ηλικία (NS)   
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Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία ασθενών που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη 

ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ 

Δημογραφικά στοιχεία ασθενών μελέτης (Ν= 103) 

Φύλο, 

n (%) 

Άνδρες 65 (63,1) 

Γυναίκες 38 (36,9) 

Ηλικία (mean±SE) 60,64±1,88 

Προέλευση 

ασθενούς,      

n (%) 

Άλλη κλινική ή νοσοκομείο 61 (59,2) 

Άλλη ΜΕΘ 2 (1,9) 

Κοινότητα 40 (38,9) 

Τύπος  

εισαγωγής,   

n (%) 

Παθολογικό 59 (57,2) 

Προγραμματισμένο  Χ/Ο 9 (8,7) 

Έκτακτο Χ/Ο 35 (34,1) 

Τραύμα, n (%) 22 (21,3) 

Ανοσοκαταστολή, n (%) 3 (2,9) 

Αντιβιοτικά ± 48 ώρες από εισαγωγή, n (%) 98 (95,1) 

Αντιβιοτικά στη ΜΕΘ, n (%) 100 (97,08) 

APACHE  II score (IQR) 25 (21-28) 

Νοσηλεία ΜΕΘ (ημέρες) (mean±SE) 12,5±1,05 

Θνητότητα στη ΜΕΘ, n (%) 25 (24,2) 

Νοσηλεία σε κλινική μετά την έξοδο από ΜΕΘ 

(ημέρες) (mean±SE) 
27±2,7 

Θνητότητα στην κλινική μετά την έξοδο από ΜΕΘ, 

n (%) 
13 (16,6) 
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Λοιμώξεις: Για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα της επιτήρησης στη ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ 

κατεγράφησαν 42 νοσοκομειακές λοιμώξεις (29,5 ανά 1000 ασθενο-ημέρες), τις οποίες εμφάνισαν 27 

ασθενείς (26,2%). (Πίνακας 2) Αναλυτικά επιβεβαιώθηκαν 20 λοιμώξεις που σχετίζονται με κεντρικό 

αγγειακό καθετήρα (14 CR-BSIs /1000 ημέρες χρήσης κεντρικού φλεβικού καθετήρα), 7 λοιμώξεις  

που σχετίζονται με αναπνευστική συσκευή (ενδο- τραχειακός σωλήνας) (6,5 λοιμώξεις / 1000 ημέρες 

χρήσης αναπνευστικής συσκευής)  και 1 λοίμωξη που σχετίζεται με ουροκαθετήρα  (0,7 λοιμώξεις / 

1000 ημέρες χρήσης καθετήρα ουροδόχου κύστεως). Επίσης καταγράφηκαν 14 επεισόδια 

βακτηριαιμίας (9,8 λοιμώξεις / 1000 ασθενο-ημέρες) που δεν συσχετίστηκαν με κεντρικό αγγειακό 

καθετήρα. 

Ο χρόνος παραμονής στη ΜΕΘ συσχετίστηκε σημαντικά με την ύπαρξη ΝΛ (95% CI 8,66-

16,89, p=0,005) και τον αριθμό των ΝΛ (p<0,001). (Εικόνα 2, 3) Από τους 27 ασθενείς με ΝΛ οι 10 

(37%) απεβίωσαν. Σε 1 περίπτωση αιτία θανάτου ήταν η ΝΛ, σε 5 περιπτώσεις πιθανή αιτία, ενώ στις 

υπόλοιπες δεν σχετιζόταν ο θάνατος με την εμφάνιση ΝΛ. Από τη στατιστική επεξεργασία δεν 

τεκμηριώθηκε  συσχέτιση μεταξύ επεισοδίων ΝΛ και του είδους ΝΛ (p=0,155) ή της έκβασης των 

ασθενών (16 vs., 10, p=0,188). (Εικόνες 4,5) Στο σύνολο των 103 ασθενών οι 84 (81,5%) έφεραν 1 

ΚΦΚ και οι 19 (18,5%) 2 ΚΦΚ ταυτόχρονα.  Οι ασθενείς με 2 ΚΦΚ δεν εμφάνισαν μεγαλύτερο 

κίνδυνο να αναπτύξουν ΝΛ (18 vs. 8,  p= 0,08).   

