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                                                             Περίληψη 
Οι λοιμώξεις, που σχετίζονται με τους χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή 

νοσοκομειακές λοιμώξεις(Ν.Λ),τείνουν να αποτελέσουν σοβαρό παράγοντα κινδύνου 

για τους ασθενείς, καθώς συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση των δεικτών 

νοσηρότητας και θνησιμότητας τους και πολλαπλασιάζουν το κόστος νοσηλείας.  

Στην Ε.Ε κάθε χρόνο 4.100.000 ασθενείς, εμφανίζουν Ν.Λ, με τον αριθμό θανάτων 

που  σχετίζονται μ’ αυτές να είναι 37.000    

 Σε επίπεδο νοσοκομείου οι περισσότερες Ν.Λ, καταγράφονται στις ΜΕΘ (54,9%)σε 

κλινικές του παθολογικού τομέα(27,4%) και σε κλινικές του χειρουργικού τομέα 

(17,7%).Η αυξημένη επίπτωση των Ν.Λ σε ασθενείς των ΜΕΘ, συνιστά ένα 

δυσεπίλυτο καθημερινό πρόβλημα των κλινικών ιατρών και επιβάλλει για την 

επίλυση του, με την συστηματική επιτήρηση  και την άμεση εφαρμογή μέτρων για 

την  πρόληψη και τον έλεγχο των Ν.Λ. 

Η παρούσα πιλοτική μελέτη επιτήρησης της επίπτωσης Ν.Λ στην μονάδα εντατικής 

θεραπείας ενηλίκων του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης 

βασισμένη στο πρωτόκολλο του ECDC΄΄EUROPEAN SURVEILLANCE OF 

HEALTHCARE-ASSOCIATED INFECTIONS IN INTENSIVE CARE UNITS 

HAIICU Protocol v1.01 STANDARD΄΄ επικεντρώνεται σε αυτούς τους άξονες.  

 

Σκοπός της μελέτης  

Η πιλοτική εφαρμογή της επιτήρησης σε ένα νοσοκομείο της επικράτειας (ΠΑΓΝΗ) 

με στόχο την απόκτηση εμπειρίας στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων του ECDC, την 

αξιολόγηση των οδηγιών ως προς την καταγραφή, την συλλογή των δεδομένων και 

την εξοικείωση με τα πρωτόκολλα καταγραφής, την ανάλυση των αποτελεσμάτων και 

την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν, την αναγνώριση των προβλημάτων των 

Ν.Λ και τέλος τον σχεδιασμό παρεμβάσεων για την επίλυση τους. Η πιλοτική αυτή 

μελέτη, θα αποτελέσει και την βάση για την εφαρμογή καταγραφών σε Εθνική 

κλίμακα. 

Μεθοδολογία  

Η μελέτη, πραγματοποιήθηκε στην Μονάδα εντατικής θεραπείας Ενηλίκων του 

Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης και η διάρκειά της ήταν 6 μήνες. 

Χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο του ECDC  HAI ICU Protocol  v1.01 Standard 

Πραγματοποιήθηκε προοπτική επιτήρηση, για όλους τους ασθενείς της ΜΕΘ του 

ΠΑΓΝΗ μέχρι την έξοδό τους. Μελετήθηκαν τρεις κατηγορίες Ν.Λ, οι 

πνευμονίες(PN), οι βακτηριαιμίες (BSI) και οι λοιμώξεις ουροποιητικού (UTI) και η 

συσχέτισή τους με παρεμβατικές συσκευές (αναπνευστήρες, κεντρικούς 

ενδοαγγειακούς καθετήρες, καθετήρες ουροδόχου κύστεως). Καταγράφηκαν οι 

συχνότητες παθογόνων που αναγνωρίστηκαν ως αιτιολογικοί παράγοντες ανάπτυξης 

Ν.Λ στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, καθώς και η αντοχή τους, έναντι των αντιβιοτικών. 

