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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών υγείας, ονομαζόμενες 

αλλιώς και ως νοσοκομειακές λοιμώξεις (Ν.Λ), αποτελούν μία από τις συχνότερες και 

απειλητικότερες για τη ζωή επιπλοκές για τους νοσηλευόμενους ασθενείς. Η επίπτωση των 

νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 

(ΜΕΘ). Η συνθήκη αυτή μπορεί να αποδοθεί στις πολλαπλές συν-νοσηρότητες των βαρέως 

πασχόντων ασθενών των ΜΕΘ, στην παρατεταμένη χρήση παρεμβατικών συσκευών, στην 

αυξημένη κατανάλωση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος και στην ενδημικότητα 

πολυανθεκτικών παθογόνων στους χώρους των ΜΕΘ παγκοσμίως. Ιδιαίτερα, η εμφάνιση 

λοιμώξεων από πολυανθεκτικά στελέχη μικροβίων αποτελεί μείζον  ζήτημα σε ό,τι αφορά 

το σχεδιασμό της αντιβιοτικής θεραπείας, με συνέπεια την καθυστέρηση ή και την 

αδυναμία ελέγχου της νόσου. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, έχουν σχεδιαστεί 

διάφορες στρατηγικές με στόχο την καταγραφή και πρόληψη των ΝΛ. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της επίπτωσης των ΝΛ στη ΜΕΘ 

του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών « Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ερυθρός Σταυρός ».  Στους 

επιμέρους στόχους, διερευνάται η συσχέτιση της παρουσίας ΝΛ με τη διάρκεια νοσηλείας 

και τη θνητότητα των ασθενών. Μελετάται επιπλέον η συχνότητα εμφάνισης  παθογόνων 

μικροοργανισμών υπεύθυνων για την εμφάνιση ΝΛ, καθώς και η μικροβιακή αντοχή τους. 

Τέλος, καταγράφεται η κατανάλωση αντιμικροβιακών παραγόντων στη συγκεκριμένη ΜΕΘ. 

Μεθοδολογία: Πρόκειται για  μονοκεντρική, προοπτική μελέτη επιτήρησης λοιμώξεων που 

πραγματοποιήθηκε στην πολυδύναμη, δωδεκάκλινη ΜΕΘ του ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-

Μπενάκειο Ερυθρός Σταυρός» κατά το διάστημα έξι μηνών (01/06/2020-30/11/2020).Οι 

καταγραφές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο HAI-Net ICU version 2.2 του 

Ευρωπαικού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).Το κριτήριο εισαγωγής 

ασθενών στην παρούσα μελέτη ήταν η νοσηλεία τουλάχιστον 48 ωρών. Με την 

ολοκλήρωση της νοσηλείας των ασθενών, γινόταν καταγραφή της διάρκειας νοσηλείας και 

της έκβασής της και εξεταζόταν η συσχέτιση αυτών των δεδομένων με την παρουσία ΝΛ. Τα 

στοιχεία καταχωρήθηκαν στο πρόγραμμα HelicsWin.Net . 

Αποτελέσματα: Κατά το χρονικό διάστημα της επιτήρησης, εισήχθησαν 117 ασθενείς στη 

ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ, εκ των οποίων 84 πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη. Ο αριθμός 

ασθενών που εισήχθησαν τελικά στη μελέτη ήταν 68 (Ν=68, μέση ηλικία ασθενών 59±17 
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έτη, μέση τιμή  APACHE II score  21±7 , μέση διάρκεια νοσηλείας  15±13 ημέρες, αδρή 

θνητότητα 48,5% ) . Η διάρκεια νοσηλείας ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς με ΝΛ (27±17 

ημέρες, p<0,001).Αυξημένη θνητότητα κατεγράφη στις παθολογικές εισαγωγές (63,6%, 

p=0,021), στους ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας (64±17, p=0,024), στους ασθενείς με 

υψηλότερο APACHE II score (25±7, p<0,001) και στους ασθενείς με ΝΛ (68,4%, p=0,04). 

 Από το σύνολο των 68 ασθενών που κατεγράφησαν, οι 19 εμφάνισαν ΝΛ. 12 εξ αυτών των 

ασθενών εμφάνισε 1 επεισόδιο ΝΛ,2 εμφάνισαν 2 επεισόδια και 5 εμφάνισαν περισσότερα 

από 2 επεισόδια λοίμωξης. Συνολικά κατεγράφησαν 38 επεισόδια ΝΛ. Η επίπτωση των 

πνευμονιών σχετιζόμενων με τη χρήση τραχειοσωλήνα υπολογίσθηκε στις 20 PN/1000 

ημέρες χρήσης ΕΤΣ. Αντίστοιχα η επίπτωση των βακτηριαιμιών σχετιζόμενων με τη χρήση 

κεντρικού φλεβικού καθετήρα υπολογίσθηκε στις 10,9 CR-BSI/1000 ημέρες χρήσης ΚΦΚ. 

Τέλος η επίπτωση ουρολοιμώξεων σχετιζόμενων με τη χρήση ουροκαθετήρα ήταν 1,1 

CAUTI/1000 ημέρες χρήσης ουροκαθετήρα. Η επίπτωση των βακτηριαιμιών υπολογίσθηκε 

στις 11.8 BSI/1000 ασθενο-ημέρες. 

Στην παρούσα μελέτη κατεγράφησαν 38 επεισόδια ΝΛ, για τα οποία απομονώθηκαν 43 

υπεύθυνα παθογόνα.Eντοπίστηκαν 17 στελέχη Εντεροβακτηριοειδών, με αντοχή 94% στις 

ευρέος φάσματος πενικιλλίνες, 88% αντοχή στις κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς και 76% αντοχή 

στις καρβαπενέμες. Επιπλέον απομονώθηκαν 10 στελέχη Acinetobacter baumanii, με 100% 

αντοχή στις παραπάνω κατηγορίες αντιβιοτικών, αλλά 90% ευαισθησία στην κολιστίνη. 

Κατεγράφησαν επίσης 6 ΝΛ από Pseudomonas aeruginosa, με τα στελέχη να εμφανίζουν 

50% αντοχή στις προαναφερθείσες κατηγορίες αντιβιοτικών και 100% ευαισθησία στην 

κολιστίνη. Επιπλέον απομονώθηκαν 5 στελέχη κοαγκουλάση-αρνητικών Σταφυλόκοκκων, 2 

στελέχη Εντερόκοκκου και 3 στελέχη μυκήτων (είδη Candida). 

Κατά το χρονικό διάστημα της επιτήρησης, κατεγράφησαν 254 συνταγογραφήσεις 

αντιμικροβιακών παραγόντων, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 2028 DOT (ημέρες χορήγησης 

αγωγής-days of treatment) ή σε 1997 DOT ανά 1000 ασθενο-ημέρες , παρατήρηση η οποία 

πρακτικά ερμηνεύθηκε ως χορήγηση 2 αντιβιοτικών κατά μέσο όρο ημερησίως σε κάθε 

ασθενή. 
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Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη,η παρουσία ΝΛ εμφάνισε σημαντικά στατιστική 

συσχέτιση με τη διάρκεια νοσηλείας και την έκβαση των ασθενών. Η πλειοψηφία των 

λοιμώξεων που κατεγράφησαν αφορούσαν πνευμονίες και βακτηριαιμίες σχετιζόμενες με 

τη χρήση παρεμβατικών συσκευών. Τα συχνότερα απομονωθέντα παθογόνα ήταν Gram 

αρνητικοί μικροοργανισμοί,με υψηλά ποσοστά αντοχής σε διάφορες κατηγορίες 

αντιμικροβιακών. Η αντιβιοτική κάλυψη ήταν αυξημένη,τόσο έναντι στα Gram 

αρνητικά,όσο και στα Gram θετικά παθογόνα. Η ενεργή επιτήρηση και καταγραφή των ΝΛ 

μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέρος της λήψης μέτρων με στόχο την πρόληψη και τον 

περιορισμό τους. 

 

Λέξεις  Κλειδιά: Νοσοκομειακές λοιμώξεις, παροχή υπηρεσιών υγείας, ΜΕΘ, παρεμβατικές 

συσκευές, βακτηριαιμίες, πνευμονία, παθογόνοι μικροοργανισμοί, πολυανθεκτικά 

μικρόβια, αντιβιοτικά, κατανάλωση αντιμικροβιακών 
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ABSTRACT  

Background Healthcare-associated infections (HAIs) are very common, potentially life-

threatening complications in hospitalized patients. The incidence of HAIs is remarkably high 

in Intensive Care Units (ICUs). Some of the major factors that are linked to high HAI 

incidence in ICUs are the multiple comorbidities of ICU patients, the prolonged use of 

invasive devices, the use of multiple broad spectrum antibiotics and the spread of various 

resistant pathogens in ICUs worldwide. HAIs caused by resistant pathogens can delay proper 

antibiotic treatment in ICU patients and might be difficult or impossible to control. These 

concerns have led to the development of various strategies in order to achieve HAI 

surveillance and prevention. 

Objective The aim of this study is the surveillance of HAI incidence in the ICU of  

“Korgialenio-Benakio Red Cross” General Hospital in Athens and their relationship  with 

patient morbidity and outcome. In addition, the frequency and resistance of isolated 

pathogens, as well as antimicrobial consumption, are also recorded.  

Methods This is a single center, prospective surveillance study which was carried out in the 

mixed ICU of Korgialenio-Benakio Red Cross General Hospital in Athens. The surveillance 

lasted six months (01/06/2020-30/11/2020). All data were completed according to the HAI-

Net ICU protocol (version 2.2), which was provided by the European Center of Disease 

Prevention and Control (ECDC). Patients who were hospitalized at least for 48 hours in the 

ICU were enrolled in the study. Patient demographics, type of admission and disease 

severity index APACHE II score were recorded. Invasive device use (central venous catheters, 

respiratory devices, urinary catheters) and antimicrobial consumption were also recorded 

for each patient. HAI identification criteria were provided by the HAI-Net ICU protocol. In 

patients with confirmed HAI, the type and source of infection, as well as the isolated 

pathogens and their antimicrobial resistance, were recorded. Patients’ length of stay and 

outcome were evaluated in relation to the presence of HAIs. All data were extracted from 

the patients’ medical files, the imaging files digital viewer and the laboratory results 

provided by the hospital’s microbiology department, while patients’ anonymity and privacy 

were maintained. All information collected were imported and coded in the HelicsWin.Net 

platform. 

Results During the surveillance period, 117 patients were admitted in the ICU, 84 of whom 

met the inclusion criteria. 68 patients were finally enrolled in the study. Patients’ average 

age was 59±17 years. 51,5% of total number of admissions were medical and 49,5% were 
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surgical admissions. The mean APACHE II score was 21±7 points. The mean length of stay 

was 15±13 days. Length of stay was longer in patients with HAIs (27±17 days, p<0,001). 

Patients’ mortality in the ICU was estimated as 48,5%. Mortality rate was higher in patients 

with medical causes of admission (63,6%, p=0,021), in older patients (64±17 years, p=0,024), 

in patients with higher APACHE II score (25±7,p<0,001) and in patients with HAIs 

(68,4%,p=0,04).Central venous catheter use was recorded at 81%, intratracheal device use 

was recorded at 79% and urinary catheter use was recorded at 88%. 

Nineteen of the 68 patients developed HAIs. 12 patients developed 1 HAI,2 patients 

developed 2 HAIs and 5 patients developed more than 2 HAI episodes. In total, 38 HAI 

episodes were recorded. The incidence of endotracheal device-associated pneumonia was 

20 PN per 1000 ETT-days. The incidence of CR-BSI was 10,9 CR-BSI per 1000 CVC-days, 

respectively. Moreover, CAUTI incidence was 1,1 CAUTI per 1000 catheter-days. BSI 

incidence was 11,8 BSI per 1000 patient-days. 

In this study, 43 pathogens were isolated in 38 HAI episodes. The vast majority of these 

isolated pathogens were identified as Gram-negative bacteria (33 out of 43). 17 of these 

pathogens were Enterobacteriaceae species, which were 94% resistant to broad-spectrum 

Penicillins, 88% resistant to 3rd generation cephalosporins and 76% resistant to 

carbapenems. 10 Acinetobacter baumanii strains were also isolated, which were 100% 

resistant to the types of antibiotics mentioned above, whereas they were 90% sensitive to 

colistin. In addition, 6 Pseudomonas aeruginosa strains were found, which were 50% 

resistant to the aforementioned antibiotics and 100% sensitive to colistin. Five coagulase-

negative Staphylococci species and 2 Enterococci species were also isolated. Finally, Candida 

species were isolated in 3 cases. 

During the surveillance period, 254 antimicrobial agents were prescribed,  which equated to 

2028 DOTs (days of treatment) and 1997 DOTs per 1000 patient-days, meaning that every 

patient received  on average 2 antibiotics on a daily basis.  

Conclusion In this study, the presence of HAIs was significantly correlated with patients’ 

length of stay and outcome. The majority of reported HAIs were device-associated lower 

respiratory tract and bloodstream infections. Most of the isolated pathogens were Gram 

negative bacteria, highly resistant to many broad-spectrum types of antibiotics. Use of 

antibiotics was high, both in agents with Gram-positive and Gram-negative spectrum. Active 

surveillance and recording of HAIs can be an important aspect in HAI prevention and control. 
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Keywords: Hospital acquired infections, ICU, invasive devices, bacteraemia, pneumonia, 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

Η πρόσφατη παγκόσμια υγειονομική κρίση της νόσου COVID-19  ανέδειξε τις πολλαπλές 

αλληλεπιδράσεις που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων υγείας και τη 

διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.(1)  Διαχρονικά, ωστόσο, αναδύονται υγειονομικές 

απειλές που αποτελούν προκλήσεις για τους εργαζόμενους στους διάφορους τομείς των 

Επιστημών Υγείας. Μία από αυτές είναι η εμφάνιση λοιμώξεων που σχετίζονται με παροχή 

υπηρεσιών υγείας, ονομαζόμενες αλλιώς και ως νοσοκομειακές λοιμώξεις (ΝΛ). Είναι 

χαρακτηριστικό πως η εμφάνιση ΝΛ αποτελεί μία από τις συχνότερες επιπλοκές που 

σχετίζονται με τη νοσηλεία, παράλληλα με τις μετεγχειρητικές επιπλοκές και τις πιθανές 

ανεπιθύμητες ενέργειες από τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής.(2) 

Ως ΝΛ ορίζονται οι λοιμώξεις που εμφανίζονται 48 ώρες ή περισσότερο ύστερα από την 

εισαγωγή του ασθενούς σε κάποια δομή υγείας. Οι λοιμώξεις αυτές δεν πρέπει να έχουν 

εκδηλωθεί ή να βρίσκονται σε φάση επώασης τη στιγμή της εισαγωγής. Ο ορισμός 

περιλαμβάνει επίσης τις λοιμώξεις που εκδηλώνονται ως και 30 ημέρες μετά από τη λήψη 

υπηρεσιών υγείας, καθώς και τις λοιμώξεις που εμφανίζονται στο προσωπικό των 

δομών.(2) Αξιοσημείωτη είναι η διεύρυνση του ορισμού σε ό,τι αφορά τις δομές παροχής 

υπηρεσιών υγείας, καθώς δεν περιορίζεται στα νοσηλευτικά ιδρύματα και τα κλειστά 

τμήματά τους (π.χ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-ΜΕΘ) αλλά περιλαμβάνει και άλλα 

κέντρα (κλινικές ημερήσιας νοσηλείας, μονάδες αιμοκάθαρσης, δομές χρόνιας φροντίδας 

ηλικιωμένων κ.ο.κ).(2) 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ),εκτιμάται πως  1 

στους 10 ασθενείς παγκοσμίως θα εμφανίσει ΝΛ ενώ λαμβάνει υπηρεσίες υγείας.(3) Στην 

Ευρώπη, τα αποτελέσματα μελετών σχετικά με τον επιπολασμό των ΝΛ στις δομές υγείας 

εκτιμάται από 4.6% έως 9.3%.(2) Ο αντίστοιχος επιπολασμός στην Ελλάδα υπολογίζεται στο 

9.1%,ενώ εκτιμάται πως οι ΝΛ επηρεάζουν 121.000 ασθενείς ετησίως στη χώρα.(4) Το 

ζήτημα των ΝΛ καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμο στις ΜΕΘ εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων των 

τμημάτων αυτών. Σύμφωνα με την ετήσια επιδημιολογική αναφορά του Ευρωπαϊκού 

Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) για το 2017(5),το 8.3% των ασθενών 

που νοσηλεύτηκαν για περισσότερες από δύο ημέρες σε ΜΕΘ εμφάνισε τουλάχιστον ένα 

επεισόδιο ΝΛ.(5) Μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες, όπως η EPIC-IIΙ(6),έχουν αναδείξει πως 

το 54% των νοσηλευόμενων σε ΜΕΘ παγκοσμίως εμφανίζουν λοιμώξεις, με το 22% του 

ποσοστού αυτού να αφορά λοιμώξεις που συνδέονται με τη νοσηλεία στις ΜΕΘ. (6) 
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1.2 ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΛ 

Η μετάδοση των λοιμώξεων στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας απαιτεί τρία βασικά 

στοιχεία: α) Μία πηγή (reservoir) από την οποία προέρχονται οι παθογόνοι 

μικροοργανισμοί,β) μία οδό μετάδοσης και γ) έναν δέκτη-ξενιστή. (7) 