 

Πίνακας 2. Κατανομή νοσοκομειακών λοιμώξεων στη ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ 

 

ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ 
Επιτήρηση Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (4 μήνες) 

 
Ημέρες 

συσκευής 

Δείκτης χρήσης 
συσκευής              

(use ratio) ^ 

Απόλυτος αριθμός 
λοιμώξεων, 

n (%) 

Επίπτωση 
λοιμώξεων 

Κεντρικός  Φλεβικός 
Καθετήρας (ΚΦΚ) 

1422 0,997 20 (47,5) 14
‡
 

Αναπνευστική 
Συσκευή 

1071 0,75 7 (16,5) 6,5
‡
 

Ουροκαθετήρας 1424 1 1 (2,5) 0,7
‡
 

Μικροβιαιμία (BSI)   
14 (33,5) 9,8

†
 

Σύνολο   42 28
†
 

 

 
^ ημέρες χρήσης συσκευής/ασθενο-ημέρες 

‡ αριθμός ΝΛ σχετιζόμενης με συσκευή* 1000/ημέρες συσκευής 

† αριθμός ΝΛ*1000 / ασθενο-ημέρες 
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Εικόνα 2. Θετική συσχέτιση διάρκειας νοσηλείας στη ΜΕΘ μεταξύ ασθενών με ΝΛ σε σύγκριση με 

ασθενείς που δεν παρουσίασαν ΝΛ  

  

 

 

Εικόνα 3. Αριθμός επεισοδίων ΝΛ και χρόνος νοσηλείας στη ΜΕΘ 
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Εικόνα 4α. Συσχέτιση μεταξύ ανάπτυξης ΝΛ και έκβασης 

 

 

 

 

        

Εικόνα 4β. Συσχέτιση μεταξύ αριθμού ΝΛ και έκβασης 
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Εικόνα 5. Συσχέτιση μεταξύ είδους ΝΛ και έκβασης 

 

 
 

 

Παθογόνα-Μικροβιακή αντοχή Τα Gram (-) ήταν τα πιο συχνά απομονωθέντα παθογόνα (93%) 

έναντι των Gram (+) (4,4%) και των μυκήτων (2,6%). Στον Πίνακα 3 φαίνεται η κατανομή των 

παθογόνων στα εκάστοτε είδη των μελετώμενων ΝΛ. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ συγκεκριμένου παθογόνου και είδους ΝΛ (p=0,55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36 



 
 

 

Πίνακας 3. Κατανομή παθογόνων στις μελετώμενες ΝΛ 

ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ 

Κατανομή παθογόνων στα είδη μελετούμενων ΝΛ, n (%) 
 CR-BSI BSI PN CA-UTI  

Gram (+)  
Staph aur 0 1 (7,1) 0 0 1 (2,2) 
Staph epi 1 (4,5) 0 0 0 1 (2,2) 

Gram (-)  
Pseud aer 1 (4,5) 1 (7,1) 3 (37,5) 1 (100) 6 (13,3) 
Acin bau 8 (36,6) 6 (43) 1 (12,5) 0 15 (33,6) 
Klebs pn 5 (22,7) 2 (14,3) 2 (25) 0 9 (20) 

Klebs oxy 5 (22,7) 2 (14,3) 0 0 7 (15,5) 
Serrat  mar 1 (4,5) 0 0 0 1 (2,2) 

Esch coli 0 0 1 (12,5) 0 1 (2,2) 
Enter cloac 1 (4,5) 0 0 0 1 (2,2) 

Stenotr malt 0 1 (7,1) 1 (12,5) 0 2 (4,4) 
Fungi  
Candida spp 0 1 (7,1) 0 0 1 (2,2) 

Σύνολο 22 14 8 1 45 
 

CR-BSI:Catheter related blood stream infection; BSI: blood stream infection; PN: pneumonia CA-

UTI: catheter associated urinary tract infection   
  
 

Στον Πίνακα 4 αναγνωρίζεται η μικροβιακή αντοχή των καλλιεργηθέντων παθογόνων στις 

μελετώμενες ομάδες αντιμικροβιακών φαρμάκων:  

O Staphylococcus απομονώθηκε σε 2 καλλιέργειες, 4,4% του συνόλου των ΝΛ, και είχε 

100% αντοχή στην οξακιλλίνη, ενώ δεν αναγνωρίστηκε αντοχή στις γλυκοπεπτίδες. 

Το Acinetobacter spp απομονώθηκε σε 15 (33,6%) επιβεβαιωμένες ΝΛ στη ΜΕΘ. Η 

μικροβιακή αντοχή είχε ως εξής: 86,6% στους αναστολείς β-λακταμασών, 93,3% στις 

κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, 93,3% στις καρβαπενέμες και 20% στην κολιμυκίνη. Απομονώθηκαν 

3 πολυανθεκτικά στελέχη Acinetobacter με αντοχή και στις 4 μελετώμενες αντιβιοτικές ομάδες. Είναι 

φανερό ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανοδική τάση της αντοχής του παθογόνου στη ΜΕΘ, η 

οποία χρήζει συντονισμένης αντιμετώπισης και ελέγχου. 