Επίσης, καταγράφηκαν τα χορηγούμενα  αντιβιοτικά και η αιτιολογία χρήσης τους   

Αποτελέσματα 

Το 58,% των Ν.Λ που καταγράφηκαν ήταν πνευμονίες, το 39.7% ήταν βακτηριαιμίες 

και το 2.7% ήταν λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος. Η αθροιστική επίπτωση 

ήταν 57.1 λοιμώξεις ανά 100 ασθενείς. Η πυκνότητα επίπτωσης ήταν, 29.81 

λοιμώξεις  ανά 1000 ασθενοημέρες στις πνευμονίες, 20.45 λοιμώξεις ανά 1000 

ασθενοημέρες για την βακτηριαιμία και 1.16 λοιμώξεις ανά 1000 ασθενοημέρες για 

τις λοιμώξεις ουροποιητικού. Η αδρή θνητότητα ήταν 26.8% 

Οι σταθμισμένοι δείκτες επίπτωσης, ως προς τη παρουσία παρεμβατικών συσκευών, 

ήταν 42.61 λοιμώξεις ανά 1000 ημέρες χρήσης αναπνευστήρα για τις πνευμονίες, 6.8 

λοιμώξεις ανά 1000 ημέρες χρήσης κεντρικού αγγειακού  καθετήρα για τις 

βακτηριαιμίες  και 1.17 λοιμώξεις σε 1000 ημέρες χρήσης καθετήρα ουροδόχου 

κύστεως  για τις λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος. 
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Τα πιο συχνά ανιχνεύσιμα παθογόνα για όλες τις λοιμώξεις της μελέτης ήταν τα 

Gram(-)παθογόνα με 69.6%, ενώ τα Gram(+) παθογόνα ήταν 30.4%.                          

Τα είδη παθογόνων με την μεγαλύτερη συχνότητα ήταν: Acinetobacter baumani 

(27.9%),Klebsiella Pneumoniae (20.2%), Pseudomonas aeruginosa (10.5%) και 

Staphylococcus aureus (8.65%). 

Ο δείκτης χρήσης αντιβιοτικών ήταν 0.97. Από τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιήθηκαν 

το 38.9% χρησιμοποιήθηκε ως αιτιολογική θεραπεία, το 46% ως εμπειρική θεραπεία 

και το 15.1% ως φαρμακευτική προφύλαξη.. Οι  πιο συχνές χορηγούμενη ομάδες  

αντιβιοτικών ήταν: καρβεπενέμες (13.75%),αναστολείς  β-λακταμάσης (12.67%) , 

γλυκοπεπτίδες (12.50%), φθοριοκινολόνες  (11.78%) και οι κολιστίνες (10.71%) 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα μελέτη, α) Επιβεβαιώνει  τις  υψηλές  συχνότητες  Ν.Λ, που επικρατούν 

στις ΜΕΘ των ελληνικών νοσοκομείων και κατά συνέπεια, τον υψηλό κίνδυνο που 

διατρέχουν οι ασθενείς, που νοσηλεύονται σε αυτές. β) Αναδεικνύει τους παράγοντες 

κινδύνου ανάπτυξης Ν.Λ, όπως χρήση παρεμβατικών συσκευών, υποκείμενα 

νοσήματα και ταυτόχρονα την συσχέτιση των Ν.Λ, με την παράταση της νοσηλείας 

των ασθενών αυτών. γ)Περιγράφει την συχνότητα της χρήσης αντιβιοτικών  στην 

ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, όπως και  την  αντοχή  των επικρατέστερων  παθογόνων που 

προκαλούν Ν.Λ. δ)Εκτιμά τις συχνότητες των παθογόνων που ενδημούν στην ΜΕΘ 

του ΠΑΓΝΗ,  και τονίζει τις  διαφορές συχνοτήτων Ν.Λ με αντίστοιχες εθνικές και 

Ευρωπαϊκές μελέτες . 

 

Λέξεις κλειδιά: Λοιμώξεις, επίπτωση ,αντιβιοτικά, επιτήρηση Ν.Λ, παθογόνα, 

παρεμβατικές συσκευές.  
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                                                     Summary 

 

Healthcare associated   infections or Nosocomial infections (ΗΑΙ) tend to constitute a 

serious risk factor for patients, as a major contribution to increased morbidity and 

mortality indicators and multiply the cost of hospitalization. 

In the EU every year 4.1 million patients exhibit HAI with the number of deaths 

associated with them to be 37,000 

 In hospital level most HAI, recorded in ICU (54.9%) in clinical field of pathology 

(27.4%) and in the surgical field clinics (17.7%). The increased incidence of N.L in 

ICU patients, is an intractable daily problem for clinicians and requires to solve, the 

systematic surveillance and immediate implementation of measures to prevent and 

control N.L. 