Η πηγή προέλευσης ενός παθογόνου μικροοργανισμού που προσβάλλει έναν ασθενή 

μπορεί να είναι εξωγενής ή ενδογενής.(8) 

Σε ό,τι αφορά τις εξωγενείς πηγές, ένας ασθενής μπορεί να λάβει κάποιο παθογόνο από 

άλλους ανθρώπους, είτε αυτοί είναι νοσηλευόμενοι είτε υγειονομικό προσωπικό-

επισκέπτες (οριζόντια μετάδοση λοιμώξεων).(9) Τα άτομα αυτά μπορεί να βρίσκονται στο 

ενεργό στάδιο μίας λοίμωξης και να νοσούν, ωστόσο είναι πολύ πιθανό να είναι 

ασυμπτωματικοί φορείς ή να είναι παροδικά αποικισμένοι από κάποιο παθογόνο (ή 

δυνητικά παθογόνο) μικρόβιο. Μία άλλη εξωγενής πηγή είναι το μολυσμένο άψυχο 

περιβάλλον των νοσοκομείων, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τον ιατρικό εξοπλισμό, τις 

επιφάνειες εργασίας, τα είδη ιματισμού,τα συστήματα ύδρευσης και άλλες εστίες.(8,10) 

Αξιοσημείωτη είναι η ικανότητα ορισμένων παθογόνων,όπως το Clostridium difficile,να 

επιβιώνουν στο άψυχο περιβάλλον ακόμη και μετά από χημική ή θερμική απολύμανση.(11) 

Τέλος, η ενδογενής πηγή παθογόνων αφορά τη φυσιολογική μικροχλωρίδα των ασθενών, 

δηλαδή μικροοργανισμούς που αποικίζουν χρονίως τον ανθρώπινο οργανισμό και 

εντοπίζονται κυρίως στο δέρμα, τους βλεννογόνους, την αναπνευστική και γαστρεντερική 

οδό.(8)Αυτοί οι μικροοργανισμοί συνήθως βρίσκονται σε κατάσταση συμβίωσης με τον 

οργανισμό, ωστόσο μπορεί να καταστούν παθογόνοι για τον άνθρωπο-ξενιστή σε 

περιπτώσεις που διαταράσσεται η ισορροπία της μικροχλωρίδας (δυσβίωση).(10) 

Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορεί να μεταδοθούν στους  ασθενείς μέσω διαφόρων 

οδών: 

 Μετάδοση εξ επαφής. Η μετάδοση μπορεί να γίνεται με άμεση ή έμμεση επαφή. Στην 

άμεση επαφή γίνεται η μεταφορά των μικροοργανισμών απευθείας από άτομο σε άτομο 

(χέρια, σωματικά υγρά…) χωρίς τη μεσολάβηση αντικειμένων ή άλλων ατόμων-φορέων. 

Στην έμμεση επαφή γίνεται η μεταφορά των μικροοργανισμών από άτομο σε άτομο 

μέσω μολυσμένων κοινόχρηστων αντικειμένων (ιατρικός εξοπλισμός, ιματισμός…) ή 

μέσω ενδιάμεσων ατόμων, τα οποία αποικίζονται  από τα παθογόνα ενός ασθενούς 
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κατά την παροχή φροντίδας  και εν συνεχεία μπορούν να τα μεταφέρουν σε άλλους 

ευάλωτους ασθενείς.(7,8) 

 Μετάδοση με σταγονίδια. Τα σταγονίδια προέρχονται από την αναπνευστική οδό των 

ασθενών και διασπείρονται στον αέρα μέσω της ομιλίας, του βήχα, του πταρνίσματος 

αλλά και μέσω ιατρικών παρεμβάσεων όπως η αναρρόφηση. Στη συνέχεια τα 

σταγονίδια αυτά μπορεί να βρεθούν απευθείας μέσω της εισπνοής στον αναπνευστικό 

βλεννογόνο άλλων ασθενών ή να εναποτεθούν σε επιφάνειες που χρησιμοποιούν άλλοι 

ασθενείς, οι οποίοι μεταφέρουν μέσω των χεριών τους τα παθογόνα στους 

βλεννογόνους τους (ενοφθαλμισμός). (7,8) 

 Αερογενής μετάδοση. Σε αυτό τον τρόπο μετάδοσης, μικροσκοπικά σωματίδια 

ορισμένων παθογόνων μικροοργανισμών όπως ο βάκιλλος της φυματίωσης παραμένουν 

στη σκόνη και την ατμόσφαιρα των χώρων για μεγάλα χρονικά διαστήματα.(7,8) 

 Αιματογενής μετάδοση (7) 

 Μετάδοση μέσω κοινής πηγής όπως τα τρόφιμα και το νερό.(8) 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη βαρύτητα των 

ΝΛ στους ασθενείς μετά τον αποικισμό τους από κάποιον παθογόνο μικροοργανισμό και 

διακρίνονται επίσης σε ενδογενείς και εξωγενείς.(8) 

Οι ενδογενείς παράγοντες αφορούν τη γενικευμένη κατάσταση και το ιστορικό των 

ασθενών. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων (νεογνά, 

ηλικιωμένοι),οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς με πολλαπλές συννοσηρότητες όπως και οι 

ασθενείς με ανοσιακή ανεπάρκεια (είτε στα πλαίσια συγγενούς είτε επίκτητης 

ανοσοκαταστολής)  είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην ανάπτυξη ΝΛ από διάφορους 

παθογόνους μικροοργανισμούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αυξημένη 

ευαλωτότητα των ασθενών υπό ανοσοκαταστολή στα ευκαιριακά παθογόνα (ιδιαίτερα σε 

ιούς και μύκητες).(8,10) 

Οι εξωγενείς παράγοντες σχετίζονται με τις συνθήκες που ευνοούν την επαφή των ασθενών 

με τις εξωτερικές πηγές μόλυνσης. Τα ανοικτά τραύματα, οι επεμβατικές και χειρουργικές 

πράξεις και η χρήση παρεμβατικών συσκευών (αρτηριακοί και φλεβικοί καθετήρες, 

ουροκαθετήρες, ενδοτραχειακοί σωλήνες, σωλήνες παροχέτευσης κι άλλες συσκευές) 

αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες εμφάνισης ΝΛ καθώς αποτελούν  πύλες εισόδου στον 

οργανισμό για τα εξωτερικά παθογόνα, εστίες επώασης και πολλαπλασιασμού των 

παθογόνων ( σχηματισμός biofilm) αλλά και σημεία ρήξης των επιθηλιακών φραγμών που 

επιτρέπουν τη διαφυγή της φυσιολογικής μικροχλωρίδας.(8)Το τελευταίο φαινόμενο 
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εντοπίζεται συχνά κατά τη χρήση ουροκαθετήρων, καθώς επιτρέπουν την είσοδο 

φυσιολογικών Gram αρνητικών μικροοργανισμών του γαστρεντερικού σωλήνα στο 

ουροποιητικό σύστημα με συνέπεια τη δυσβίωση και την εμφάνιση ουρολοιμώξεων.(10) 

Στους εξωγενείς παράγοντες περιλαμβάνεται και η διάρκεια της νοσηλείας των ασθενών. Η 

παρατεταμένη νοσηλεία συνδέεται συνήθως με μεγάλο αριθμό παρεμβατικών πράξεων και 

αυξημένη επαφή με το υγειονομικό προσωπικό και το νοσοκομειακό περιβάλλον, 

επομένως πολλαπλασιάζεται η πιθανότητα έκθεσης των ασθενών σε παθογόνους 

οργανισμούς.(8) 

Ο οδηγός του ΠΟΥ για την πρόληψη των ΝΛ επισημαίνει ότι το επίκεντρο του μηχανισμού 

μετάδοσης των λοιμώξεων «πηγή-οδός-δέκτης» είναι ο άνθρωπος.(10) Αυτός ο μηχανισμός, 

όπως και οι περισσότεροι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την εμφάνιση 

λοιμώξεων, συναντώνται πολύ συχνά στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, γεγονός που 

ερμηνεύει εν μέρει την αυξημένη επίπτωση των ΝΛ σε αυτούς τους χώρους. 

 

 

1.3 ΟΙ ΝΛ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Η εμφάνιση νοσοκομειακών λοιμώξεων αποτελεί μία διαχρονική πρόκληση για τις Μονάδες 

Εντατικής Θεραπείας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, παρά τα σχετικά χαμηλά 

ποσοστά εισαγωγών στις ΜΕΘ  συγκριτικά με τις συνολικές εισαγωγές σε άλλες κλινικές-

δομές υγείας, το ποσοστό των νοσηλευόμενων στις ΜΕΘ που εμφανίζουν  ΝΛ είναι 

υψηλότερο από αυτό των νοσηλευόμενων σε άλλα τμήματα (12).Σύμφωνα με τα 

επιδημιολογικά δεδομένα του ECDC για το έτος 2017(5), το 8,3% των ασθενών που 

νοσηλεύονται για τουλάχιστον δύο ημέρες στις ΜΕΘ εμφανίζει τουλάχιστον μία ΝΛ.(5) Σε 

άλλες σύγχρονες επιδημιολογικές μελέτες για τις ευρωπαϊκές ΜΕΘ, το ποσοστό αυτό 

ανέρχεται στο 20-30%.Τα δεδομένα του ΠΟΥ παρουσιάζουν μία ευρεία διακύμανση, με τα 

ποσοστά των ΝΛ στις ΜΕΘ διαφόρων χωρών παγκοσμίως να ποικίλλουν από 4.4% έως και 

88.9%.(13) Ο εκτιμώμενος σημειακός επιπολασμός των ΝΛ στις ελληνικές ΜΕΘ για το έτος 

2017 έχει υπολογιστεί στο 32.7% (4) 

Η αυξημένη επίπτωση των ΝΛ στις ΜΕΘ μπορεί να ερμηνευτεί με βάση τις ιδιαιτερότητες 

των συγκεκριμένων τμημάτων και τις ανάγκες των νοσηλευόμενων: 
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 Η βαριά γενικευμένη κατάσταση των ασθενών αυξάνει την ευαισθησία στην προσβολή 

από παθογόνους μικροοργανισμούς και την εμφάνιση λοιμώξεων (πολλαπλές 

συννοσηρότητες, ανοσοκαταστολή, ηλικιωμένοι, πολυτραυματίες).Η βαρύτητα νόσου των 

ασθενών στις ΜΕΘ αντικατοπτρίζεται  με τη χρήση των συστημάτων  APACHE-II  και SAPS-

II.(6) 

 Η παρατεταμένη νοσηλεία σε ΜΕΘ και η παραμονή σε κατακεκλιμένη θέση (8) 

 Η νοσηλεία και η χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής σε άλλα τμήματα πριν από την 

εισαγωγή στη ΜΕΘ 

 Η χρήση πολλαπλών παρεμβατικών συσκευών (ενδοτραχειακοί σωλήνες, κεντρικοί και 

περιφερικοί αγγειακοί καθετήρες, ουροκαθετήρες, παροχετεύσεις) που λειτουργούν ως 

πύλες εισόδου για τα παθογόνα στελέχη.(8)  

 Η αυξημένη χρήση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος ,ιδιαίτερα σε εμπειρικά σχήματα τα 

οποία χρειάζεται να καλύπτουν ταυτόχρονα πολλές ομάδες παθογόνων (Gram θετικά 

βακτήρια, το ιδιαίτερα σύνθετο φάσμα των Gram αρνητικών βακτηρίων, μύκητες, ιοί) (14) 

 Η αυξημένη οριζόντια μετάδοση των ΝΛ (άμεση ή έμμεση) λόγω της αυξημένης επαφής 

των ασθενών με πολλά μέλη του υγειονομικού προσωπικού που χρειάζονται για τη 

σταθεροποίηση της κατάστασής τους (14) 

 Το ιδιαίτερα βεβαρυμένο πρόγραμμα και η υποστελέχωση του υγειονομικού 

προσωπικού, γεγονότα που μπορεί να οδηγήσουν στη μη βέλτιστη φροντίδα των ασθενών 

(6) 

 Η ενδημικότητα μικροβιακών στελεχών ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στους χώρους των 

ΜΕΘ. (9) 

 

Οι συχνότερες ΝΛ στις ΜΕΘ είναι οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος 

(LRTI) ,οι βακτηριαιμίες (BSI) και οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (UTI) . Η 

αυξημένη συχνότητά τους σχετίζεται άμεσα με τη χρήση παρεμβατικών συσκευών. 

(5)Σύμφωνα με την ετήσια επιδημιολογική αναφορά του ECDC για το έτος 2017,το 6% των 

ασθενών που νοσηλεύτηκε για περισσότερες από δύο ημέρες σε ΜΕΘ εμφάνισε πνευμονία, 

το 3.7% των ασθενών εμφάνισε βακτηριαιμία και το 2% ουρολοίμωξη. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι το 97.3% των πνευμονιών συσχετίσθηκε με τη χρήση ενδοτραχειακού σωλήνα και 

μηχανικού αερισμού. Αντίστοιχα το 97.7% των ουρολοιμώξεων συσχετίσθηκε με τη χρήση 

ουροκαθετήρα ,ενώ το 36.5% των βακτηριαιμιών συσχετίσθηκε με τη χρήση αγγειακού 

καθετήρα.(5) 



[28] 
 

Στην ίδια αναφορά παρατίθενται και τα συχνότερα παθογόνα που ευθύνονται για την 

εμφάνιση των συγκεκριμένων ΝΛ στις ΜΕΘ. Στις πνευμονίες απομονώθηκε κυρίως 

Pseudomonas aeruginosa (19.9%),στις βακτηριαιμίες κοαγκουλάση-αρνητικοί 

σταφυλόκοκκοι (23.6%) και στις ουρολοιμώξεις Escherichia coli (32.1%).Τα ποσοστά 

εμφάνισης των διάφορων υπεύθυνων παθογόνων για τις ΝΛ στις ΜΕΘ παρουσίαζαν 

γεωγραφική ποικιλομορφία.(5)Αυξημένη επίπτωση ωστόσο εμφανίζουν κι άλλες λοιμώξεις 

στις ΜΕΘ, όπως οι ενδοκοιλιακές (αποστήματα),οι λοιμώξεις χειρουργικών τραυμάτων (SSI) 

και οι λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων(SSTI).(2) 

Καθίσταται σαφές ότι η εμφάνιση ΝΛ δυσχεραίνει σημαντικά το έργο του υγειονομικού 

προσωπικού στις ΜΕΘ, ενώ αποτελεί έναν ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράγοντα  για την 

πορεία νόσου και την έκβαση των νοσηλευόμενων ασθενών.(6) Το ιδιαίτερα σύνθετο 

ζήτημα της εμφάνισης ΝΛ στις ΜΕΘ περιπλέκει ακόμα περισσότερο η ανάδυση παθογόνων 

στελεχών ανθεκτικών στα αντιβιοτικά. 

 

1.4 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ-ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 

Η αντοχή στα αντιβιοτικά ορίζεται ως η ικανότητα των βακτηρίων να επιβιώνουν και να 

πολλαπλασιάζονται σε περιβάλλον αντιβιοτικών ή ουσιαστικά η ικανότητα των βακτηρίων 

να μην εξουδετερώνονται μετά από τη χορήγηση αντιβιοτικών του κατάλληλου 

φάσματος.(15) Όταν η ικανότητα αυτή απαντάται και σε άλλους παθογόνους 

μικροοργανισμούς (μύκητες, ιούς…), τότε  ο όρος διαμορφώνεται ως αντοχή στα 

αντιμικροβιακά προκειμένου να συμπεριλάβει τις αντίστοιχες κατηγορίες φαρμάκων.(15) 

Η μικροβιακή αντοχή  αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη σύγχρονη ιατρική, 

καθώς πρόκειται για μία διαρκώς εξελισσόμενη κατάσταση η οποία οδηγεί στην εμφάνιση 

παθογόνων στελεχών πολύ-ανθεκτικών στα περισσότερα αντιβιοτικά που είναι διαθέσιμα 

από τη φαρμακευτική βιομηχανία (εποχή της ΠανΑντοχής).(15) Είναι ευρέως αποδεκτό ότι 

η κυριότερη αιτία για την εμφάνιση πολυανθεκτικών στελεχών βακτηρίων είναι η αλόγιστη 

κατανάλωση αντιβιοτικών, τόσο σε επίπεδο κοινότητας όσο και στις δομές υπηρεσιών 

υγείας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση του ECDC για το έτος 2019 πως η 

κατανάλωση αντιβιοτικών συστημικής  χρήσης στην Ευρώπη (στην κοινότητα και στις δομές 

υγείας) ανερχόταν στις 19.2 DDD (Ημερήσιες Καθορισμένες Δόσεις) ανά 1000 κατοίκους. 

Στην Ελλάδα ο δείκτης αυτός ανερχόταν στις 34.1 DDD, με ιδιαίτερα αυξημένη χρήση σε 

επίπεδο κοινότητας. (16) 
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Οι ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών βακτηρίων διαμορφώνονται 

με τους παρακάτω τρόπους: 

 Η αλόγιστη κατανάλωση αντιβιοτικών  (ιδίως ευρέος φάσματος) μπορεί να οδηγήσει  

στην εξάλειψη της φυσιολογικής μικροχλωρίδας του οργανισμού, επιτρέποντας  σε 

ανθεκτικά δυνητικά παθογόνα στελέχη του οργανισμού ή σε παθογόνα στελέχη του 

περιβάλλοντος που έχουν αποικίσει τον οργανισμό να πολλαπλασιαστούν αθρόα ή και 

να επάγουν την εμφάνιση νόσου. 