H Klebsiella spp απομονώθηκε στο 35,5% (16 στελέχη) του συνόλου των παθογόνων που 

αναπτύχθηκαν σε επιβεβαιωμένες ΝΛ στη ΜΕΘ. Η μικροβιακή αντοχή είχε ως εξής: 62,5% στους 
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αναστολείς β-λακταμασών, 62,5% στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, και 62,5% στις καρβαπενέμες. 

Δεν βρέθηκε στέλεχος ανθεκτικό στην κολιμυκίνη. 

H Pseudomonas aeruginosa απομονώθηκε στο 13,3% του συνόλου των παθογόνων που 

αναπτύχθηκαν σε επιβεβαιωμένες ΝΛ στη ΜΕΘ. Η μικροβιακή αντοχή είχε ως εξής: 33,3% στους 

αναστολείς β-λακταμασών, 33,3% στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, και 50% στις καρβαπενέμες. 

Δεν βρέθηκε στέλεχος ανθεκτικό στην κολιμυκίνη. 

Επιπλέον απομόνωθηκαν 2 στελέχη Stenotrophomonas maltophilia, καθώς και 1 στέλεχος 

από τα παρακάτω: Enterobacter cloacae (ευαίσθητο σε όλα τα αντιβιοτικά), Escerichia coli 

(ευαίσθητη σε όλα τα αντιβιοτικά), Serratia marscescens (ανθεκτική στους αναστολείς β-

λακταμασών και στην κολιμικίνη). Τέλος, καταγράφηκε και μία μυκηταιμία με Candida glabrata. 

 

 

Πίνακας 4. Μικροβιακή αντοχή παθογόνων 

 
Αντοχή ανευρισκόμενων παθογόνων 

 Αντιμικροβιακός  
παράγοντας 

Ανθεκτικά στελέχη              
N (%) 

Staphylococcus spp 
(n=2) 

Oxacillin 2 (100) 
Glycopeptides 0 

Klebsiella spp 
(n=16) 

Amoxicillin/cavulanic acid 10 (62,5) 
3rd gen cephalosporins 10 (62,5) 

Carbapenemes 10 (62,5) 
Colistin 0 

Pseudomonas aeruginosa 
(n=6) 

Piperacillin-tazobactam 2 (33,3) 
Ceftazidime 2 (33,3) 

Carbapenemes 3 (50) 
Colistin 0 

Acinetobacter spp 
(n=15) 

Sulbactam 13 (86,6) 
Ceftazidime 14 (93,3) 

Carbapenemes 14 (93,3) 
Colistin 3 (20) 

Other 
(n=3) 

Amoxicillin/cavulanic acid 1 (33,3) 
3rd gen cephalosporins 0 

Carbapenemes 0 
Colistin 1 (33,3) 
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Χορήγηση αντιβιοτικών. Στον Πίνακα 5 φαίνονται αναλυτικά οι ενδείξεις και αιτιολόγηση 

χορήγησης αντιβιοτικών φαρμάκων. Η αντιβιοτική αγωγή ως εμπειρική αγωγή χορηγούνταν 

συχνότερα σε ΝΛ (36,6%) και λοίμωξη κοινότητας (28,8%). (Εικόνα 7) Ως στοχευμένη  βάση 

αντιβιογράμματος αγωγή δινόταν για ΝΛ (21%), ενώ ως προφύλαξη κυρίως σε χειρουργικά 

περιστατικά (4,2%, p<0,001). (Εικόνα 7) Επιπλέον εμπειρική θεραπεία συνταγογραφείτο συχνότερα 

για πνευμονία και κλινική σήψη. Η χορηγούμενη αντιβιοτική αγωγή βάση ανιτιβιογράμματος δινόταν 

συχνότερα για πνευμονία και βακτηριαιμία, ενώ προφύλαξη δινόταν συχνότερα σε πολυτραυματίες 

για προφύλαξη ΚΝΣ (p<0,001). (Εικόνα 8) 

 

 

Πίνακας 5. Ενδείξεις, εστίες λοίμωξης και αιτιολογία χορήγησης αντιβιοτικών στη ΜΕΘ για 
το επιτηρούμενο διάστημα 4 μηνών 

 
Χορήγηση Αντιμικροβιακών Παραγόντων 

385 καταχωρήσεις στους 4 μήνες επιτήρησης ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ 
n (%) 