This pilot study to monitor the Incidence of HAI  in adult ICU of the University 

Hospital of Heraklion Crete based protocol ECDC EUROPEAN SURVEILLANCE 

OF HEALTHCARE-ASSOCIATED INFECTIONS IN INTENSIVE CARE UNITS 

HAIICU Protocol v1.01 STANDARD focuses on these axes. 

 

Objective 

The pilot implementation of surveillance in a hospital in the territory (University 

Hospital) in order to gain experience in the implementation of protocols to the ECDC, 

the evaluation of the Directive in terms of recording, data collection and familiarity 

with protocol recording, analysis of results and draw conclusions, concerning the 

identification of problems N.L and finally designing interventions to resolve them. 

This pilot study will also be the basis for recording applications on a national level. 

 

Methodology 

The study was conducted in the Adult Intensive Care Unit of the University Hospital 

of Heraklion, the duration was 6 months. Used the protocol of ECDC HAI ICU 

Protocol v1.01 Standard A prospective surveillance for all patients in the ICU of the 

University Hospital until their removal. Studied three categories of HAIs, pneumonias 

(PN), bloodstream infections (BSI) and urinary tract infections (UTI), and their 

correlation with invasive devices (ventilators, central intravascular catheters, and 

urinary catheters). Recorded frequencies pathogens identified as causative agents in 

the development HAI in PAGNH ICU, and their resistance to antibiotics. Also 

recorded the administered antibiotics and the reasons for their use 

 

Results 

The 58% of N.L recorded were pneumonia, 39.7% bloodstream infections and 2.7% 

urinary tract infections. The cumulative incidence was 57.1 infections per 100 

patients. The incidence density was 29.81 infections per 1000 patient –days on 

pneumonias, 20.45 infections per 1000 s for bloodstream infections and 1.16 

infections per 1000 patient –days for urinary tract infections. The crude mortality was 

26.8% 

The risk-adjusted infection rates, indicators for the presence of invasive devices, was 

for pneumonia 42.61 infections per 1000 ventilator days of use, for bloodstream 

infections  6.8 infections per 1,000 days using a central vascular catheter and for 

urinary tract infections 1.17 infections in 1000 days use bladder catheter. 
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Most often detectable pathogens all infections of the study was the Gram (-) negative 

69.6%, while Gram (+) pathogens was 30.4%. The pathogenic species most 

frequently were: Acinetobacter baumani (27.9%), Klebsiella Pneumoniae (20.2%), 

Pseudomonas aeruginosa (10.5%) and Staphylococcus aureus (8.65%). 

The index antibiotic use was 0.97. Of antibiotics used in 38.9% was used as 

documentary treatment, 46% as the empiric treatment and 15.1% as pharmaceutical 

prophylaxis. The most common antibiotics administered groups were: karvepenems 

(13.75%), beta-Lactamase inhibitors (12.67%), glycopeptides (12.50%)     

fluoroquinolones (11.78% and colistin (10.71%) 

 

Conclusions 

 

This study a) Confirm the high frequencies HAI, prevailing in ICUs of Greek 

hospitals and therefore the high risk faced by patients hospitalized in them. 

 b) Highlights the risk factors HAI development including use of invasive devices, 

underlying diseases, while the correlation of HAI, extending the hospitalization of 

these patients. c) Describes the frequency of use of antibiotics in the ICU of PAGNI 

Hospital, as well as the strength of the predominant pathogens HAI. d) Estimate the 

frequency of pathogens endemic in the ICU of the PAGNI Hospital, and highlights 

the differences HAIs frequency with relevant national and European studies. 

 
 

Keys words 

Infections, incidence, antibiotics, surveillance HAI, pathogens, invasive devices. 
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1.1 Εισαγωγή  

  

Οι λοιμώξεις που σχετίζονται με τους χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή 

νοσοκομειακές λοιμώξεις (Ν.Λ), τείνουν να αποτελέσουν σοβαρό παράγοντα 

κινδύνου για τους ασθενείς των χώρων αυτών, καθώς συμβάλουν σημαντικά στην 

αύξηση των δεικτών νοσηρότητας και θνησιμότητας τους. Επίσης σε οικονομικό 

επίπεδο, πολλαπλασιάζουν το κόστος νοσηλείας των ασθενών αυτών, αυξάνοντας 

συγχρόνως τις ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό(επαγγελματίες υγείας), ενώ 

ταυτόχρονα στερούν ανθρώπινο δυναμικό από την παραγωγική διαδικασία.  