 Ο διαρκής πολλαπλασιασμός των βακτηρίων σε περιβάλλον αντιβιοτικών οδηγεί, 

εξελικτικά, στην εμφάνιση μεταλλάξεων στο γενετικό υλικό ορισμένων στελεχών οι 

οποίες τα καθιστούν ανθεκτικά στις συγκεκριμένες δραστικές ουσίες. Τα συγκεκριμένα 

στελέχη επιβιώνουν και πολλαπλασιάζονται (μηχανισμός προσαρμοστικότητας). 

 Τα ανθεκτικά στελέχη έχουν την ικανότητα να μεταβιβάζουν τα γονίδια που τους 

προσδίδουν  την αντιμικροβιακή αντοχή άμεσα σε άλλα στελέχη. Αυτό το επιτυγχάνουν 

μέσω βακτηριοφάγων, πλασμιδίων και μεταθετών γενετικών στοιχείων (τρανσποζόνια 

τα οποία εισέρχονται στο βακτήριο είτε άμεσα μέσω μεταμόρφωσης-σύζευξης είτε μέσω 

πλασμιδίων).Μέσω των μηχανισμών αυτών, μακροπρόθεσμα αναπτύσσονται στελέχη με 

ανθεκτικότητα σε πολλές ομάδες αντιβιοτικών. 

 Ένας άλλος μηχανισμός που δε σχετίζεται άμεσα με την υπερκατανάλωση αντιβιοτικών 

είναι η εγγενής-φυσική ανθεκτικότητα ορισμένων βακτηρίων σε ορισμένες ομάδες 

αντιβακτηριακών. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που ο μηχανισμός δράσης του 

αντιβιοτικού δεν επηρεάζει καμία από τις ζωτικές λειτουργίες ή δομές του παθογόνου 

μικροοργανισμού.(17,18) 

 

Η αντοχή των ανθεκτικών στελεχών στα αντιβιοτικά εκφράζεται μέσω πολλών ιδιοτήτων, οι 

οποίες  ονομάζονται αλλιώς και ως μηχανισμοί ανθεκτικότητας. Οι βασικότεροι από αυτούς 

τους μηχανισμούς είναι οι εξής: 

 Σύνθεση ενζύμων που τροποποιούν ή καταστρέφουν τις αντιβιοτικές ουσίες. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι β-λακταμάσες και οι καρβαπενεμάσες, 

ένζυμα που παράγονται από διάφορα στελέχη ανθεκτικών Εντεροβακτηριοειδών 

(Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Proteus spp) και εξουδετερώνουν τα β-

λακταμικά αντιβιοτικά (πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, καρβαπενέμες).Σημειώνεται ότι 

οι λοιμώξεις από στελέχη Εντεροβακτηριοειδών που παράγουν καρβαπενεμάσες (π.χ 
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KPC Klebsiella spp) θεωρούνται ιδιαίτερα επιθετικές, καθώς ένα ευρύ φάσμα 

αντιβιοτικών δε μπορεί να αξιοποιηθεί για την αντιμετώπισή τους. 

 Τροποποίηση του κυτταρικού κύκλου, έτσι ώστε τα βακτήρια να ολοκληρώνουν την 

κρίσιμη για την επιβίωσή τους πρωτεινοσύνθεση παρακάμπτοντας τα στάδια-στόχους 

των αντιβιοτικών. 

 Τροποποίηση των υποδοχέων-στόχων των αντιβιοτικών. Αυτός ο μηχανισμός απαντάται 

κυρίως στα Gram (+) βακτήρια (κόκκους),στα οποία τροποποιούνται οι πεπτιδογλυκάνες 

του κυτταρικού τους τοιχώματος. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την απόκτηση γονιδίων 

από ανθεκτικά στελέχη τα οποία κωδικοποιούν νέες πεπτιδογλυκάνες  τοιχώματος που 

δεν ευνοούν την πρόσδεση των αντιβιοτικών. 

 Μείωση της διαπερατότητας  του κυτταρικού τοιχώματος. 

 Χρήση αντλιών που απομακρύνουν ενεργητικά τα αντιβιοτικά από το εσωτερικό των 

βακτηρίων.(17,18) 

 

1.5 ΝΛ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ 

Με δεδομένο ότι οι ΜΕΘ αποτελούν το επίκεντρο των ΝΛ,είναι αναμενόμενο πως το 

πρόβλημα των πολυανθεκτικών μικροβίων θα εμφανίζει ιδιαίτερη όξυνση στα τμήματα 

αυτά.(19) Ο βασικότερος παράγοντας που ευνοεί την ανάδυση και στη συνέχεια τη 

μετάδοση των ανθεκτικών στελεχών είναι η αυξημένη χορήγηση αντιβιοτικών για την 

κάλυψη των βαρέως πασχόντων (κυρίως σηπτικών) ασθενών. Η διεθνής μελέτη 

επιπολασμού EPIC-III ανέδειξε ότι το 70% των νοσηλευόμενων στις ΜΕΘ λάμβανε 

τουλάχιστον ένα αντιβιοτικό, με την κύρια θεραπευτική ομάδα να είναι αυτή των 

πενικιλλινών.(6) Κατά αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται σημαντικά η εμφάνιση ανθεκτικότητας 

σε διαδεδομένες κατηγορίες αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται ευρέως (π.χ 

καρβαπενέμες) και έτσι η επαναχρησιμοποίηση παλαιότερων ουσιών όπως η κολιμυκίνη 

φαίνεται να είναι μέρος της αντιμετώπισης του προβλήματος της αντιμικροβιακής 

αντοχής.(14) 

Τα αποτελέσματα των επιδημιολογικών αναφορών σχετικά με τα πολυανθεκτικά μικρόβια 

παρουσιάζουν το βαθμό της διάδοσής τους στις ΜΕΘ. Η ετήσια επιδημιολογική έκθεση του 

ECDC για το έτος 2017(5) αναφέρει ότι το 24% των απομονωμένων στελεχών 

Staphylococcus aureus εμφάνιζε ανθεκτικότητα στην οξακιλλίνη (MRSA),το 26% των 

απομονωμένων στελεχών P.aeruginosa εμφάνιζε ανθεκτικότητα στις καρβαπενέμες  και το 

16% των στελεχών E.coli εμφάνιζε ανθεκτικότητα στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς. 
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Υψηλή ανθεκτικότητα εμφάνιζαν κι άλλα παθογόνα της ομάδας ESKAPE, με το 40% των 

στελεχών K.pneumoniae να εμφανίζει ανθεκτικότητα στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς και 

το 64% των στελεχών Acinetobacter baumanii να εμφανίζει ανθεκτικότητα στις 

καρβαπενέμες.(5)Τα στελέχη Acinetobacter spp αποτελούν ένα ιδιαίτερο παράδειγμα, 

καθώς τα ποσοστά ανθεκτικότητάς τους στις καρβαπενέμες  διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 

των ευρωπαϊκών περιοχών, με τα υψηλότερα (>50%) να εμφανίζονται στη Νότια και 

Ανατολική Ευρώπη. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα αρκετά υψηλά ποσοστά των 

πολυανθεκτικών στελεχών Acinetobacter (46.3% ανθεκτικότητα σε τρεις ομάδες 

αντιμικροβιακών).(4,20,21) 

Η πολυκεντρική ευρωπαϊκή μελέτη ARISE ανέδειξε την εμφάνιση πανανθεκτικών στελεχών 

μικροβίων στις ΜΕΘ σε ποσοστό 12.4%. Επιπλέον επισήμανε τους προβληματισμούς του 

υγειονομικού προσωπικού σχετικά με τη διαχείριση των λοιμώξεων από πολυανθεκτικά 

παθογόνα (24.2% των συμμετεχόντων τις χαρακτήρισε ως μείζον ζήτημα) και τις δυσκολίες 

πρόσβασης στα νεότερα αντιβιοτικά.(22)Σε μία ευρύτερη κλίμακα, η αναφορά του Κέντρου 

Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) για τη μικροβιακή αντοχή κατά το έτος 2019 

παραθέτει τα ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Εντεροβακτηριοειδή και  Acinetobacter spp,το 

C.difficile, την ανθεκτική στην αγωγή Neisseria gonorrhoeae και το μύκητα Candida auris ως 

τα πέντε ταχύτερα αναδυόμενα ανθεκτικά παθογόνα στις ΗΠΑ που απαιτούν άμεση 

αντιμετώπιση.(18) Καθίσταται σαφές, επομένως, ότι η επίπτωση των παθογόνων 

μικροοργανισμών και της ανθεκτικότητάς τους στα αντιμικροβιακά έχει ενδημικό και 

ευμετάβλητο χαρακτήρα στις εκάστοτε επιδημιολογικές-γεωγραφικές ζώνες. 

1.6 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΛ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ 

Οι συνέπειες της διασποράς των ΝΛ από ανθεκτικά στελέχη μικροβίων είναι πολυάριθμες 

(παρατεταμένη νοσηλεία, αυξημένη θνητότητα, ενδημικότητα σε κλειστές δομές υγείας, 

δυσχέρεια στην εκτέλεση ιατρικών πράξεων, αυξημένο κόστος νοσηλείας) και δεν 

περιορίζονται αποκλειστικά στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Σε ό,τι αφορά τη 

νοσηλεία και την έκβαση των ασθενών, καθίσταται σαφές ότι η παρουσία λοιμώξεων από 

ανθεκτικά μικρόβια αποτελεί έναν ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράγοντα.(4,6) Ειδικά για τις 

ΜΕΘ επισημαίνεται  ότι η παρουσία αυτών των ΝΛ σχετίζεται με παράταση της νοσηλείας 

των ασθενών (3.43 εκατομμύρια επιπλέον ημέρες νοσηλείας ετησίως σε ευρωπαικό 

επίπεδο) και αυξημένη θνητότητα.(23) Παραδείγματα ΝΛ που σχετίζονται με αυξημένη 

θνητότητα είναι οι λοιμώξεις από Εντεροβακτηριοειδή ανθεκτικά στις καρβαπενέμες (CRE) 

και από Εντερόκοκκους ανθεκτικούς στη βανκομυκίνη.(6) 
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Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης κι Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC),στην αναφορά του σχετικά 

με την αντοχή στα αντιβιοτικά  για το έτος 2019 (20), παραθέτει ότι περισσότεροι από 

670.000 ασθενείς εμφάνισαν λοιμώξεις από ανθεκτικά στελέχη βακτηρίων, καθώς και ότι 

περίπου 33.000 ασθενείς απεβίωσαν εξαιτίας  των λοιμώξεων αυτών ή των επιπλοκών 

τους.(20) Στην αντίστοιχη αναφορά του CDC για το έτος 2019 (18), αναφέρονται 2.868.600 

λοιμώξεις από ανθεκτικά στελέχη μικροβίων και 35.900 θάνατοι. Παράλληλα, 

υπογραμμίζεται  ο επιβαρυντικός ρόλος της ανάδυσης  πολυανθεκτικών στελεχών 

παθογόνων μακροπρόθεσμα σε ό,τι αφορά τη διεκπεραίωση κρίσιμων ιατρικών πράξεων 

όπως η χορήγηση περιεγχειρητικής αντιβιοτικής αγωγής (π.χ καισαρικές τομές),η 

αντιβιοτική κάλυψη χρονίως πασχόντων ασθενών (ασθενείς με κακοήθειες υπό 

χημειοθεραπεία, αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς, ασθενείς με επιπλοκές σακχαρώδους 

διαβήτη) και η μεταμόσχευση ιστών και οργάνων.(18) 

Όπως ισχύει για όλες τις λοιμώξεις, μία παράμετρος που διευκολύνει τη διασπορά των 

λοιμώξεων από ανθεκτικά στελέχη είναι η οριζόντια μετάδοσή τους από άνθρωπο σε 

άνθρωπο.(8) Ο μηχανισμός αυτός επάγει την εξάπλωση αυτών των λοιμώξεων τόσο σε 

κλειστές μονάδες νοσηλείας όπως οι ΜΕΘ όσο και σε άλλες δομές υπηρεσιών υγείας (π.χ 

δομές χρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων).Ιδιαίτερα ανησυχητική όμως είναι η διασπορά-

μεταφορά των ανθεκτικών στελεχών στην κοινότητα, η οποία σε συνδυασμό με την 

αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών σε οικιακό και εμπορικό επίπεδο (π.χ  κτηνοτροφία) οδηγεί σε 

ένα φαύλο κύκλο, αυτόν της υπερκατανάλωσης αντιμικροβιακών ουσιών και της ανάδυσης-

διασποράς πολυανθεκτικών μικροβίων, με σοβαρότατες υγειονομικές αλλά και οικονομικές 

συνέπειες.(18) Έχει εκτιμηθεί πως η αντιμικροβιακή αντοχή μπορεί να προκαλέσει 10 

εκατομμύρια επιπλέον θανάτους και συνολικό κόστος μεγαλύτερο από 100 

τρισεκατομμύρια εάν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα.(24) 

 

1.7 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΛ  

Η ανάδυση των λοιμώξεων από ανθεκτικά στελέχη παθογόνων μικροοργανισμών και οι 

δριμύτατες συνέπειές τους σε υγειονομικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο έχουν 

οδηγήσει στην κινητοποίηση διεθνών και κρατικών μηχανισμών για την πραγματοποίηση 

δραστικών παρεμβάσεων.(15) Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν πολυ-τροπικές 

στρατηγικές (multimodal strategies) οι οποίες αποτελούνται από οργανωτικές και 

διοικητικές οδηγίες καθώς κι από δεσμίδες μέτρων (bundles) με πρακτική εφαρμογή στην 

καθημερινή κλινική πράξη με στόχο τον έλεγχο των λοιμώξεων (infection 
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control).(3)Συνήθως οι στρατηγικές παρουσιάζονται αρχικά σε διεθνές επίπεδο από 

οργανισμούς όπως ο ΠΟΥ (διεθνές πλάνο αντιμετώπισης της μικροβιακής αντοχής, υγιεινή 

χεριών, δίκτυο επιτήρησης WHONET) και το CDC και στη συνέχεια προσαρμόζονται στα 

τοπικά δεδομένα μέσω της νομοθεσίας ή μέσω κατευθυντήριων οδηγιών (π.χ ανάπτυξη των 

δικτύων επιτήρησης EARS-Net και Mednet).(3,25–27) 

1.8  Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΝΛ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 

Η αυξημένη επίπτωση των ΝΛ από  πολυανθεκτικά στελέχη παθογόνων μικροοργανισμών 

ως απότοκο της αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών απαιτεί το σχεδιασμό στοχευμένων 

στρατηγικών για τον περιορισμό αυτού του φαινομένου. Η κυριότερη από αυτές τις 

στρατηγικές είναι η εφαρμογή νοσοκομειακών προγραμμάτων επιτήρησης της ορθολογικής 

χρήσης αντιβιοτικών (Antibiotic Stewardship Programs-ASPs)(28). Σύμφωνα με την 

Αμερικανική Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Επιδημιολογίας και την Αμερικανική Εταιρεία 

Λοιμωδών Νοσημάτων, η επιτήρηση της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών 

περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων που διευκολύνουν την επιλογή της καταλληλότερης 

αντιβιοτικής αγωγής για τους ασθενείς με στόχο τη βέλτιστη έκβασή τους καθώς και την 

ελαχιστοποίηση των πιθανών παρενεργειών και των πιθανοτήτων ανάπτυξης 

αντιμικροβιακής αντοχής από διάφορα παθογόνα στελέχη.(29) 

Το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (CDC),στην αναφορά του 2019 (28) για τις 

θεμελιώδεις αρχές της εφαρμογής των ASPs στα νοσοκομεία, τονίζει τη σημασία της 

ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών ως μέτρο ελέγχου της μικροβιακής αντοχής και ως μέτρο 

πρόληψης των ανεπιθύμητων ενεργειών που προκύπτουν από τη συστηματική χρήση 

αντιβιοτικών ευρέος φάσματος (π.χ. εξάλειψη της φυσιολογικής εντερικής χλωρίδας και 

ανάδυση ανθεκτικών στελεχών C.difficile).Αναφέρει επίσης τη θετική επίδραση της 

εφαρμογής των ASPs στην έκβαση των ασθενών και στη μείωση των δαπανών νοσηλείας 

τους (28). 