Ένδειξη αντιβιοτικής 
χορήγησης 

Εμπειρική 269 (70) 
Επιβεβαιωμένη (αντιβιόγραμμα) 85 (22) 

Προφύλαξη 31 (8) 

Αιτιολόγηση θεράποντα 
χορήγησης αντιβίωσης 

Λοίμωξη Κοινότητας 121 (31,4) 

ΝΛ 223 (58) 
Παθολογική προφύλαξη 12 (3) 

Χειρουργική προφύλαξη 24 (6,2) 

Άλλο 5 (1,4) 

Εστία λοίμωξης 
 

Επιβεβαιωμένη βακτηριαιμία 51 (13,2) 

Πνευμονία 151 (39,2) 
Κλινική σήψη 54 (14) 

ΚΝΣ 51 (13,2) 
Ενδοκοιλιακή λοίμωξη 24 (6,2) 

Άλλο 24 (6,2) 
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Εικόνα 7. Ενδείξεις συνταγογραφούμενης αντιβιοτικής αγωγής 
(CI: community infection-λοίμωξη κοινότητας; HI:hospital infection- ΝΛ; MP:medical prophylaxis παθολογική 

προφύλαξη; SP3: surgical prophylaxis – χειρουργική προφύλαξη; Empiric treatment: εμπειρική θεραπεία; 

Documented treatment: θεραπεία βάση αντιβιογράμματος; Prophylaxis:προφύλαξη) 

 

 
 

Εικόνα 8. Εστία λοίμωξης και ένδειξη χορήγησης αντιβιοτικής αγωγής  
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Συζήτηση 
 
Στον Ελλαδικό χώρο γίνεται σοβαρή και συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των ΝΛ. 

Αρμόδιος φορέας για την επιδημιολογική επιτήρηση είναι το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. [20, 21] Η χώρα μας 

συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά δίκτυα επιδημιολογικής επιτήρησης νοσοκομειακών λοιμώξεων και σε 

σχετικές επιδημιολογικές μελέτες με τελικό φορέα αναφοράς το ECDC. [22] Η παρούσα μελέτη 

καταγράφει την επίπτωση των ΝΛ από την στοχευόμενη επιτήρηση τεσσάρων μηνών στη ΜΕΘ του 

ΠΑΓΝΗ σύμφωνα με το πρωτόκολλο ΗΑΙ-Net ICU protocol, version 2.2 και τους ορισμούς του 

ΕCDC. Οι ανευρεθείσες ΝΛ ήταν ίσες ή περισσότερες (28 λοιμώξεις ανά 1000 ασθενοημέρες) σε 

σύγκριση με δεδομένα επιτήρησης από άλλες μελέτες που έγιναν σε Ελλάδα και Κύπρο  [23, 24, 28].  

Ο χρόνος παραμονής των ασθενών με ΝΛ ήταν μεγαλύτερος σε σχέση με αυτούς που δεν 

εκδήλωσαν ΝΛ, γεγονός που αναγνωρίζεται σε όλες τις μελέτες. [28] Η έκβαση των ασθενών δεν 

βρέθηκε να σχετίζεται με την ύπαρξη ΝΛ, τουλάχιστον σε βαθμό στατιστικά σημαντικό. 

Ενδεχομένως αυτό να εξηγείται από την υψηλή ευαισθητοποίηση του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού, καθώς και την έγκαιρη παρέμβαση και χρήση κατάλληλων αντιβιοτικών σχημάτων με 

βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα επιτήρησης. [25][26] 

Οι βακτηριαιμίες, οι πνευμονίες και οι ουρολοιμώξεις είναι οι πιο συχνές ΝΛ στην Ευρώπη, 

ενώ όταν αφορά τους υγειονομικούς χώρους των ΜΕΘ, οι λοιμώξεις αυτές σχετίζονται κατά το 

πλείστον με τη χρήση αντίστοιχων συσκευών. [27] Στην παρούσα μελέτη, οι δείκτες επίπτωσης ΝΛ 

που σχετίζονται με τη χρήση παρεμβατικών συσκευών εμφανίζονται συγκριτικά στον Πίνακα 6 με 

τους αντίστοιχους δείκτες επίπτωσης άλλων ΜΕΘ. Οι δείκτες επίπτωσης ΝΛ των ΜΕΘ στην Ευρώπη 

διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα την γεωγραφική θέση των χωρών καθώς και την οικονομική 

κατάσταση της εκάστοτε χώρας.  