Στην ίδια αναφορά (28) παρατίθενται  οι  επτά θεμελιώδεις αρχές οργάνωσης των ASPs στις 

νοσοκομειακές μονάδες. Αυτές μπορούν να συνοψιστούν ως:  

 Δέσμευση από τη Διεύθυνση-Διοίκηση του Νοσοκομείου 

 Ορισμός υπευθύνων και καταμερισμός αρμοδιοτήτων 

 Ορισμός υπευθύνων εξειδικευμένων στη Φαρμακολογία 
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 Εφαρμογή παρεμβάσεων όπως η εξουσιοδότηση για τη συνταγογράφηση 

συγκεκριμένων αντιβιοτικών 

 Καταγραφή –κυρίως ηλεκτρονική- των συνταγογραφήσεων, των διάφορων 

παρεμβάσεων και των αποτελεσμάτων τους 

 Αναφορά  προόδου  

 Εκπαίδευση του προσωπικού (28) 

Στην Ελλάδα, η επιτήρηση της ορθολογικής  χρήσης των αντιβιοτικών κατοχυρώνεται 

νομικά με το ΦΕΚ του 2014 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας του 2019.Σύμφωνα με 

τα παραπάνω θεσμικά πλαίσια, η ορθή διαχείριση των αντιμικροβιακών παραγόντων 

αποτελεί μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού των νοσοκομείων, γεγονός το οποίο 

επιτυγχάνεται με τη σύσταση Ομάδων Επιτήρησης Κατανάλωσης και Ορθής Χρήσης των 

Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ)(30).Οι ΟΕΚΟΧΑ συνεργάζονται με την Επιτροπή Νοσοκομειακών 

Λοιμώξεων (ΕΝΛ) του εκάστοτε νοσοκομείου και αποτελούνται από ιατρούς και νοσηλευτές 

εξειδικευμένους (ή με εμπειρία) στις λοιμώξεις καθώς και από το προσωπικό του 

Φαρμακείου.(31)Οι κυριότερες δράσεις με τις οποίες οι ΟΕΚΟΧΑ εφαρμόζουν τα 

Προγράμματα Επιτήρησης της χρήσης αντιβιοτικών είναι οι εξής: 

 Εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με βάση τα θεραπευτικά πρωτόκολλα 

του ΕΟΦ 

 Καθορισμός των υπό περιορισμό προωθημένων αντιβιοτικών ανάλογα με τα εθνικά-

τοπικά δεδομένα κι έλεγχος της χρήσης τους (μέσω εξουσιοδοτήσεων για τη χορήγησή 

τους και καταγραφών) 

 Μέτρηση της κατανάλωσης αντιμικροβιακών ανά τακτικά διαστήματα 

 Επιτήρηση και παρέμβαση στη χορήγηση χειρουργικής αντιμικροβιακής προφύλαξης  

 Αξιολόγηση της χορήγησης εμπειρικών σχημάτων αντιμικροβιακών, με στόχο την 

αποκλιμάκωση ή διακοπή τους 

 Εκπαίδευση του προσωπικού και αναφορά προόδου στις ΕΝΛ και τη Διοίκηση του 

Νοσοκομείου (30,31) 
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1.9 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Συχνό κέντρο αναφοράς για τα ASPs διεθνώς αποτελούν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 

(ΜΕΘ) εξαιτίας της αυξημένης επίπτωσης νοσοκομειακών λοιμώξεων από ανθεκτικά 

παθογόνα στελέχη και της ευρείας χορήγησης αντιβιοτικών ευρέος φάσματος.(29) Οι 

δέσμες μέτρων των ASPs αποτελούν συχνό αντικείμενο μελέτης, προκειμένου το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να τις χρησιμοποιεί με ασφάλεια για την επιλογή της 

κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής για κάθε ασθενή. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα είναι: 

 Προσεκτική διάγνωση των ασθενών με ΝΛ σύμφωνα με τα εκάστοτε κλινικά κριτήρια και 

άμεση λήψη δειγμάτων προς καλλιέργεια (29) 

 Συνεκτίμηση των βιολογικών δεικτών (C-αντιδρώσα πρωτείνη, προκαλσιτονίνη) με 

δεδομένο ότι οι τιμές τους επηρεάζονται και από άλλες παθήσεις πέραν των λοιμώξεων 

(29,32,33) 

  Χορήγηση εμπειρικής θεραπείας με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και την 

ενδημικότητα της εκάστοτε ΜΕΘ (29) 

 Υπολογισμός της βέλτιστης δοσολογίας  με βάση τη φαρμακοδυναμική-

φαρμακοκινητική και την ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση (MIC) του αντιβιοτικού 

(29) 

 Χρήση των νεότερων εργαστηριακών διαγνωστικών μεθόδων όπως η πολυπλεκτική PCR 

(multiplex PCR) και η φασματοφωτομετρία μάζας με στόχο την ταχύτερη λήψη των 

αποτελεσμάτων των καλλιεργειών.(29,34,35) 

 Επιδίωξη αποκλιμάκωσης της εμπειρικής αγωγής στις 48-72 ώρες,εάν παρατηρείται 

βελτίωση από τα κλινικοεργαστηριακά ευρήματα (29) 

 Λήψη συμβουλευτικής από Λοιμωξιολόγο, Κλινικό Φαρμακοποιό ή από 

αυτοματοποιημένο σύστημα (29) 

 Η χρήση της επιλεκτικής απολύμανσης του γαστρεντερικού ή του ρινοφαρυγγικού 

σωλήνα δε φαίνεται να πλεονεκτεί σε ΜΕΘ με αυξημένη ενδημικότητα  πολυανθεκτικών 

στελεχών (36) 

 Οι δερματικές πλύσεις με διαλύματα χλωρεξιδίνης δε φαίνεται να μειώνουν πάντα την 

επίπτωση των ΝΛ που σχετίζονται με τη χρήση αγγειακών καθετήρων (37,38) 

Η εφαρμογή των προγραμμάτων ASP στο χώρο των ΜΕΘ μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα 

απαιτητική. Ένα βασικό πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι στις ΜΕΘ πολύ συχνά 

εισάγονται βαρέως πάσχοντες ασθενείς χωρίς σαφή διάγνωση ή προφανή εστία λοίμωξης. 

Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η ταχεία χορήγηση επαρκούς εμπειρικής 
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αντιβιοτικής αγωγής, με στόχο την κάλυψη έναντι σε ένα ευρύ φάσμα παθογόνων και τη 

σταθεροποίηση των ασθενών (29,39).Ένα παρόμοιο ζήτημα που προβληματίζει το 

υγειονομικό προσωπικό των ΜΕΘ αφορά τις διαδικασίες  εξουσιοδότησης  και ελέγχου για 

τη χορήγηση των εκάστοτε υπό περιορισμό αντιβιοτικών σε ασθενείς που βρίσκονται σε 

κρίσιμη κατάσταση (π.χ σηπτικοί ασθενείς σε αιμοδυναμική αστάθεια)(39).Μία άλλη 

παράμετρος που πιθανώς εγείρει εμπόδια στην εφαρμογή των ASPs στις ΜΕΘ  αφορά το 

στόχο της εξοικονόμησης πόρων, καθώς η προσκόλληση σε αυτόν μπορεί να πυροδοτήσει 

ηθικά διλήμματα (39).Άλλα ζητήματα που έχουν αναφερθεί αφορούν τη διαφοροποίηση 

των θεραπευτικών πρωτοκόλλων ανά τοπικό επίπεδο (και κατά συνέπεια την 

ασυμβατότητα των διεθνών ASPs),τη μη ενσωμάτωση των οδηγιών γραπτώς στους 

φακέλους των ασθενών και τα ελλείμματα εκπαίδευσης και επικοινωνίας (39,40). 

 

1.10 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ COVID-19 

Η ραγδαία εξάπλωση του ιού SARS-CoV-2 παγκοσμίως έχει στρέψει το ενδιαφέρον του 

υγειονομικού και επιστημονικού κόσμου στην ανεύρεση στρατηγικών για τον περιορισμό 

της πανδημίας. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, έχει ταυτόχρονα εγείρει προβληματισμούς σε 

ό,τι αφορά την επαγρύπνηση ως προς άλλα κρίσιμα ζητήματα της Δημόσιας Υγείας, όπως η 

αντοχή στα αντιμικροβιακά.(41) Καθίσταται εμφανές ότι η νόσος COVID-19 αποτελεί, 

εξαιτίας των κλινικών χαρακτηριστικών της, απειλή για την ομαλή εφαρμογή των ASPs και 

την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών γενικότερα.(42) Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά την 

πρώτη περίοδο της πανδημίας, τα μη ειδικά συμπτώματα και τα ασαφή 

κλινικοεργαστηριακά ευρήματα ενός μεγάλου ποσοστού των ασθενών με COVID-19,σε 

συνδυασμό με τα απειλητικά για τη ζωή συμβάματα συστηματικής υπερφλεγμονώδους 

απόκρισης και αναπνευστικής ανεπάρκειας, οδήγησαν τους υγειονομικούς στη γενικευμένη 

χορήγηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος, στα πλαίσια της κλινικής υποψίας για την 

ύπαρξη βακτηριακών συλλοιμώξεων-επιλοιμώξεων.(43) 

Μεταγενέστερες μεταναλύσεις επί του θέματος ανέδειξαν ότι το ποσοστό των ασθενών με 

COVID-19  που έλαβε αντιβιοτική αγωγή (κυρίως αναπνευστικές κινολόνες και 

κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς) έφτανε το 70%,ωστόσο τα ποσοστά βακτηριακών 

συλλοιμώξεων και επιλοιμώξεων που ανευρέθησαν στους ασθενείς ήταν 3.5% και 14.3% 

αντίστοιχα.(44) Τα αποτελέσματα αυτά αποδόθηκαν, πέρα από την ασαφή εικόνα της 

νόσου COVID-19 και την κλινική αβεβαιότητα, στην ήδη υπάρχουσα γνώση ότι λοιμώξεις 

από άλλους αναπνευστικούς ιούς (MERS, ινφλουέντζα) συχνά συνοδεύονται από 
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βακτηριακές λοιμώξεις.(44)Με βάση αυτά τα δεδομένα ,διατυπώθηκαν ανησυχίες σχετικά 

με την πιθανή τοξικότητα της συγχορήγησης αντιβιοτικών με τις αντιικές-πειραματικές 

θεραπείες για τη νόσο,τις αυξημένες υλικές δαπάνες ,την πιθανή εξάντληση των 

διαθέσιμων αντιβιοτικών και κυριότερα τη μακροπρόθεσμη επιδείνωση του φαινομένου 

της μικροβιακής αντοχής.(41,42) 

Η ταχεία αύξηση των γνώσεων σχετικά με τη διαχείριση της λοίμωξης από SARS-CoV-2 

οδήγησε πολλές ερευνητικές ομάδες στη δημοσίευση προτεινόμενων αλγορίθμων για την 

εφαρμογή των ASPs σε περιστατικά COVID-19.(1,41,45) .Τα κυριότερα σημεία τους 

αφορούν στη θέσπιση κριτηρίων για τη χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής όποτε κρίνεται 

απαραίτητο με βάση την κλινική εικόνα και τα εργαστηριακά ευρήματα, αξιοποιώντας 

ταυτόχρονα τις νεότερες διαγνωστικές μεθόδους(41,45) .Τέλος, στις δημοσιεύσεις 

καθίσταται σαφές ότι η πανδημία της νόσου COVID-19 αφορά μία διαρκώς εξελισσόμενη 

κατάσταση, συνεπώς τα δεδομένα της όποιας περιόδου τίθενται συνεχώς υπό 

αναθεώρηση.(42) 

 

1.11 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΤΩΝ ΝΛ 

Η πρόληψη και ο περιορισμός των νοσοκομειακών λοιμώξεων μπορούν να επιτευχθούν με 

την εφαρμογή πρακτικών μέτρων στην καθημερινή κλινική πράξη. Η πιο ουσιαστική και 

οικονομική μέθοδος με την οποία μπορεί να περιοριστεί η διασπορά των παθογόνων 

μικροοργανισμών είναι η υγιεινή χεριών.(2,46,47)Η υγιεινή χεριών μπορεί να επιτευχθεί με 

το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ή και με τη χρήση αντισηπτικών αλκοολούχων 

διαλυμάτων.(2)Αναφορές του ΠΟΥ αναδεικνύουν την ανάγκη για την καθολική εφαρμογή 

της υγιεινής χεριών στις δομές υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τη διευκόλυνση αυτού του 

σκοπού, ο ΠΟΥ έχει εκδώσει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία του σωστού 

καθαρισμού των χεριών(47),ενώ υπογραμμίζει τις περιστάσεις στις οποίες είναι 

απαραίτητη η εφαρμογή της υγιεινής των χεριών(5 βήματα): 

 Πριν την επαφή με τους ασθενείς 

 Πριν τη διενέργεια άσηπτων τεχνικών και παρεμβάσεων 

 Μετά από την (πιθανή) έκθεση σε σωματικά υγρά 

 Μετά από την επαφή με τους ασθενείς 

 Μετά από την επαφή με τον περιβάλλοντα χώρο των ασθενών(48) 
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Μία άλλη πρακτική παρέμβαση είναι η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).Στα 

ΜΑΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα γάντια μιας χρήσης, οι ποδιές-μπλούζες μίας 

χρήσης, οι μάσκες προσώπου και η οφθαλμική προστασία.(46)Η χρήση τους έχει πολλαπλά 

οφέλη, καθώς συμβάλλει αποτελεσματικά στον περιορισμό της οριζόντιας μετάδοσης των 

παθογόνων μικροοργανισμών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του 

υγειονομικού προσωπικού από λοιμώδη νοσήματα που μεταδίδονται αιματογενώς ή μέσω 

αερολύματος.(2)Σε κάθε περίπτωση συνίσταται η ενημέρωση και η εκπαίδευση των 

επαγγελματιών υγείας αλλά και του κοινού πάνω στη σωστή χρήση και απόρριψη των 

ΜΑΠ, ανάγκες οι οποίες τονίστηκαν ιδιαιτέρως με την ανάδυση της νόσου COVID-19.(49) 

Μία ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για την πρόληψη των ΝΛ είναι η οργάνωση των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων ως προς την καθαριότητα και την ασφαλή διαρρύθμιση των 

θαλάμων. Μελέτες αναφέρουν ότι το άψυχο περιβάλλον των μονάδων υγείας (αντικείμενα, 

επιφάνειες, χώροι) αποτελεί σημαντική πηγή μετάδοσης των ΝΛ και ιδιαίτερα αυτών από 

πολυανθεκτικά βακτήρια (MRSA, Acinetobacter spp, σπόρια C.difficile).(46)Η ιδιότητα των 

παθογόνων αυτών να επιβιώνουν στις επιφάνειες για εβδομάδες ή και μήνες αποτελεί μία 

επιπλέον δυσκολία στην προσπάθεια για τον περιορισμό των ΝΛ.(50)Aπαιτείται συνεπώς 

τακτική απολύμανση όλων των πιθανών εστιών, προσεκτική συλλογή του ιματισμού καθώς 

και αποστείρωση όπου κρίνεται αναγκαίο.(46) 

Σε ό,τι αφορά τη διαρρύθμιση των χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, καθίσταται 

απαραίτητος ο φυσικός διαχωρισμός των ασθενών που εμφανίζουν λοίμωξη από 

πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς.(51)Ο διαχωρισμός αυτός περιλαμβάνει είτε νοσηλεία 

σε μονόκλινο θάλαμο (με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία του ασθενούς) 

είτε συν-νοσηλεία με άλλους ασθενείς που φέρουν το ίδιο παθογόνο.(3)Ειδικά στις ΜΕΘ 

εφαρμόζεται  η αυστηρή οριοθέτηση του περιβάλλοντος γύρω από τον ασθενή, 

προκειμένου το υγειονομικό προσωπικό να έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα (υγιεινή 

χεριών, ΜΑΠ) πριν την είσοδό του στον καθορισμένο χώρο.(51)Τέλος, άλλα σημαντικά 

μέτρα για την ασφάλεια του υγειονομικού προσωπικού και των ασθενών καθώς και για την 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας είναι η προσεκτική διαχείριση των αιχμηρών 

εργαλείων, η διασφάλιση και ο καθαρισμός των συστημάτων υδροδότησης και εξαερισμού, 

ο εμβολιασμός με βάση τα ετήσια προγράμματα εμβολιασμού της κάθε χώρας, η 

καταγραφή και η αναφορά όλων των παραπάνω στις Επιτροπές Νοσοκομειακών 

Λοιμώξεων της εκάστοτε υγειονομικής δομής και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των 

μέτρων με τη διενέργεια μελετών επίπτωσης λοιμώξεων.(2,25,46) 
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2.ΣΚΟΠΟΣ  ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης παρατήρησης  είναι η καταγραφή των νοσοκομειακών 

λοιμώξεων (ΝΛ) που συνδέονται με τη χρήση παρεμβατικών συσκευών στη Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 

Ερυθρός Σταυρός» (ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ) .Ειδικότερα, η μελέτη εστιάζει στην καταγραφή της 

συχνότητας εμφάνισης: 

 Μικροβιαιμιών που σχετίζονται με τη χρήση κεντρικών φλεβικών καθετήρων (ΚΦΚ) 

 Πνευμονιών που σχετίζονται με τη χρήση ενδοτραχειακού σωλήνα (ΕΤΣ) 

 Ουρολοιμώξεων που σχετίζονται με τη χρήση ουροκαθετήρων 

Στους επιμέρους στόχους αυτής της καταγραφής, ερευνάται η συσχέτιση της χρήσης (και 

της διάρκειας χρήσης) παρεμβατικών συσκευών με την εμφάνιση ΝΛ, ενώ εξετάζεται η 

επίδραση της παρουσίας ΝΛ στη νοσηρότητα και τη θνητότητα των ασθενών. Παράλληλα, 

καταγράφονται οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που ευθύνονται για την εμφάνιση ΝΛ στους 

ασθενείς της ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ καθώς και η αντοχή τους σε ορισμένες κατηγορίες αντιβιοτικών. 

Τέλος, γίνεται καταγραφή της αντιμικροβιακής αγωγής που λαμβάνουν οι ασθενείς και των 

ενδείξεων χορήγησής της. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης φιλοδοξούν να αποτελέσουν μία αδρή 

αποτύπωση της επίπτωσης των ΝΛ καθώς και των υπεύθυνων για αυτές παθογόνων 

μικροοργανισμών στη ΜΕΘ του ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο». Τα δεδομένα αυτά 

μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια μίας ευρύτερης συζήτησης σχετικά με τον αντίκτυπο 

της εμφάνισης ΝΛ, ιδιαίτερα αυτών από πολυανθεκτικά στελέχη, στην πορεία νόσου και 

την έκβαση των ασθενών και στο έργο των ΜΕΘ σε πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Συνεπώς η πραγματοποίηση μελετών όπως η παρούσα μπορεί να συμβάλλει στη 

δημιουργία μίας ευρείας και διαρκώς επικαιροποιημένης βάσης επιδημιολογικών 

δεδομένων, με στόχο την ενημέρωση των επιστημόνων υγείας και τη λήψη μέτρων ως προς 

την πρόληψη των ΝΛ και την αντιμετώπισή τους μέσω της ορθολογικής χρήσης 

αντιβιοτικών. 
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3.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η παρούσα προοπτική, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης εκπονήθηκε στη ΜΕΘ 

ενηλίκων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ερυθρός Σταυρός» 

από την 1η Ιουνίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020.Κατά το χρονικό διάστημα της 

επιτήρησης, η πολυδύναμη ΜΕΘ ΝΕΕΣ είχε δυναμική 12 κλινών. Η καταγραφή 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του πρωτοκόλλου HAI-Net ICU version 2.2 του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).Τα απαραίτητα με βάση το 

πρωτόκολλο δεδομένα συλλέχθηκαν από τους φακέλους νοσηλείας των ασθενών, το 

ηλεκτρονικό σύστημα προβολής των απεικονιστικών εξετάσεων (XERO viewer) και τα 

αποτελέσματα από το μικροβιολογικό εργαστήριο. 

Η καταγραφή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ανώνυμα και αυστηρά στους χώρους της 

ΜΕΘ του ΓΝΑ Ν.Ε.Ε.Σ. Τα στοιχεία ανά ασθενή επισημάνθηκαν αποκλειστικά με έναν 

μοναδικό αύξοντα αριθμό,γνωστό μόνο στην ερευνήτρια και καταχωρήθηκαν στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα που διαθέτει το ECDC για τη διενέργεια μελετών επιτήρησης μέσω 

του δικτύου HELICS (Hospitals in Europe Link for Infection Control through Surveillance-

HelicsWin.Net).Η εξαγωγή,επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των δεδομένων ήταν 

πλήρως κωδικοποιημένες. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του πρωτοκόλλου HAI-Net ICU,τα κριτήρια εισαγωγής ασθενών στη 

μελέτη ήταν: 

 Ημερομηνία εισαγωγής από 1/6/2020 έως 30/11/2020 

 Διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ τουλάχιστον 48 ωρών 

 

3.1 ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

Η διαδικασία της συλλογής των δεδομένων περιλάμβανε τη συμπλήρωση της φόρμας 

καταγραφής που παρείχε το πρωτόκολλο HAI-Net ICU (standard option). 

Με βάση τη μορφολογία της φόρμας, αναζητούνταν αποκλειστικά τα εξής στοιχεία: 

 Ηλικία και φύλο ασθενούς  

 Ημερομηνία εισαγωγής και εξόδου από τη ΜΕΘ 

 Έκβαση κατά την έξοδο από τη ΜΕΘ (επιβίωση/θάνατος) 
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 Προέλευση του ασθενή (Κοινότητα,άλλα τμήματα ή ΜΕΘ,μονάδες χρόνιας 

φροντίδας ή φιλοξενίας) (Οι δομές δεν κατονομάστηκαν) 

 Είδος εισαγωγής (παθολογικό/χειρουργικό) 

 Παρουσία τραύματος (ναι/όχι) 

 Ανοσοκαταστολή (ναι/όχι, δεν κατεγράφη το ατομικό αναμνηστικό των ασθενών) 

 Λήψη αντιμικροβιακής αγωγής πριν την εισαγωγή στη ΜΕΘ 

 Εκτίμηση του APACHE II score ( δείκτης βαρύτητας νόσου κατά την εισαγωγή στη 

ΜΕΘ) 

 Έκθεση σε παρεμβατικές συσκευές (ΕΤΣ, ΚΦΚ, ουροκαθετήρες) και διάρκεια χρήσης 

τους 

 Χρήση αντιμικροβιακών παραγόντων,διάρκεια και ενδείξεις χρήσης τους 

 Καταγραφή των ΝΛ που υπάγονταν στα πλαίσια της επιτήρησης (βακτηριαιμίες, 

πνευμονίες και ουρολοιμώξεις από παρεμβατικές συσκευές) σύμφωνα με τα 

διαγνωστικά κριτήρια που τέθηκαν από το πρωτόκολλο HAI-Net ICU (αναλύονται 

παρακάτω).Λοιμώξεις που ανιχνεύθηκαν κατά τις πρώτες 48 ώρες νοσηλείας στη 

ΜΕΘ δεν κατεγράφησαν. 

 Καταγραφή του εκάστοτε υπεύθυνου για την εμφάνιση ΝΛ παθογόνου 

μικροοργανισμού, σύμφωνα με τα διαθέσιμα αποτελέσματα καλλιεργειών 

 Αναζήτηση της μικροβιακής αντοχής συγκεκριμένων παθογόνων μικροοργανισμών 

σε συγκεκριμένες κατηγορίες αντιβιοτικών, όπως ορίζονται από το πρωτόκολλο 

(αναλύονται παρακάτω) και με βάση τα διαθέσιμα αντιβιογράμματα 

 

 

3.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΝΛ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

3.2.1 Βακτηριαιμία (Bloodstream infection-BSI) 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Τουλάχιστον μία θετική καλλιέργεια αίματος για ένα αναγνωρισμένο παθογόνο   

Ή  

Παρουσία τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα συμπτώματα ή κλινικά σημεία: Πυρετός 

(>380 C),ρίγη ή υπόταση   

και  
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δύο θετικές καλλιέργειες για κοινά παθογόνα-αποικιστές του δέρματος (οι καλλιέργειες 

πρέπει να προέρχονται από δυο ξεχωριστά δείγματα αίματος, τα οποία λαμβάνονται 

συνήθως μέσα σε 48 ώρες).Στα παθογόνα-αποικιστές του δέρματος περιλαμβάνονται οι 

κοαγκουλάση-αρνητικοί σταφυλόκοκκοι,Micrococcus spp.,Propionibacterium acnes,Bacillus 

spp.,Corynebacterium spp. 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ  

Οι βακτηριαιμίες διακρίνονται σε: 

Πρωτογενείς : Βακτηριαιμίες με άγνωστη πρωταρχική εστία 

Σχετιζόμενες με αγγειακούς καθετήρες (ειδικά για την παρούσα μελέτη ΚΦΚ),οι οποίες 

ορίζονται ως: 

 Βακτηριαιμία (BSI) που άρχεται 48 ώρες πριν ή μετά την αφαίρεση ΚΦΚ 

Και 

 Θετική καλλιέργεια με τον ίδιο μικροοργανισμό που ευθύνεται για τη BSI,με τα 

αποτελέσματα να προέρχονται από: 

 

 Ποσοτική καλλιέργεια ΚΦΚ ≥ 103 CFU/ml ή ημιποσοτική καλλιέργεια ΚΦΚ > 15 CFU 

Ή 

 Λόγο ποσοτικής καλλιέργειας ΚΦΚ/καλλιέργειας περιφερικού αίματος > 5 ή 

 Χρονική διαφορά στη θετικοποίηση των καλλιεργειών,πιο συγκεκριμένα η 

καλλιέργεια ΚΦΚ να έχει θετικό αποτέλεσμα για δυο ή περισσότερες ώρες πριν το 

θετικό αποτέλεσμα της καλλιέργειας περιφερικού αίματος, σε δείγματα που 

ελήφθησαν την ίδια στιγμή ή 

 Θετική καλλιέργεια από το φλεγμαίνον σημείο εισόδου του ΚΦΚ 

Δευτερογενείς :Ο ίδιος παθογόνος μικροοργανισμός απομονώθηκε από άλλη εστία 

λοίμωξης ή υπάρχουν ισχυρές κλινικές ενδείξεις ότι η βακτηριαιμία προέκυψε 

δευτερογενώς από άλλη εστία λοίμωξης ή από παρεμβατικές διαδικασίες ή από την 

παρουσία ξένου σώματος. 
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3.2.2  Πνευμονία (Pneumonia-PN) 

Για τη διάγνωση της πνευμονίας απαιτούνται: α) απεικονιστικά β) κλινικά και γ) 

εργαστηριακά κριτήρια 

Α) Απεικονιστικά κριτήρια 

Δύο ή περισσότερες διαδοχικές ακτινογραφίες θώρακος ή αξονική τομογραφία θώρακος με 

ευρήματα συμβατά με πνευμονία σε ασθενείς με υποκείμενο καρδιολογικό ή 

πνευμονολογικό νόσημα. Σε ασθενείς χωρίς καρδιακή ή πνευμονική νόσο, αρκεί μία 

ακτινογραφία ή αξονική τομογραφία θώρακος. 

Β) Κλινικά κριτήρια 

Τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: 

 Πυρετός > 380 C που δεν αποδίδεται σε άλλη αιτία 

 Λευκοπενία (<4.000 WBC/mm3) ή Λευκοκυττάρωση (≥ 12.000 WBC/mm3) 

Και τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: 

 Εμφάνιση πυωδών πτυέλων,ή αλλαγή στη μορφολογία των πτυέλων (χρώμα, οσμή, 

ποσότητα, σύσταση) 

 Βήχας ή δύσπνοια ή ταχύπνοια 

 Χαρακτηριστικά ακροαστικά ευρήματα  

 Επιδεινούμενη εικόνα ανταλλαγής αερίων (π.χ αποκορεσμός οξυγόνου, αυξημένες 

ανάγκες για οξυγόνο ή αύξηση της υποστήριξης στη μηχανική αναπνοή) 

Και 

Γ)  Εργαστηριακά κριτήρια,τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με την εργαστηριακή μέθοδο: 

 Θετική ποσοτική καλλιέργεια από μη επιμολυσμένο δείγμα του κατώτερου 

αναπνευστικού, με προέλευση από: Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (≥ 104 CFU/ml) , 

προστατευμένη ψήκτρα (≥ 103 CFU/ml),προστατευμένη αναρρόφηση (≥103 CFU/ml) 

 Θετική ποσοτική καλλιέργεια από πιθανώς επιμολυμένο δείγμα του κατώτερου 

αναπνευστικού,με προέλευση από βρογχο-τραχειακές εκκρίσεις (106 CFU/ml) 

 Θετικές εναλλακτικές μικροβιολογικές εξετάσεις,όπως: θετική καλλιέργεια αίματος 

που δεν αποδίδεται σε άλλη εστία πέραν του αναπνευστικού, θετική καλλιέργεια 

πλευριτικού υγρού, αναρρόφηση πλευριτικού/πνευμονικού αποστήματος διά 

λεπτής βελόνης, ιστολογική εξέταση πνευμονικού παρεγχύματος, θετική εξέταση 
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για ιούς ή άτυπα βακτήρια (μοριακός έλεγχος,ανοσοιστοχημεία,ορομετατροπή, 

ανίχνευση αντιγόνων στα ούρα) 

Επιπλέον η διάγνωση μπορεί να τεθεί από καλλιέργεια πτυέλων ή μη ποσοτική καλλιέργεια 

δείγματος από το κατώτερο αναπνευστικό,ή ακόμη και χωρίς θετικό μικροβιολογικό 

έλεγχο,αρκεί να πληρούνται τουλάχιστον δύο από τα κλινικά κριτήρια για το αναπνευστικό 

που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

3.2.3 Ουρολοίμωξη (Urinary Tract Infection-UTI) 

UTI-A:Μικροβιολογικά επιβεβαιωμένη,συμπτωματική ουρολοίμωξη 

 Παρουσία τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα συμπτώματα,τα οποία δεν μπορούν 

να αποδοθούν σε άλλη αιτία: Πυρετός (>38οC), έπειξη για ούρηση, συχνοουρία, 

δυσουρία, υπερηβική ευαισθησία 

Και 

 Θετική καλλιέργεια ούρων (≥ 105 μικροοργανισμοί ανά ml ούρων,χωρίς να 

ανιχνεύονται περισσότερα από δυο είδη μικροοργανισμών) 

UTI-B: Μη μικροβιολογικά επιβεβαιωμένη, συμπτωματική ουρολοίμωξη 

 Παρουσία τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα συμπτώματα, τα οποία δεν μπορούν 

να αποδοθούν σε άλλη αιτία: Πυρετός (>38οC),έπειξη για ούρηση, συχνοουρία, 

δυσουρία,υπερηβική ευαισθησία 

Και τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: 

 Θετικό dipstick ούρων για λευκοκυτταρική εστεράση ή/και νιτρώδη 

 Πυουρία (≥ 10 WBC/ml) 

 Παρουσία μικροοργανισμών σε gram χρώση μη φυγοκεντρημένου δείγματος 

 Απομόνωση του ίδιου ουροπαθογόνου (Gram αρνητικά ή S.saprophyticus)  σε δυο 

διαδοχικές καλλιέργειες (≥102) 

 ≤105 αποικίες ανά ml ενός ουροπαθογόνου σε ασθενείς που λαμβάνουν κατάλληλη 

αντιμικροβιακή θεραπεία για λοίμωξη ουροποιητικού 

 Κλινική διάγνωση λοίμωξης ουροποιητικού 

 Εναρξη θεραπείας για λοίμωξη ουροποιητικού 
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Για τη διάγνωση των λοιμώξεων του ουροποιητικού σχετιζόμενων με χρήση παρεμβατικών 

συσκευών, απαιτείται η χρήση ουροκαθετήρα για τουλάχιστον επτά ημέρες πριν τα θετικά 

εργαστηριακά αποτελέσματα ή την εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων (για πνευμονίες και 

βακτηριαιμίες απαιτείται αντίστοιχα η χρήση παρεμβατικών συσκευών για 48 ώρες). 

3.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο HAI-Net ICU του ECDC,η επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής 

αφορά συγκεκριμένους παθογόνους μικροοργανισμούς,εργαστηριακά επιβεβαιωμένα 

υπεύθυνους για την εμφάνιση ΝΛ στους νοσηλευόμενους ασθενείς.Η μικροβιακή αντοχή 

εξετάζεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες αντιβιοτικών. Αναλυτικότερα,καταγράφονται: 

 Staphylococcus aureus  και η αντοχή: 

1.Οξακιλλίνη   

2.Γλυκοπεπτίδια ( βανκομυκίνη,τεικοπλανίνη) 

 Enterococcus spp. Και η αντοχή: 

1.Αμπικιλλίνη  

2.Γλυκοπεπτίδια 

 Enterobacteriaceae (Klebsiella spp,Proteus spp,Escherichia coli κ.ο.κ) και η αντοχή: 

1.Αμοξικιλλίνη-Κλαβουλανικό 

2.Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενεάς (κεφοταξίμη,κεφτριαξόνη,κεφταζιδίμη) 

3.Καρβαπενέμες (ιμιπενέμη,μεροπενέμη,ντοριπενέμη) 

4.Κολιμυκίνη 

 Pseudomonas aeruginosa και η αντοχή: 

1.Πιπερακιλλίνη-Ταζομπακτάμη 

2.Κεφταζιδίμη 

3.Καρβαπενέμες 

4.Κολιμυκίνη 

 Acinetobacter spp. Και η αντοχή: 

1.Σουλμπακτάμη  

2.Κεφταζιδίμη 

3.Καρβαπενέμες 

4.Κολιμυκίνη 
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3.4  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΗΘΙΚΗ 

Η διεξαγωγή της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε με την έγκριση της Διευθύντριας 

της ΜΕΘ του ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ» καθώς και με την έγκριση του 

Επιστημονικού Συμβουλίου  του νοσοκομείου. Η καταγραφή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε ανώνυμα, με εχεμύθεια και αυστηρά στους χώρους της ΜΕΘ του 

νοσοκομείου «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ». Κατά την υλοποίηση της παρούσας μελέτης 

παρατήρησης εξ ορισμού δεν υπήρξε καμία παρέμβαση στο έργο του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού της ΜΕΘ. 

 

3.5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με  χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 26.Οι 

ποσοτικές μεταβλητές με κανονική κατανομή περιγράφηκαν με τη μέση τιμή (mean 

±Standard Error) και οι μη κανονικής κατανομής με τη διάμεση τιμή (median, IQR 25-75%). 