Σύμφωνα με τον Πίνακα 6, τα αποτελέσματα της μελέτης μας συμφωνούν με τα ευρήματα 

των εγχώριων ΜΕΘ [28], που αφορούν την πυκνότητα επίπτωσης ΝΛ σχετιζόμενων με συσκευές, 

ενώ είναι χαμηλότερα σε σχέση με ΜΕΘ της Κύπρου. Σίγουρα τα αποτελέσματά μας είναι πολύ 

υψηλότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της υφηλίου, [25, 31, 32] ιδιαίτερα αυτά που αφορούν 

τις βακτηριαιμίες που σχετίζονται με ΚΦΚ, υποδεικνύοντας πεδίο παρέμβασης με μέτρα περιορισμού 

και βελτίωσης. Σε ό,τι αφορά τις πνευμονίες σχετιζόμενες με αναπνευστική συσκευή, η 

ανευρισκόμενη επίπτωση ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, και μάλιστα σχετιζόμενη με πρόσφατη μελέτη στην 

ίδια ΜΕΘ. [29] Στην παρούσα μελέτη, η συμπλήρωση όλων των απαραίτητων κριτηρίων για την 

επιδημιολογική επιβεβαίωση πνευμονίας βάση πρωτοκόλλου δεν ήταν πάντοτε εφικτή. Η συχνή 

χρήση του υπερηχογραφήματος θώρακα στην κλινική πράξη, και δη στη συγκεκριμένη ΜΕΘ, έχει 

αντικαταστήσει την απλή ακτινογραφία, η οποία ήταν προϋπόθεση για την τεκμηρίωση πνευμονίας, 

με αποτέλεσμα την υποδιάγνωση της. Ενδεχομένως σε μία μελλοντική τροποποίηση των κριτηρίων 

διάγνωσης νοσοκομειακής πνευμονίας να συμπεριληφθεί το υπερηχογράφημα θώρακα, έτσι ώστε να 
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αποτυπωθεί η πραγματική επίπτωση. Υποψήφια περιστατικά νοσοκομειακής πνευμονίας 

σχετιζόμενης με διασωλήνωση που δεν πληρούσαν αυστηρά τα κριτήρια του πρωτοκόλλου και άρα 

δεν προσμετρήθηκαν ήταν 7. Εάν υπολογιστεί και ο αριθμός αυτός στην επίπτωση, τότε ο δείκτης 

αυξάνεται σε 13PN/1000 ημέρες διασωλήνωσης, ποσοστό που  έρχεται σε συμφωνία με τις υπόλοιπες 

μελέτες, πλην της Βορείου Αμερικής. 

 

Πίνακας 6. Συγκριτικός πίνακας πυκνότητας λοιμώξεων σε ΜΕΘ σχετιζόμενων με χρήση 

συσκευών  
 

 Number of device associated infections per 1,000 device-days 

 ICU 
PAGNI 
2017 

ICU 
PAGNI 
2013 [29] 

Greek 
ICUs  [28] 

Cypriot 
ICUs [30] 

European 
ICUs [31] 

US-ICUs 
CDC [32] 

International 
ICUs 
INNIC [25] 

CR-BSI 14 6,8 12,1 
(10,5-13,9) 

15,9 2,4 
(1,3 – 3) 

0,8 4,1 

PN 6,5* 42,6 12,5 
(9,5 –13,1) 

10,1 10 
(2,8 – 15,8) 

0,9 13,1 

CA-UTI 0,7 1,17 3,5 
(2,7 – 4,5) 

2,7 1,1 
(0-2,13) 

1,7 5,7 

CR-BSI:catheter related blood stream infection; PN:pneumonia; CA-UTI:catheter urinary tract 

infection 

*εάν προσμετρηθούν και τα επεισόδια πνευμονίας (n=7) που δεν πληρούσαν αυστηρά τα κριτήρια 

του πρωτοκόλλου, κυρίως λόγω αντικατάστασης ακτινογραφίας από υπέρηχο, τότε ο δείκτης 

επίπτωσης ανέρχεται σε 13 PN/1000 respiratory device-days 

 

 H Pseudomonas ήταν το πιο συχνά ανευρισκόμενο παθογόνο στις πνευμονίες και το 

Acinetobacter και η Klebsiella τα συχνότερα ανευρισκόμενα στις βακτηριαιμίες σχετιζόμενες ή μη με 

ΚΦΚ. Τα  στοιχεία  της  μελέτης, τα οποία συμφωνούν με αντίστοιχα ευρωπαϊκά αποτελέσματα [31] 

πλην του Acinetobacter, τονίζουν τη σημασία της χαρτογράφησης της μικροβιακής χλωρίδας στο 