Οι απόλυτες (n) και σχετικές (%) συχνότητες χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή των 

ποιοτικών μεταβλητών. Για τη σύγκριση ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν 

δοκιμασίες ANOVA (παραμετρικές), Mann-Whitney και Kruskal-Wallis (μη παραμετρικές), 

ενώ για ποιοτικές μεταβλητές (categorical) η δοκιμασία x2 (chi square) διορθωμένη κατά 

Fisher. Η Pearson correlation χρησιμοποιήθηκε για την ανάδειξη συσχετίσεων μεταξύ δυο 

μεταβλητών. Το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας σε όλες τις περιπτώσεις ορίστηκε 

σε τιμή κριτηρίου p μικρότερη του 0.05 (p-value<0,05). 
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4.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

4.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Κατά το διάστημα  Ιουνίου-Νοεμβρίου 2020 νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ  117 

ασθενείς.Οι ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη ήταν 84,ωστόσο 

κατεγράφησαν οι 68 εξ αυτών εξαιτίας πρακτικών δυσκολιών στη συλλογή των δεδομένων 

που προέκυψαν στα πλαίσια της πανδημίας της νόσου COVID-19.Τα δημογραφικά στοιχεία 

των ασθενών που εισήχθησαν στη μελέτη παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.Από τους 68 

ασθενείς υπό μελέτη,οι 45 ήταν άνδρες (66,2%) και οι 23 ήταν γυναίκες (33,8%).Ο μέσος 

όρος ηλικίας υπολογίστηκε στα 59±17 έτη. Η πλειοψηφία των ασθενών (54,4%) είχε 

προέλευση από άλλη κλινική-τμήμα,είτε από το ΓΝΑ Ν.Ε.Ε.Σ είτε από άλλα νοσηλευτικά 

ιδρύματα,ενώ το 36,8% και το 8,8% των ασθενών προερχόταν από την κοινότητα ή από 

άλλη ΜΕΘ αντίστοιχα.Σε ό,τι αφορά την αιτία εισαγωγής των ασθενών στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ,το 

51,5% των περιστατικών ήταν παθολογικά,το 39,7% επείγοντα χειρουργικά και το 8,8% 

προγραμματισμένα χειρουργικά,ενώ το 25% των συνολικών περιστατικών υπό μελέτη ήταν 

τραυματίες.Ο δείκτης βαρύτητας εισαγωγής APACHE II score για το σύνολο των ασθενών 

υπολογίστηκε στο 21± 7,ενώ η μέση διάρκεια νοσηλείας υπολογίστηκε στις 15±13 ημέρες. 

Η αδρή θνητότητα στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ  υπολογίστηκε στο 48,5%. 

Από το σύνολο των 68 ασθενών,οι 19 εξ αυτών (27,9%) εμφάνισαν κλινικά και 

εργαστηριακά τεκμηριωμένη ΝΛ. Η παρουσία ΝΛ εμφάνισε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με τη διάρκεια νοσηλείας των ασθενών (p<0.001) αλλά και τη θνητότητα 

(p=0.04) [Πίνακας 1].Στο Σχήμα 1 φαίνεται ότι οι ασθενείς με ΝΛ διέφεραν μεταξύ τους στη 

θνητότητα ως προς τη διάρκεια νοσηλείας τους (οι ασθενείς με ΝΛ που επιβίωσαν είχαν 

μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας,p=0,023),ωστόσο δε διέφεραν ως προς τη βαρύτητα νόσου 

κατά την εισαγωγή τους,όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 2. 

Αναφορικά με τη θνητότητα,δεν ανεδείχθη στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το φύλο,την 

κλινική προέλευσης,την παρουσία τραύματος και τη διάρκεια νοσηλείας των ασθενών.Οι 

παράγοντες οι οποίοι συσχετίσθηκαν με υψηλότερη θνητότητα και αναφέρονται στον 

Πίνακα 2 ήταν το είδος εισαγωγής (παθολογικά περιστατικά,p=0,021),η παρουσία ΝΛ 

(p=0,04 και Σχήμα 3),η μεγαλύτερη ηλικία των ασθενών (p=0,024) και η μεγαλύτερη 

βαρύτητα νόσου όπως εκτιμήθηκε από το APACHE II score (p<0,001). 
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Πίνακας 1.Δημογραφικά στοιχεία ασθενών και συσχέτιση με ΝΛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patient 

characteristics 

Group All 

N=68  

Patients 

with HAI 

N=19  

Patients 

without 

HAI N=49  

p-value 

  N (%), Fisher exact test  

Sex Male 45 (66.2) 12 (63.2) 33 (67.3) 0.48 

Female 23 (33.8) 7 (36.8) 16 (32.7)  

Origin Community 25 (36.8) 5 (26.3) 20 (40.8) 0.54 

In-hospital 37 (54.4) 12 (63.2) 25 (51)  

Other ICU 6 (8.8) 2 (10.5) 4 (8.2)  

Type of 

admission 

Medical 35 (51.5) 10 (52.6) 25 (51) 0.25 

Unscheduled 

Surgical 

27 (39.7) 9 (47.4) 18 (36.7)  

Scheduled 

Surgical 

6 (8.8) 0 6 (12.2)  

Trauma Yes 17 (25) 7 (36.8) 10 (20.4) 0.21 

 No 51 (75) 12 (63.2) 39 (79.6)  

Survival Yes 35 (51.5) 6 (31.6) 29 (59.2) 0.04 

No 33 (48.5) 13 (68.4) 20 (40.8)  

  mean±SD, Mann-Whitney test  

Age (years)  59±17 65±14 57±17 0.09 

APACHE II  21±7 24±6 19±7 0.05 

ICU LOS 

(days) 

 15±13 27±17 10±9 <0.001 
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Πίνακας 2. Δημογραφικά στοιχεία και συσχέτιση με θνητότητα. 

 

 

ΗΑΙ:healthcare-associated infection, ICU: intensive care unit, LOS: length of stay 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patient 

characteristics 

Group All 

N=68  

Non-

Survival 

 N= 33 

Survival 

 N= 35 

p-value 

  N (%), Fisher exact test  

Sex Male 45 (66.2) 20 (60.6) 25 (71.4) 0.44 

Female 23 (33.8) 13 (39.4) 10 (28.6)  

Origin Community 25 (36.8) 11 (33.3) 14 (40) 0.54 

In-hospital 37 (54.4) 20 (60.6) 17 (48.6)  

Other 

hospital 

6 (8.8) 2 (6.1) 4 (11.4)  

Type of 

admission 

Medical 35 (51.5) 21 (63.6) 14 (40) 0.021 

Unscheduled 

Surgical 

27 (39.7) 12 (36.4) 15 (42.9)  

Scheduled 

Surgical 

6 (8.8) 0 6 (17.1)  

Trauma Yes 17 (25) 8 (24.2) 9 (25.7) 0.56 

 No 51 (75) 25 (75.8) 26 (74.3)  

HAI Yes 19 (27.9) 13 (39.4) 6 (17.1) 0.04 

No 49 (72.1) 20 (60.6) 29 (82.9)  

  mean±SD, Mann-Whitney test  

Age (years)  60±17 64±17 55±16 0.024 

APACHE II  21±7 25±7 17±6 <0.001 

ICU LOS 

(days) 

 15±14 14±12 16±15 0.63 
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Σχήμα 1.Διάρκεια νοσηλείας και θνητότητα στους ασθενείς με ΝΛ. 

 

 

Σχήμα 2.Βαρύτητα νόσου και θνητότητα στους ασθενείς με ΝΛ. 
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Σχήμα 3.Η έκβαση (θνητότητα) συσχετίσθηκε με την ύπαρξη ΝΛ 

 

 

 

4.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΝΛ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Στο σύνολο των 68 ασθενών που κατεγράφησαν στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ, οι 19 εξ αυτών (27,9%) 

εμφάνισαν ΝΛ. Συνολικά κατεγράφησαν 38 επεισόδια ΝΛ σε 19 ασθενείς.Αναλυτικότερα,12 

από τους 19 ασθενείς εμφάνισαν μία ΝΛ,2 από τους 19 ασθενείς εμφάνισαν 2 ΝΛ και 5 από 

τους 19 ασθενείς εμφάνισαν περισσότερες από 2 ΝΛ. 

 

Στον Πίνακα 3 διακρίνεται η χρήση παρεμβατικών συσκευών (κεντρικοί φλεβικοί 

καθετήρες, αναπνευστικές συσκευές, ουροκαθετήρες).Οι συνολικές ασθενο-ημέρες 

υπολογίσθηκαν στις 1015. 
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Πίνακας 3.Χρήση παρεμβατικών συσκευών 

 DEVICE DAYS  DEVICE USE RATIO (%)  

CVC  825  81  

RESPIRATORY  800  79  

URINE CATHETER  896  88  

CVC=ΚΦΚ-Κεντρικοί Φλεβικοί Καθετήρες,respiratory (devices)= αναπνευστικές συσκευές 

(ενδοτραχειακοί και τραχειακοί σωλήνες),urine catheter=ουροκαθετήρες.Device use ratio 

υπολογίστηκε ως ημέρες χρήσης συσκευών (=device days)/ασθενο-ημέρες (=patient-days), όπου 

patient-days=1015 

 

 

Στον Πίνακα 4 διακρίνεται η κατανομή των ΝΛ ανά είδος λοίμωξης και η επίπτωσή τους . 

Στα 38 επεισόδια λοιμώξεων που κατεγράφησαν, τα 12 ήταν βακτηριαιμίες (BSI) (31,6%),με 

μία επίπτωση 11.8 BSI ανά 1000 ασθενο-ημέρες. Οι 9 εκ των 38 ΝΛ ήταν βακτηριαιμίες 

σχετιζόμενες με τη χρήση κεντρικού καθετήρα (CR-BSI) (23,7%),με την επίπτωσή τους να 

υπολογίζεται στις 8.9 CR-BSI ανά 1000 ασθενο-ημέρες και 10.9 επεισόδια CR-BSI ανά 1000 

ημέρες χρήσης ΚΦΚ. Η πλειοψηφία των ΝΛ ήταν πνευμονίες (16 εκ των 38 ΝΛ,42,1%),με την 

επίπτωσή τους να υπολογίζεται  στις 15.7 πνευμονίες ανά 1000 ασθενο-ημέρες και 20 

επεισόδια PN ανά 1000 ημέρες χρήσης αναπνευστικών συσκευών. Τέλος,κατεγράφη μία 

ουρολοίμωξη σχετιζόμενη με τη χρήση ουρητηρικού καθετήρα (CAUTI) (2,6%) και η 

επίπτωση υπολογίσθηκε στις 0.98 CAUTI ανά 1000 ασθενο-ημέρες και 1.1 επεισόδια CAUTI 

ανά 1000 ημέρες χρήσης ουροκαθετήρων. Η έκβαση των ασθενών (επιβίωση-θνητότητα) 

δεν συσχετίσθηκε με το είδος ΝΛ (p=0.56),γεγονός που διακρίνεται και στο Σχήμα 4. 
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Πίνακας 4.Επίπτωση των ΝΛ ανά είδος και συσχέτιση με χρήση παρεμβατικών συσκευών. 

 

HAIs per 100 pts: αριθμός λοιμώξεων *100/συνολικός αριθμός ασθενών (Ν=68) (σημείωση:υπήρξαν 

ασθενείς που εμφάνισαν περισσότερες από 1 ΝΛ)  

HAIs per 1000 pt-days: αριθμός λοιμώξεων*1000/συνολικός αριθμός ασθενο-ημερών (όπου ασθενο-

ημέρες=1015) 

Device associated HAIs per 1000 device-days=αριθμός λοιμώξεων σχετιζόμενων με παρεμβατικές 

συσκευές *1000/συνολικές ημέρες χρήσης παρεμβατικών συσκευών (για ΚΦΚ=825 ημέρες,για 

αναπνευστικές συσκ.=800 ημέρες,για ουροκαθετήρες=896 ημέρες) 

 

 

Σχήμα 4.Το είδος ΝΛ δε συσχετίσθηκε με την έκβαση των ασθενών. 
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4.3 ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ  

Στην παρούσα μελέτη κατεγράφησαν 38 επεισόδια ΝΛ,από τα οποία απομονώθηκαν 43 

υπεύθυνα παθογόνα,Vκαθώς ένας αριθμός βακτηριαιμιών και πνευμονιών ήταν 

πολυμικροβιακές λοιμώξεις. Αντίθετα, οι CR-BSI και CAUTI που κατεγράφησαν ήταν 

αποκλειστικά μονοβακτηριακές λοιμώξεις. Στον Πίνακα 5 παρατίθεται αναλυτικά η 

κατανομή των παθογόνων μικροοργανισμών ανά ΝΛ. Η πλειοψηφία των παθογόνων που 

απομονώθηκαν ήταν Gram (-) βακτήρια (33 εκ των 43 παθογόνων),ενώ σε τρεις 

περιπτώσεις (2 CR-BSI και στη μία CAUTI) απομονώθηκαν είδη Candida. 

Αναλυτικότερα, στελέχη Acinetobacter baumanii απομονώθηκαν ως επί το πλείστον σε 

πνευμονίες. Στελέχη A.baumanii ευθύνονταν για το 52,9% των πνευμονιών στη ΜΕΘ 

Ν.Ε.Ε.Σ. Εντεροβακτηριοειδή απομονώθηκαν σε 6 BSI,4 CR-BSI και 7 πνευμονίες. Στελέχη 

Pseudomonas aeruginosa εντοπίστηκαν σε 5 BSI και μία πνευμονία. Tα Gram (+) βακτήρια 

απομονώθηκαν σε λοιμώξεις αιματικής ροής, καθώς στελέχη κοαγκουλάση-αρνητικών 

σταφυλόκοκκων απομονώθηκαν σε 2 BSI και 3 CR-BSI και στελέχη Enterococcus 

απομονώθηκαν σε 2 BSI.Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των παθογόνων σε 

σχέση με το είδος των ΝΛ (p<0,001,Σχήμα 5). 

 

 

 

 

Πίνακας 5.Κατανομή παθογόνων ανά είδος ΝΛ. 

 PATHOGENS BSI (N=16) CR-BSI (N=9) PNEUMONIA 
(N=17) 

CA-UTI (N=1) 

Acinetobacter 
baumannii (n=10) 

1 (6.3) 0 9 (52.9) 0 

Enterobacteriaceae 
(n=17) 

6 (37.5) 4 (44.4) 7 (41.2) 0 

Pseudomonas 
aeruginosa (n=6) 

5 (31.3) 0 1 (5.9) 0 

Staphylococcus 
coagulase negative 
(CoNS) (n=5) 

2 (12.5) 3 (33.3) 0 0 

Enterococcus (n=2) 2 (12.5) 0 0 0 

Candida spp. (n=3) 0 2 (22.2) 0 1 (100) 

Τα ποσοστά % στις παρενθέσεις αναφέρονται στο είδος της λοίμωξης. 
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Σχήμα 5.Το είδος ΝΛ συσχετίσθηκε με συγκεκριμένα παθογόνα  

 

 

Σε ό,τι αφορά την αντοχή των απομονωθέντων παθογόνων στους αντιμικροβιακούς 

παράγοντες, τα στελέχη κοαγκουλάση-αρνητικών Σταφυλόκοκκων εμφάνιζαν όλα 

ανθεκτικότητα στην οξακιλλίνη, ενώ ήταν ευαίσθητα στα γλυκοπεπτίδια. Ενα εκ των δυο 

στελεχών Enterococcus spp που απομονώθηκαν ήταν ανθεκτικό στην αμπικιλλίνη. Τα 

Εντεροβακτηριοειδή (συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών KPC Klebsiella) εμφάνιζαν 

κατά 94% ανθεκτικότητα στην αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ,88% ανθεκτικότητα στις 

κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς,76% ανθεκτικότητα στις καρβαπενέμες ενώ απομονώθηκε κι ένα 

στέλεχος ανθεκτικό στην κολιστίνη. Τα στελέχη Ψευδομονάδας εμφάνιζαν κατά 50% 

ανθεκτικότητα στην πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, στην κεφταζιδίμη και τις καρβαπενέμες, 

ωστόσο όλα ήταν ευαίσθητα στην κολιστίνη. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα στελέχη A.baumanii, 

όλα ήταν ανθεκτικά (100% ανθεκτικότητα) στην αμπικιλλίνη-σουλμπακτάμη, στις 

κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς και τις καρβαπενέμες, ενώ απομονώθηκε κι ένα στέλεχος 

ανθεκτικό στην κολιστίνη. Τα παραπάνω δεδομένα παρατίθενται αναλυτικά στον Πίνακα 6 

και στα Σχήματα 6-8. 
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Πίνακας 6.Μικροβιακή αντοχή των απομονωθέντων στελεχών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pathogens Antimicrobial agent 
Resistant isolates 

N (%) 

Sensitive,  

N (%) 

Staphylococcus coagulase 
negative (CoNS), N=5 

Oxacillin 5 (100) 0 

Glycopeptides 0 5 (100) 

Enterococcus sp, N=2 
Ampicillin 1 (50) 1 (50) 

Glycopeptides 0 2 (100) 

Enterobacteriaceae, N=17 

 

 

Amox/clavulanic acid 16 (94) 1 (6) 

3rd gen cephalosporins 15 (88) 2 (22) 

Carbapenems 13 (76) 4 (24) 

Colistin 1 (6) 16 (94) 

Pseudomonas aeruginosa, 

N=6 

Piperacillin-tazobactam 3 (50) 3 (50) 

Ceftazidime 3 (50) 3 (50) 

Carbapenems 3 (50) 3 (50) 

Colistin 0 6 (100) 

Acinetobacter baumannii, 
Ν=10 

Ampicillin/Sulbactam 10 (100) 0 

 3rd gen cephalosporins 10 (100) 0 

 Carbapenems 10 (100) 0 

 Colistin 1 (10) 9 (90) 

Candida spp, N=3 - - - 
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Σχήμα 6.Μικροβιακή αντοχή στις ευρέος φάσματος πενικιλλίνες 

 

 

 

 

Σχήμα 7.Μικροβιακή αντοχή στις κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς 
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Σχήμα 8.Μικροβιακή αντοχή στις καρβαπενέμες  

 

4.4 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Κατά το χρονικό διάστημα της επιτήρησης,κατεγράφησαν 254  συνταγογραφήσεις 

(prescriptions) αντιμικροβιακών παραγόντων.Τα αντιμικροβιακά αυτά χορηγήθηκαν κατά 

48,4% για την αντιμετώπιση νοσοκομειακών λοιμώξεων (hospital and long-term care 

infections,εντός κι εκτός ΜΕΘ),κατά 31,1% για την αντιμετώπιση λοιμώξεων της 

κοινότητας,κατά 15% ως περιεγχειρητική προφύλαξη και κατά 5,5% ως προφύλαξη στα 

πλαίσια παθολογικής νόσου.Οι αντιμικροβιακοί παράγοντες χορηγήθηκαν κατά 59,8% στα 

πλαίσια εμπειρικής αγωγής,κατά 18,1% βάση αντιβιογράμματος και κατά 22% ως 

προφυλακτική αγωγή.Τα δεδομένα αυτά απεικονίζονται στο Σχήμα 9. 