συγκεκριμένο θεραπευτικό χώρο της ΜΕΘ. Η υψηλή επίπτωση βακτηριαιμιών με Acinetobacter, 

παθογόνο το οποίο βρίσκεται σε πολύ χαμηλά ποσοστά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,  πιθανότατα να 

αποτελεί ενδημικό φαινόμενο των εγχώριων ΜΕΘ. [32,31] 

 Στην παρούσα μελέτη το Acinetobacter εμφανίζει πολύ υψηλά ποσοστά αντοχής, τα οποία 

βρίσκονται στα ίδια περίπου επίπεδα με της υπόλοιπης Ελλάδας και Κύπρου, αλλά πολύ υψηλότερα 

από τα ποσοστά άλλων χωρών. (Πίνακας 7) Η ανεύρεση πολυανθεκτικών στελεχών Acinetobacter με 

αντίσταση και στην κολιμυκίνη στη συγκεκριμένη ΜΕΘ είναι μια σοβαρή προειδοποίηση και ενέχει 

τον κίνδυνο αποτυχίας της χορήγησης κολιμυκίνης ως εμπειρική θεραπεία, σε ικανό ποσοστό για 1 

στις 5 λοιμώξεις από τo συγκεκριμένο  παθογόνo.  Η Klebsiella βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο αντοχής 
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σε σχέση με τις υπόλοιπες εγχώριες ΜΕΘ, και σε απόλυτη συμφωνία με την καταγεγραμμένη αντοχή 

του ΠΑΓΝΗ  [26] και υψηλότερο σε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες [31] και Βορείου Αμερικής. [34] 

Η Pseudomonas εμφανίζει χαμηλά επίπεδα αντοχής, αντίστοιχα με τα υπόλοιπα ελληνικά [35] και 

ευρωπαϊκά ποσοστά. [31] 

 

 

 

Πίνακας 7. Συγκριτικός πίνακας μικροβιακών αντοχών ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ με άλλες ΜΕΘ   

 

Συγκριτικός πίνακας μικροβιακών αντοχών σε ΜΕΘ 

Αντοχή % 

 ΜΕΘ 
ΠΑΓΝ
Η 2017 

ΜΕΘ 
ΠΑΓΝ
Η 
2013 [29] 

ΜΕΘ 
ΠΑΓΝ
Η 
2016 [26]  

WHONET 
Greek ICU 
2017 [35] 

Cypriot 
ICU [30] 

ECDC 
2016 
EARSS 
[31] 

US-ICU 
CDC-
NHSN [36] 

INNIC 
2010-
15 [25] 

Acinetobacter  
b-lact Inhibitor 86,6 79,3  76,6     

Cephalosporines 
3rd gen 

93,3   97,4     

Carbapenemes 93,3 93,1 96,7 98,1 100  63,5  64,5 85-90 
Colistin 20 0   100    

Klebsiella  
b-lact Inhibitor 62,5 95 42,2 83,7 37,5    

Cephalosporines 
3rd gen 

62,5 70  74 72,6 37,5  43,7 29,7 66-77 

Carbapenemes 62,5 75 71 76,5 25 7,7 14,2 33-43 
Colistin 0   20,3       

Pseudomonas  
b-lact Inhibitor 33,3 36,3  26,3 40 16,3 19,6 35-40 

Cephalosporines 
3rd gen 

33,3 45,4  29,3 0   24,2  28,3 38-46 

Carbapenemes 50 63,6 33,9 44,8 40   27,7 24,9 42-44 
Colistin 0 0   20    

 

 
Το ECDC αναφέρει επέκταση πολυανθεκτικών παθογόνων σε όλη την Ευρώπη, με αυξητική 

τάση, ιδιαίτερα απέναντι στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, τις κινολόνες και τις καρβαπενέμες. [37] 

Για αυτό το λόγο είναι επιτακτική η ανάγκη για ορθολογική χρήση αυτών των αντιβιοτικών, 

καταρχήν στην κοινότητα, ώστε να περιοριστεί η αρχική πίεση επιλογής στα ανθεκτικά στελέχη, τα 

οποία στη συνέχεια θα μπορούσαν να εισαχθούν στα νοσοκομεία επιτείνοντας το πρόβλημα. 
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Παράλληλα, η διαφαινόμενη αυξητική τάση χρήσης καρβαπενεμών ενέχει τον κίνδυνο μεγαλύτερης 

αντίστασης στο μέλλον απέναντι στις καρβαπενέμες, με συνέπεια σημαντικό περιορισμό επιλογών 

στις ΜΕΘ. Η διαιώνιση και ενίσχυση του φαινομένου αυτού ισχύει για οποιαδήποτε αντιβιοτική 

ομάδα συνταγογραφείται χωρίς περιορισμό, πολλές φορές αναιτιολόγητα. 