 

Τα ποσοστά χορήγησης αντιμικροβιακών παραγόντων αναγράφονται στον Πίνακα 7.Τα 

συχνότερα χορηγούμενα αντιβιοτικά ήταν οι πενικιλλίνες ευρέος φάσματος σε συνδυασμό 

με ενζυμικούς αναστολείς (18,1%),τα γλυκοπεπτίδια (βανκομυκίνη,τεικοπλανίνη) σε 

ποσοστό 17,3%,οι καρβαπενέμες και οι κεφαλοσπορίνες σε ποσοστό 9,8% αντίστοιχα,οι 

οξαζολιδινόνες (λινεζολίδη,δαπτομυκίνη) σε ποσοστό 8,7% και οι τετρακυκλίνες 

(συγκεκριμένα τιγεκυκλίνη) σε ποσοστό 8,3%.Η χρήση κολιμυκίνης υπολογίσθηκε στο 

5,9%,ενώ η χρήση αντιμυκητιασικών υπολογίσθηκε στο 5,1%.Συνολικά κατεγράφησαν 254 

χορηγήσεις αντιμικροβιακών παραγόντων,που αντιστοιχούσαν σε 2028 DOT (ημέρες 

χορήγησης αγωγής-days of treatment).Οι συνολικές DOT ανά 1000 ασθενο-ημέρες 

υπολογίσθηκαν σε 1997,το οποίο πρακτικά σήμαινε πως κάθε ασθενής στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ 

λάμβανε ημερησίως 2 αντιβιοτικά (Σχήμα 10). 
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Σχήμα 9.Ενδείξεις χορήγησης αντιμικροβιακών παραγόντων 

 

 

Σχήμα 10: Κατανάλωση αντιμικροβιακών παραγόντων ανά 1000 ασθενο-ημέρες 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Συνολικό DOT/1000PD: 1997

Πρακτικά σημαίνει ότι κάθε 
ασθενής στη ΜΕΘ λάμβανε 
ημερησίως 2 αντιβιοτικά
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Πίνακας 7.Κατανάλωση αντιμικροβιακών παραγόντων  

 

ICU_ERYTHROS Prescriptions 

 

Days of 

Treatment 

 

 N (%) 

prescriptions 

DOT DOT/1000patient-

days 

Broad Spectrum Penicillins 1 (0.4) 2 2 

Broad Spectrum Penicillins 

with enzyme inhibitor 

46 (18.1)) 313 308 

Cephalosporines 25 (9.8) 183 180 

Carbapenemes 25 (9.8) 268 263 

Tetracyclines (Tigecycline)  21 (8.3) 214 210 

Sulf/Trimethoprime 1 (0.4) 9 8.8 

Macrolides 1 (0.4) 1 0.98 

Lincosamides (Clindamycin) 7 (2.8) 60 59 

Aminoglycosides 5 (2) 24 23 

Fluoroquinolones 10 (3.9) 65 64 

Polymyxines (Colistin) 15 (5.9) 128 126 

Glycopeptides (Vanco-, 

Teico-) 

44 (17.3) 300 295 

Imidazoles (Metronidazole) 18 (7.1) 128 126 

Oxazolidinones (Linezolid, 

Daptomycin) 

22 (8.7) 225 221 

Antifungal 13 (5.1) 108 106 

TOTAL 254 (100) 2028 1997 

DOT/1000 patient-days= DOT*1000/patient-days όπου DOT=ημέρες χορήγησης αγωγής=2028 και 

patient-days=ασθενο-ημέρες=1015.. 
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5.ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτέλεσε μία προοπτική μελέτη επιτήρησης 

νοσοκομειακών λοιμώξεων, διαρκείας έξι μηνών, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 

Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ερυθρός Σταυρός».Η μελέτη αυτή 

περιλαμβάνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εργασιών-μελετών επιτήρησης των 

νοσοκομειακών λοιμώξεων, το οποίο είχε ως αφετηρία μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα της 

Νότιας Νησιωτικής Ελλάδας(52–56).Οι εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με 

τις οδηγίες του πρωτοκόλλου ΗAI-Net ICU v 2.2 του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 

Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και για το λόγο αυτό τα αποτελέσματά τους θα αποτελέσουν 

τον κύριο άξονα σύγκρισης με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. Σε μία ευρύτερη 

κλίμακα σύγκρισης, τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας θα εκτιμηθούν αναφορικά με 

άλλες ελληνικές και ευρωπαικές μελέτες παρόμοιας θεματολογίας, προκειμένου να 

αντληθούν ή να επιβεβαιωθούν δεδομένα επιδημιολογικού-γεωγραφικού χαρακτήρα. 

Στην παρούσα μελέτη κατεγράφησαν 68 εκ των 84 ασθενών που πληρούσαν τα κριτήρια 

εισαγωγής.Τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν στα πλαίσια της πανδημίας της νόσου 

COVID-19 αποτέλεσαν την κύρια αιτία αδυναμίας στην τακτική πρόσβαση στο φυσικό 

αρχείο φακέλων των ασθενών (δεν υπήρχαν διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί φάκελοι) και κατά 

συνέπεια στη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων δεδομένων για τους 16 ασθενείς που 

δεν συμπεριλήφθησαν στη μελέτη.Το τελικό δείγμα αφορούσε 68 ασθενείς, με μέσο όρο 

ηλικίας τα 59 έτη, μέσο APACHE II score εισαγωγής τους 21 βαθμούς και μέση διάρκεια 

νοσηλείας τις 15 ημέρες.19 εκ των 68 ασθενών εμφάνισαν ΝΛ.Η θνητότητα στη ΜΕΘ 

υπολογίσθηκε στο 48,5%.Τα παραπάνω δημογραφικά στοιχεία συγκρίθηκαν με τα 

δεδομένα από τις αντίστοιχες μελέτες επίπτωσης λοιμώξεων στις ΜΕΘ της Νότιας 

Νησιωτικής Ελλάδας και παρατίθενται στον Πίνακα 8. 

Η μέση ηλικία των νοσηλευόμενων ασθενών στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ φαίνεται να αντιστοιχεί με τα 

ευρήματα των αντίστοιχων μελετών επιτήρησης στις ΜΕΘ της Νότιας Νησιωτικής Ελλάδας, 

ενώ παρόμοιες παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν αναφορικά με το μέσο APACHE II score 

εισαγωγής και τα ποσοστά ανά αιτία εισαγωγής, με μία ελαφρά απόκλιση για τις εισαγωγές 

παθολογικών περιστατικών.Η μέση διάρκεια νοσηλείας και η επίπτωση ΝΛ στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ 

φαίνονται να εμπίπτουν στο εύρος τιμών που καταγράφεται από τις προηγούμενες 

εργασίες. Σημαντική διαφορά παρατηρείται στο ποσοστό θνητότητας που υπολογίσθηκε 

στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ (48,5%) συγκριτικά με τα ποσοστά θνητότητας που κατεγράφησαν στις 

ΜΕΘ της Νότιας Νησιωτικής Ελλάδας (24,2-39,3 %)(52–56).Η θνητότητα στις ελληνικές ΜΕΘ 
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αποτυπώνεται αυξημένη συγκριτικά με τα ευρωπαϊκά δεδομένα,καθώς η θνητότητα στις 

ΜΕΘ διάφορων ευρωπαϊκών χωρών εκτός της Ελλάδας για το έτος 2017 υπολογίσθηκε σε 

ένα εύρος 10,5-23,5% (5). 

Πίνακας 8.Δημογραφικά στοιχεία στις υπό σύγκριση ΜΕΘ 

 

 

ΜΕΘ Νότιας Νησιωτικής Ελλάδας: Γρηγορίου Αννα.Μεταπτυχιακή Εργασία.Μελέτη επίπτωσης 

λοιμώξεων που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών υγείας στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου ΓΝ 

Ηρακλείου.Ντόλκα Σταματία.Μεταπτυχιακή Εργασία.Μελέτη επίπτωσης λοιμώξεων που συνδέονται 

με παροχή υπηρεσιών υγείας στηΜΕΘ του ΓΝ Χανίων.Πάχου Μαρία.Μεταπτυχιακή Εργασία.Μελέτη 

επίπτωσης λοιμώξεων που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών υγείας στη ΜΕΘ ΓΝ 

Ρόδου.Καλογριδάκη Μαρίνα.Μεταπτυχιακή Εργασία.Μελέτηεπίπτωσης λοιμώξεων που συνδέονται 

με παροχή υπηρεσιών υγείας στη ΜΕΘ ΓΝ Ρεθύμνου.Κάραλης Γεώργιος.Μεταπτυχιακή 

Εργασία.Μελέτη επίπτωσης λοιμώξεων που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών υγείας στη ΜΕΘ 

ΠΑΓΝΗ 

 

Το αυξημένο ποσοστό θνητότητας στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ θα μπορούσε να ερμηνευθεί με βάση 

τα επιδημιολογικά δεδομένα που παρατέθηκαν στον Πίνακα 2.Το μέσο APACHE II score των 

ασθενών που απεβίωσαν ήταν 25 βαθμοί (±7,p,0.001),αριθμός που αντανακλά μία 

ιδιαίτερα αυξημένη βαρύτητα νόσου κατά την εισαγωγή των ασθενών αυτών. Οι 

Κώστογλου et al.,σε δείγμα 200 ασθενών στη ΜΕΘ του ΓΝΠ «Τζάνειο» ανέδειξαν συσχέτιση 

της θνησιμότητας 28 ημερών εντός ΜΕΘ αποκλειστικά με το APACHE II score (mean 
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APACHE II=22,33 mortality rate=32%,p-value =0.036)(57).Η πλειοψηφία των ασθενών που 

απεβίωσαν στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ ήταν παθολογικά (medical) περιστατικά (63,6%,p-value=0,021) 

Σε αυτή την ομάδα ασθενών παρατηρήθηκε ένα ευρύ φάσμα κλινικών κλινικών οντοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων και μη αναστρέψιμων καταστάσεων ή νοσημάτων με πτωχή 

πρόγνωση.Άλλοι παράγοντες που εμφάνισαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τη 

θνητότητα ήταν η ηλικία των ασθενών (μέση ηλικία ασθενών που απεβίωσαν τα 64±17 

έτη,p=0,024) και η παρουσία ΝΛ (13 εκ των 19 ασθενών που εμφάνισαν ΝΛ απεβίωσαν,     

p-value=0,04). 

 

Σε ό,τι αφορά την επίπτωση ΝΛ που σχετίζονται με τη χρήση παρεμβατικών συσκευών,τα 

ευρήματα της παρούσας μελέτης βρίσκονται σε συμφωνία με τα ευρήματα από τις ΜΕΘ της 

Νότιας Νησιωτικής Ελλάδας, ενώ τα συνολικά ελληνικά δεδομένα αναδεικνύουν 

υψηλότερη επίπτωση συγκριτικά με τα δεδομένα από τις ευρωπαϊκές ΜΕΘ.Ειδικότερα, η 

επίπτωση των βακτηριαιμιών που σχετίζονται με τη χρήση κεντρικών φλεβικών καθετήρων 

(CR-BSI) υπολογίσθηκαν στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ στα 10.9 επεισόδια ανά 1000 ΚΦΚ-ημέρες.Η 

επίπτωση των λοιμώξεων αυτών στις ΜΕΘ της Νότιας Νησιωτικής Ελλάδας υπολογίσθηκε 

στις 4,2-14      CR-BSI ανά 1000 ΚΦΚ-ημέρες(52–56) . Παρόμοια επίπτωση CR-BSI ανέδειξε η 

πολυκεντρική πανελλαδική μελέτη επιτήρησης λοιμώξεων αιματικής ροής της Ελληνικής 

Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας (11.3 επεισόδια ανά 1000 ΚΦΚ-ημέρες)(58).Η μέση 

ευρωπαική επίπτωση των CR-BSI εκτιμήθηκε στα 3.7 επεισόδια ανά 1000 ΚΦΚ-ημέρες (5). 

 

Ανάλογες παρατηρήσεις μπορούν να διατυπωθούν για την επίπτωση των πνευμονιών που 

σχετίζονται με τη χρήση αναπνευστικών συσκευών. Στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ,κατεγράφησαν 20 

επεισόδια PN ανά 1000 ημέρες χρήσης αναπνευστικών συσκευών.Στις ΜΕΘ της Νότιας 

Νησιωτικής Ελλάδας, κατεγράφησαν 2,4-17,3 PN ανά 1000 ημέρες χρήσης αναπνευστικών 

συσκευών(52–56) . Οι Timsit et al,στην ανασκόπησή τους για την επίπτωση των πνευμονιών 

από αναπνευστήρα (VAP) στις ΜΕΘ των ΗΠΑ, ανέδειξαν παρόμοια διακύμανση της 

επίπτωσης (2-16 επεισόδια PN ανά 1000 ΕΤΣ-ημέρες)(59).Στην Ευρώπη,η μέση επίπτωση 

υπολογίσθηκε στις 9,5 PN ανά 1000 ημέρες(5). 

 

Σε ό,τι αφορά τις ουρολοιμώξεις που σχετίζονται με τη χρήση ουροκαθετήρα (CAUTI),τόσο 

τα δεδομένα από τη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ,όσο και τα δεδομένα από τις ΜΕΘ της Νότιας Νησιωτικής 
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Ελλάδας αναδεικνύουν τη χαμηλή επίπτωσή τους στις ΜΕΘ της χώρας. (ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ= 1.1 

CAUTI ανά 1000 ημέρες ουροκαθετήρα,ΜΕΘ Νησιωτικής Ελλάδας=0-2,1 CAUTI ανά 1000 

ημέρες ουροκαθετήρα, ΜΕΘ Ευρώπης= 3.6 CAUTI ανά 1000 ημέρες ουροκαθετήρα) (52–

56). Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή επιδημιολογική καταγραφή του 2017,το συχνότερα 

απομονωθέν παθογόνο στις ουρολοιμώξεις είναι η Escherichia coli (5).Στην παρούσα 

μελέτη το μοναδικό επεισόδιο CAUTI που κατεγράφη οφειλόταν σε είδη Candida. 

 

 Αναφορικά με τους παθογόνους μικροοργανισμούς που απομονώθηκαν από τις 

καλλιέργειες των ασθενών με ΝΛ στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ, στην πλειοψηφία τους ήταν Gram 

αρνητικοί μικροοργανισμοί (33 εκ των 43 μικροοργανισμών που απομονώθηκαν,76,7%). 

Gram (-) μικροοργανισμοί απομονώθηκαν σε ποσοστό 71,5% στις καλλιέργειες των 

ασθενών στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (52).Oι Vincent et 

al,στη διεθνή  μελέτη επιτήρησης λοιμώξεων EPIC-III ανέδειξαν ότι το 78% των ΝΛ στις ΜΕΘ 

οφείλεται σε Gram (-) παθογόνα(6). 

 

Οι ΝΛ με τη μεγαλύτερη επίπτωση στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ ήταν οι πνευμονίες (42,1%).Οι 

υπεύθυνοι παθογόνοι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν από τις καλλιέργειες των 

ασθενών με πνευμονία ήταν 52,9% Αcinetobacter baumanii, 41,2% Εντεροβακτηριοειδή και 

5,9% Pseudomonas aeruginosa.Οι πνευμονίες που σχετίζονται με τη χρήση αναπνευστικών 

συσκευών αναδείχθηκαν ως οι ΝΛ με τη μεγαλύτερη επίπτωση και στην Ευρώπη,σύμφωνα 

με την επιδημιολογική αναφορά του ECDC για το έτος 2017(5).Ως συχνότερα απομονωθέν 

παθογόνο καταγράφηκε η P.aeruginosa ( 19,9%),ενώ το A.baumanii εμφάνιζε  χαμηλά 

ποσοστά επίπτωσης συνολικά στην Ευρώπη(4,5%).Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επίπτωσης 

του A.baumanii κατεγράφησαν ωστόσο σε χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης 

(39,3% σε ΜΕΘ της Ρουμανίας,20% σε ΜΕΘ της Σλοβακίας),μία παρατήρηση η οποία σε 

συνδυασμό με τα ελληνικά δεδομένα υποστηρίζει τις επιδημιολογικές αναφορές που 

επισημαίνουν τον ενδημικό χαρακτήρα του A.baumanii στη ΝΑ Ευρώπη (5).Σύμφωνα με 

τους Bonell et al,ενδημικό χαρακτήρα αποκτά το A.baumanii και στη Νότια Ασία, καθώς 

παρατηρήθηκε η απομόνωσή του σε ποσοστό 26% σε πνευμονίες από αναπνευστήρα στις 

ΜΕΘ, ξεπερνώντας τα ποσοστά της P.aeruginosa (22%) και του S.aureus (14%) (60).Σε άλλες 

χώρες και ηπείρους, η επιδημιολογική εικόνα είναι εμφανώς διαφορετική, με την επίπτωση 

των Gram (+) κόκκων να είναι αρκετά υψηλή (π.χ 30,6% S.aureus απομονώθηκε σε PN στις 

ΜΕΘ του Ηνωμένου Βασιλείου) (5).  
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Σε ό,τι αφορά τη μικροβιακή αντοχή που κατεγράφη στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ,τα στελέχη 

Εντεροβακτηριοειδών εμφάνιζαν ιδιαίτερα υψηλή ανθεκτικότητα στις κεφαλοσπορίνες και 

τις καρβαπενέμες (88% και 76% αντίστοιχα),το 50% των στελεχών Ψευδομονάδας ήταν 

ανθεκτικά στις κεφαλοσπορίνες και τις καρβαπενέμες,ενώ όλα τα στελέχη A.baumanii ήταν 

πολυανθεκτικά (100% αντοχή σε πενικιλλίνες ευρέος φάσματος, κεφαλοσπορίνες και 

καρβαπενέμες).Η πλειοψηφία των παθογόνων ήταν ευαίσθητα στην κολιστίνη.Oι Feretzakis 

et al,στη διετή καταγραφή της ανθεκτικότητας των απομονωθέντων παθογόνων στη ΜΕΘ 

(και άλλα τμήματα) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Σισμανόγλειο», ανέδειξαν 

παρόμοια ποσοστά ανθεκτικότητας με αυτά της ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ, ωστόσο οι μικροοργανισμοί  

προς επιτήρηση διέφεραν στο γεγονός ότι στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ συμπεριλήφθησαν όλα τα 

Εντεροβακτηριοειδή1, ενώ στα τμήματα του ΓΝΑ «Σισμανόγλειο» μελετήθηκαν μόνο τα 

στελέχη Klebsiella pneumoniae (21). Τα δεδομένα από τα νοσοκομεία της Αθήνας 

συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο ΕΟΔΥ για τις ΜΕΘ 

πανελλαδικώς (2015-2017) (61).Η μικροβιακή αντοχή αποτυπώθηκε ιδιαίτερα χαμηλότερη 

στην Ευρώπη (αθροιστικά ευρωπαικά δεδομένα από το ECDC)  για τα Εντεροβακτηριοειδή 

και την Ψευδομονάδα, αν και η μεγαλύτερη από 50% ανθεκτικότητα του A.baumanii στις 

καρβαπενέμες μπορεί πιθανώς να αποδοθεί στην ενδημικότητα των πολυανθεκτικών 

στελεχών στα νοτιοανατολικά ευρωπαικά κράτη (5). Όλα τα παραπάνω δεδομένα 

αναγράφονται στον Πίνακα 9. 

1.Τα Εντεροβακτηριοειδή που απομονώθηκαν στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ: Klebsiella pneumoniae,Providencia spp,Proteus 

mirabilis,Gram (-) μη ταυτοποιημένα. 
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Πίνακας 9.Μικροβιακή αντοχή στις υπό σύγκριση ΜΕΘ 

 

 

Η επίπτωση πανανθεκτικών στελεχών παθογόνων (Pandrug resistant-PDR bacteria) στη 

ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, καθώς απομονώθηκε μόνο ένα PDR στέλεχος 

A.baumanii (2,32% των συνολικών ΝΛ).Παρόμοια επίπτωση αποτυπώθηκε και στις ΜΕΘ της 

Νότιας Νησιωτικής Ελλάδας, καθώς απομονώθηκαν 1-3 PDR στελέχη A.baumanii και 1 PDR 

στέλεχος Klebsiella pneumonia (μέγιστο ποσοστό επίπτωσης 9,5%)(52–56).Οι Lepape et 

al,στην πολυκεντρική ευρωπαϊκή μελέτη ARISE,κατέγραψαν την ανάδυση πανανθεκτικών 

στελεχών μικροβίων στις ευρωπαϊκές ΜΕΘ σε ποσοστό 12,4% (22). 

 

Στην παρούσα μελέτη δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του είδους ΝΛ 

(και των υπεύθυνων παθογόνων μικροοργανισμών) και της θνητότητας των ασθενών (p-

value =0,56).Οι Kritsotakis et al,σε πολυκεντρική μελέτη σημειακού επιπολασμού, 

κατέγραψαν ότι η παρουσία νοσοκομειακών λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού και 

βακτηριαιμιών σχετίζονται με διπλάσιο κίνδυνο θνητότητας σε ασθενείς εντός κι εκτός ΜΕΘ 

(p=0,001) (4). Oι Vincent et al,στην παγκόσμια μελέτη EPIC-III,ανέδειξαν υψηλότερο κίνδυνο 

θνητότητας από ΝΛ που προκαλούνται από πολυανθεκτικά στελέχη μικροβίων όπως τα 

ανθεκτικά στη βανκομυκίνη στελέχη Εντερόκοκκου (VRE Enterococcus,OR=2.41),τα 

ανθεκτικά στις β-λακτάμες Klebsiella spp (OR=1.29) και τα ανθεκτικά στις καρβαπενέμες 

Acinetobacter spp (OR=1.40) (6).Αν και στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ απομονώθηκαν πολυανθεκτικά 
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στελέχη Klebsiella pneumoniae (KPC Klebsiella) και Acinetobacter baumanii, δεν υπήρξε 

συσχέτιση της θνητότητας με την παρουσία ΝΛ από τα συγκεκριμένα παθογόνα. 

 

Η κατανάλωση αντιμικροβιακών παραγόντων κατά τους έξι μήνες επιτήρησης στη ΜΕΘ 

Ν.Ε.Ε.Σ υπολογίσθηκε στις 1997 DOT/1000 pt-days (ημέρες χορήγησης αγωγής ανά 1000 

ασθενο-ημέρες). Η τιμή αυτή φαίνεται να εμπίπτει στο εύρος κατανάλωσης 

αντιμικροβιακών παραγόντων στις ΜΕΘ της Νότιας Νησιωτικής Ελλάδας (1789-2104 

DOT/1000 pt-days) (52–56). Oι Baggs et al κατέγραψαν την κατανάλωση αντιμικροβιακών 

παραγόντων σε νοσηλευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ στις 755 DOT/1000 pt-days (62).Η 

αυξημένη κατανάλωση αντιμικροβιακών παραγόντων στις ελληνικές ΜΕΘ αναδεικνύεται 

και μέσω μελετών στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν άλλα μετρικά μεγέθη. Οι Zarkotou et 

al,στην πενταετή μελέτη επιτήρησης ΝΛ και κατανάλωσης αντιβιοτικών στη ΜΕΘ του ΓΝΠ 

«Τζάνειο», ανέδειξαν μέση ετήσια κατανάλωση αντιβιοτικών στις 3077 DDD (=daily defined 

dose)/1000 pt-days (63). Σε αντίστοιχη μελέτη σε ΜΕΘ της Ρουμανίας, οι Axente et al 

εκτίμησαν την κατανάλωση αντιμικροβιακών παραγόντων στις 1172 DDD/1000 pt-days (64). 

 

Η αντιμικροβιακή αγωγή στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ  χορηγείτο κυρίως στα πλαίσια εμπειρικής 

θεραπείας (59,8%),ενώ ακολουθούσε η χορήγηση στα πλαίσια προφυλακτικής αγωγής 

(22%) και η θεραπεία βάσει αντιβιογράμματος (18,1%).Σύμφωνα με τα δεδομένα του ECDC 

για το έτος 2017,το 57,8% της χορήγησης αντιβιοτικής αγωγής αφορούσε εμπειρική 

θεραπεία και κατά 24,3% θεραπεία βάσει αντιβιογράμματος (5).Η διαφορά αυτή που 

παρατηρήθηκε στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ μπορεί να αποδοθεί στο είδος εισαγωγής των 

περιστατικών που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη,καθώς ένα σημαντικό ποσοστό των 

ασθενών (49,5% των εισαγωγών ήταν χειρουργικά περιστατικά) έλαβε περιεγχειρητική 

προφυλακτική αγωγή, ενώ παρατηρήθηκαν περιστατικά στα οποία, εξαιτίας της βαρύτητας 

νόσου, δεν ολοκληρώθηκε  η διαδικασία της αποκλιμάκωσης αγωγής βάσει 

αντιβιογράμματος. 

 

Οι συχνότερα χορηγούμενοι αντιμικροβιακοί παράγοντες στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ ήταν οι ευρέος 

φάσματος πενικιλλίνες με ενζυμικούς αναστολείς (26,4%) και τα γλυκοπεπτίδια (17,3%).Οι 

Zarkotou et al κατέγραψαν επίσης τις ευρέος φάσματος πενικιλλίνες με αναστολέα ως τα 

συχνότερα χορηγούμενα αντιμικροβιακά και πιο συγκεκριμένα την αμπικιλλίνη-
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σουλμπακτάμη σε ποσοστό 17,7% (63).Στη μελέτη αυτή,η ευρεία χρήση των συγκεκριμένων 

αντιβιοτικών αποδόθηκε στο γεγονός ότι αποτελούν συχνά μέρος εμπειρικών σχημάτων 

θεραπείας για πολλά είδη λοιμώξεων.Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση γλυκοπεπτιδίων και 

γενικώς των αντιμικροβιακών που καλύπτουν το φάσμα των Gram (+) παθογόνων,ο ΕΟΔΥ 

κατέγραψε ιδιαίτερα αυξημένη κατανάλωση αυτών των αντιβιοτικών στις ελληνικές ΜΕΘ, 

παρά το γεγονός ότι τα ενδημικά παθογόνα είναι Gram (-) (61).Η τάση αυτή μπορεί να 

αποδοθεί επίσης στην χορήγηση εμπειρικής αγωγής ευρέος φάσματος ,με στόχο την 

κάλυψη των βαρέως πασχόντων ασθενών απέναντι σε πολλαπλά παθογόνα. 

 

Η κατανάλωση αντιμυκητιασικής αγωγής στη ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ υπολογίσθηκε στο 5,1%.Εκ των 

13 χορηγήσεων αντιμυκητιασικών,οι 3 χορηγήθηκαν στα πλαίσια θεραπείας λοιμώξεων 

από Candida spp (2 CR-BSI και 1 CAUTI).Στις ΗΠΑ παρατηρείται η ανάδυση ανθεκτικών στα 

αντιμυκητιασικά στελεχών Candida (ιδίως Candida auris),τα οποία συνδέονται με 

γενικευμένες, διηθητικές ΝΛ και αυξημένη θνητότητα (18).Στην παρούσα μελέτη δεν 

πραγματοποιήθηκε επιτήρηση της ανθεκτικότητας στα αντιμυκητιασικά, ενώ η επίπτωση 

των ΝΛ από μύκητες ήταν ιδιαίτερα χαμηλή ώστε να αναχθεί κάποιο γενικότερο 

συμπέρασμα. 

Ένα επιπλέον παθογόνο το οποίο αποκτά ενδημικό χαρακτήρα στις ΗΠΑ και ευθύνεται για 

περίπου 12,800 θανάτους ασθενών ανά χρόνο είναι το Clostridium difficile (18).Στη ΜΕΘ 

Ν.Ε.Ε.Σ απομονώθηκε ένα επεισόδιο λοίμωξης από C.difficile,το οποίο δεν επηρέασε την 

έκβαση του ασθενούς (0% θνητότητα) ούτε έλαβε ενδημικές διαστάσεις. Οι Matthaiou et 

al,σε πολυκεντρική μελέτη σε ΜΕΘ γενικών νοσοκομείων της Αθήνας, κατέγραψαν 13 

επεισόδια λοίμωξης από C.difficile,τα οποία συσχετίσθηκαν με 30,8% θνητότητα 

(65).Συνεπώς οι λοιμώξεις από C.difficile έχουν σχετικά χαμηλή επίπτωση στις ελληνικές 

ΜΕΘ, ωστόσο η αυξημένη μεταδοτικότητα και οι πολλαπλές επιπλοκές που συνδέονται με 

τις λοιμώξεις αυτού του είδους τις καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνες για την έκβαση των 

ασθενών και την ομαλή λειτουργία των ΜΕΘ. 
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5.1  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αποτέλεσε μία μονοκεντρική μελέτη επιτήρησης νοσοκομειακών 

λοιμώξεων,διαρκείας έξι μηνών, στη ΜΕΘ του ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο».Ο 

μονοκεντρικός, μονοτμηματικός χαρακτήρας της επιτήρησης αυτής, στα πλαίσια ενός 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (Ιούνιος-Νοέμβριος 2020) συνέβαλαν στην αδρή 

αποτύπωση της επίπτωσης των ΝΛ και των πολυανθεκτικών παθογόνων της ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ 

υπό αυτές τις συγκεκριμένες συνθήκες. Τα δεδομένα αυτά είναι πιθανό να μην 

αντικατοπτρίζουν  πλήρως την επιδημιολογική εικόνα της ΜΕΘ Ν.Ε.Ε.Σ και γενικότερα του 

Γενικού Νοσοκομείου «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» σε ευρύτερο χρονικό διάστημα ή σε 

συνθήκες πρό πανδημίας. 

Ένας βασικός περιορισμός που προέκυψε στα πλαίσια των μέτρων ασφαλείας για την 

πανδημία της νόσου COVID-19 ήταν η αδυναμία τακτικής πρόσβασης στο φυσικό αρχείο με 

τους φακέλους νοσηλείας  των ασθενών.Η συνθήκη αυτή είχε ως συνέπεια τη μη 

συμπλήρωση όλων των απαραίτητων (βάσει πρωτοκόλλου) δεδομένων για ένα πλήθος 

ασθενών υπό παρακολούθηση. Ο τελικός αριθμός ασθενών προς μελέτη διαμορφώθηκε 

στους 68,από ένα αρχικό σύνολο 84 ατόμων που πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής και 

βρίσκονταν υπό επιτήρηση. Τα αποτελέσματα της επιτήρησης του αρχικού συνόλου των 84 

ασθενών (ειδικά σε ό,τι αφορά τους βασικότερους δείκτες όπως η θνητότητα στη ΜΕΘ, η 

επίπτωση ΝΛ και το είδος τους, τα είδη πολυανθεκτικών παθογόνων) πιθανώς να διέφεραν 

ως ένα βαθμό από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. 
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5.2 ΜΕΛΛΟΝ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Παρόμοιες μελέτες επιτήρησης όπως η παρούσα μπορούν να πραγματοποιηθούν σε 

ευρύτερη κλίμακα στο ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο».Πιο συγκεκριμένα,η διενέργεια 

μελετών επιτήρησης ΝΛ μεγαλύτερης διάρκειας τόσο στη ΜΕΘ όσο και σε άλλα τμήματα- 

κλινικές μπορεί να συνεισφέρει στην ακριβέστερη αποτύπωση της επιδημιολογικής εικόνας 

των ΝΛ και των υπεύθυνων παθογόνων τους στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Στην παρούσα 

μελέτη,τα αποτελέσματα της επιτήρησης τέθηκαν υπό σύγκριση με τα αποτελέσματα 

παρόμοιων μελετών από Γενικά Νοσοκομεία της 1ης και 7ης ΥΠΕ.Η συλλογή και συνεκτίμηση 

τέτοιου είδους στοιχείων θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία μίας ευρείας βάσης  

επιδημιολογικών δεδομένων με αντικείμενο την επίπτωση των ΝΛ και τη μικροβιακή 

αντοχή και έμφαση στη γεωγραφική κατανομή και τις ιδιαιτερότητες των εκάστοτε δομών 

υγείας.Οι πληροφορίες που θα αντλούνταν από μία τέτοια βάση θα μπορούσαν να 

συνεισφέρουν στην εκπαίδευση και ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και να επάγουν 

τη λήψη μέτρων με στόχο την πρόληψη έναντι στις ΝΛ ή την αντιμετώπιση ενδημικών 

κρίσεων από πολυανθεκτικά παθογόνα. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης ήρθαν σε συμφωνία με τις διαπιστώσεις της 

εγχώριας και διεθνούς βιβλιογραφίας ως προς την επίπτωση των ΝΛ και τη μικροβιακή 

αντοχή στις ελληνικές ΜΕΘ. Ταυτόχρονα η μελέτη ανέδειξε τη συσχέτιση των ΝΛ με την 

τελική έκβαση των ασθενών και την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ΝΛ όπως οι 

πνευμονίες και οι βακτηριαιμίες που σχετίζονται με τη χρήση παρεμβατικών συσκευών. 

Επιπλέον ανέδειξε την υψηλή επίπτωση πολυανθεκτικών Gram (-) μικροοργανισμών και την 

αυξημένη χρήση αντιμικροβιακών παραγόντων για την κάλυψη έναντι σε Gram (+) 

παθογόνα. Η καταγραφή και η ενεργή επιτήρηση αυτών των επιδημιολογικών δεδομένων 

μπορούν να αποτελέσουν μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου μέτρων με στόχο την πρόληψη 

και τον έλεγχο των ΝΛ. 
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