 Καταγράφοντας την ενδημούσα χλωρίδα, σημαντικές κλινικές αποφάσεις μπορεί να 

ληφθούν με την αξιολόγηση της μικροβιακής αντοχής πολυανθεκτικών μικροοργανισμών που 

ενέχονται στην εκδήλωση ΝΛ. Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης μας επισημαίνουν ότι όσο 

συχνότερα ανιχνεύεται ένα παθογόνο μικρόβιο σε ένα νοσοκομείο, τόσο μεγαλύτερη αναμένεται η 

αντοχή του απέναντι στα αντιμικροβιακά. Επίσης, η ενδονοσοκομειακή κατανάλωση αντιβιοτικών, 

παρά την ύπαρξη κατευθυντήριων οδηγιών μπορεί να διαφέρει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, με 

αντίστοιχη επίπτωση στις ανθεκτικότητες. [38, 39] 

  Η κατανάλωση προωθημένων αντιβιοτικών έναντι πολυανθεκτικών διακιολογείται από το 

υψηλό ποσοστό αντοχών που ανευρέθηκαν στη συγκεκριμένη ΜΕΘ. Η αυξημένη πίεση επιλογής 

αυτών των αντιβιοτικών ομάδων ευνοεί τη διασπορά πολυανθεκτικών μικροβίων, η οποία απαιτεί τη 

χορήγηση τελευταίας γραμμής αντιβιοτικών. Αυτό καταδεικνύεται από τα υψηλά ποσοστά 

εμπειρικής, και όχι βάση αντιβιογράμματος, θεραπεία, και επίσης από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό αιτιολογικής χορήγησης αφορούσε ΝΛ, γεγονός που συντηρεί τον φαύλο κύκλο μεταξύ 

αντοχής και κατανάλωσης προωθημένων αντιβιοτικών. Γενικότερα στην Ευρώπη, τα ποσοστά 

αντίστασης είναι υψηλότερα νότια και νοτιοανατολικά. [31] 

 Θα πρέπει σε κάθε υγειονομική μονάδα, ιδιαίτερα τις ΜΕΘ, να προβλέπονται ειδικές 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, όπως ειδικές συνεδρίες διδασκαλίας, εύκολη πρόσβαση στις 

κατευθυντήριες οδηγίες και συνετή συνταγογράφηση αντιβιοτικών, μετά από γνωμοδότηση ειδικού 

επί των λοιμώξεων. Μελλοντικές μελέτες στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, θα μπορούσαν να 

επικεντρωθούν στους κατά τόπους παράγοντες που επηρεάζουν τη μικροβιακή αντοχή, ώστε να 

ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και να διευρυνθούν οι δυνατές επιλογές ώστε οι θεράποντες ιατροί να 

έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το καταλληλότερο αντιβιοτικό με μεγαλύτερη ασφάλεια. [37] 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι περισσότερες χώρες δεν διαθέτουν 

επίσημα συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και όπου 

υπάρχουν συνήθως δημιουργούνται προβλήματα σχετικά με την πολυπλοκότητα και την ανυπαρξία 

σταθμευμένων κριτηρίων αναγνώρισης αυτών των λοιμώξεων. [40] Στη χώρα μας γίνεται μία 

συντονισμένη προσπάθεια επιτήρησης της επίπτωσης των ΝΛ, αλλά μένουν ακόμα πολλά να γίνουν, 

όπως μαρτυρούν τα υψηλά νούμερα επίπτωσης. [41]  

Η επίπτωση των αντοχών στο χώρο της ΜΕΘ είναι βέβαιο πως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 

μόνο με την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών. Θα πρέπει να υλοποιηθούν και να ενισχυθούν 

προγράμματα ελέγχου λοιμώξεων, με κυριότερο από όλα την υγιεινή των χεριών. Ολοκληρωμένες 

στρατηγικές πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων υπό την επίβλεψη των Επιτροπών Λοιμώξεων που 

στοχεύουν σε όλους τους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης παραμένουν οι ακρογωνιαίοι λίθοι 
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πρόληψης και αποτελούν την αποτελεσματικότερη παρέμβαση για τη μείωση των ΝΛ και τον 

περιορισμό μετάδοσης βακτηρίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά. Η τήρηση μέτρων πρόληψης και 

επιτήρησης και η υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων νοσηλευτικής φροντίδας, πάντα σύμφωνα με τις 

κοινές επίσημες οδηγίες των διεθνών οργανισμών πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων, μείωσαν 

σημαντικά τα ποσοστά επίπτωσης των ΝΛ εκεί όπου εφαρμόσθηκαν. [42] 

 

Περιορισμοί της μελέτης 
 

Η συγκεκριμένη ΜΕΘ είναι μικτή με πλειάδα διαφορετικών περιστατικών κλιμακούμενης 

σοβαρότητας. Υπήρχαν περιστατικά αυξημένης σοβαρότητας που αποδεικνύεται από το APACHE II 

(διάμεση τιμή 25) αλλά και πιο ήπια περιστατικά, όπως τα μετεγχειρητικά.  

Ένας ιδιαίτερος περιορισμός της συγκεκριμένης μελέτης αφορά τις πνευμονίες. Στο 

πρωτόκολλο του ECDC η ακτινογραφία ή αξονική τομογραφία είναι απαραίτητες για την 

επιδημιολογική επιβεβαίωση ενώ δεν περιλαμβάνεται η χρήση του υπερήχου ως διαγνωστικό 

κριτήριο, εξέταση που χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα στις ΜΕΘ λόγω των πλεονεκτημάτων της. 

Αυτό θα μπορούσε να έχει σαν συνέπεια την υπο-διάγνωση της πνευμονίας.  

  Το δείγμα επίσης της παρούσας μελέτης είναι μικρό ώστε να συγκριθεί με πολυετείς και 

πολυκεντρικές αντίστοιχες μελέτες, αν και δεν παύει να αναδεικνύει την αυξητική τάση που επικρατεί 

στη ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ τόσο των ΝΛ όσο και της μικροβιακής αντοχής των παθογόνων 

μικροοργανισμών. 
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Μέλλον, προοπτική εξέλιξης της μελέτης 
 
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη λήψης παρεμβατικών 

μέτρων για την μείωση της επίπτωσης των ΝΛ και της διασποράς των πολυανθεκτικών μικροβίων σε 

τοπικό επίπεδο. Οι δείκτες αυτοί που έχουν καταγραφεί θα πρέπει  να επανεκτιμηθούν βασιζόμενοι 

στο ίδιο πρωτόκολλο μετά τη λήψη δέσμης μέτρων περιορισμού και πρόληψης ΝΛ. Επιπλέον, πρέπει 

να γίνει μία οργανωμένη προσπάθεια στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι εγχώριες ΜΕΘ, ώστε να 

αποτυπωθεί η πρόσφατη κατάσταση της επίπτωσης ΝΛ και μικροβιακής αντοχής, να συγκριθούν τα 

αποτελέσματα και να ληφθούν μέτρα σε εθνικό επίπεδο.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα με την παρούσα μελέτη η ίδια μελέτη διεξαγόταν στην 

ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου και στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Τα 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα της σύγκρισης των τριών μελετών μπορεί να αποτελέσουν έναυσμα 

ώστε να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονες μελέτες στις περισσότερες ΜΕΘ που καλύπτουν τον 

Ελλαδικό γεωγραφικό χώρο. 
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Συμπέρασμα 
 
Η συγκεκριμένη  μελέτη επιβεβαιώνει τους υψηλούς δείκτες επίπτωσης ΝΛ που επικρατούν στις 

ΜΕΘ των ελληνικών νοσοκομείων.  Η καταγραφή της μικροβιακής αντοχής και η επιτήρηση της 

αντιβιοτικής συνταγογράφησης αναδεικνύουν πεδία παρέμβασης και βελτίωσης. Η συνειδητοποίηση 

της επέκτασης του προβλήματος απ’ όλους τους επαγγελματίες υγείας και η ανάλογη 

ευαισθητοποίηση τους αποτελούν τους πιο βασικούς παράγοντες υλοποίησης ενός πραγματικού 

σχεδίου μείωσης των ΝΛ στις ΜΕΘ. Σημαντικοί τομείς παρέμβασης είναι η συνεχής εκπαίδευση του 

προσωπικού, η συνέχεια, η συνέπεια, η τήρηση των μέτρων περιορισμού και πρόληψης, και η 

συνεχής επιτήρηση των ΝΛ. Άλλωστε, ο έλεγχος και η επιτήρηση των ΝΛ αποτελούν έναν 

αδιαμφισβήτητο δείκτη ποιότητας περίθαλψης για κάθε νοσηλευτική μονάδα. 
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