Οι ασθενείς που κινδυνεύουν περισσότερο να αναπτύξουν Ν.Λ (ασθενείς υψηλού 

κινδύνου), είναι οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς, οι ακραίες ηλικίες όπως νεογνά- 

ηλικιωμένοι, ασθενείς με υποκείμενη ή σοβαρή νόσο, εκτιθέμενοι  σε ιατρικές 

/χειρουργικές θεραπείες καθώς και ασθενείς με κακή θρέψη[1,2]. 

Οι ασθενείς των μονάδων εντατικής θεραπείας , λόγω βαρύτητας της νόσου τους και  

του αποικισμένου με ανθεκτικά παθογόνα περιβάλλοντος, έχουν υψηλό κίνδυνο να 

αναπτύξουν τέτοιου είδους λοιμώξεις (Ν.Λ). Οι επεμβατικές πράξεις, η χρήση 

παρεμβατικών συσκευών (αναπνευστήρες, κεντρικοί αγγειακοί καθετήρες,), που 

εφαρμόζονται στις μονάδες αυτές, εκθέτουν τον ασθενή σε περισσότερες εστίες 

μόλυνσης, αυξάνοντας  κατά πολύ (3-5 φορές) τον κίνδυνο να αναπτύξουν Ν.Λ , σε 

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

νοσοκομείου.  

Δεν είναι τυχαίο ότι τα υψηλότερα ποσοστά επιπολασμού και επίπτωσης Ν.Λ 

ανιχνεύονται στους ασθενείς των ΜΕΘ[2]. 

Στην ευρωπαϊκή ένωση με βάση τα στοιχεία του ECDC υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, 

περίπου 4.100.000 ασθενείς εμφανίζουν νοσοκομειακή λοίμωξη, με τον εκτιμώμενο 

αριθμό θανάτων που σχετίζονται μ αυτές να αγγίζει τις 37.000. Σε επίπεδο 

νοσοκομείου οι περισσότερες λοιμώξεις ,καταγράφηκαν στις Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας (54,9%) ακολούθησαν οι λοιμώξεις σε κλινικές του παθολογικού τομέα 

(27,4%) ενώ την τρίτη θέση κατέλαβαν οι λοιμώξεις σε κλινικές του χειρουργικού 

τομέα (17,7%)[1,2]. 

Η αυξημένη επίπτωση των Ν.Λ, κυρίως σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, που συνήθως  

νοσηλεύονται στις ΜΕΘ,  συνιστά ένα δυσεπίλυτο καθημερινό πρόβλημα των 
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κλινικών ιατρών και επιβάλλει για την επίλυση του , την άμεση εφαρμογή μέτρων για 

την  πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων αυτών. 

Η επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων, η συλλογή στοιχείων και η ανάλυσή 

τους, είναι η βάση, πάνω στην οποία πρέπει να δομηθούν και να οργανωθούν  οι 

πολιτικές πρόληψης και περιορισμού τους, έχοντας ως στόχο και σκοπό την βελτίωση 

της ποιότητας φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών.  

 

1.2.Νοσοκομειακές λοιμώξεις 

 

 

1.2.1 Ορισμός των Ν.Λ 

 

Το 1988 το Center for Disease Control and Prevention(CDC) όρισε πρώτο τα 

κριτήρια των Ν.Λ (Nosocomial infections).Τα κριτήρια αυτά, χρησιμοποιούνται 

σήμερα καθολικά, από την επιστημονική κοινότητα .Το 2012 στα πλαίσια της 

επιτήρησης των  Ν.Λ μέσω του συστήματος  National Healthcare Safety Network 

(NHSN) των ΗΠΑ, τα κριτήρια αυτά αναθεωρήθηκαν, ενώ άλλαξε  ταυτόχρονα και ο 

όρος Ν.Λ που αντικαταστάθηκε με τον όρο λοιμώξεις σχετιζόμενες με τους χώρους 

παροχής υγειονομικής περίθαλψης  (Healthcare associated infections-HAI) [3]. 

 

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα κριτήρια του CDC ως Νοσοκομειακή λοίμωξη ή 

λοίμωξη σχετιζόμενη με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης (Nosocomial infection, 

Healthcare associated infection ) ορίζεται ΄΄κάθε  λοίμωξη  που αποκτά ο ασθενής 

κατά την διάρκεια της νοσηλείας του σε νοσοκομείο ή άλλη δομή ή μονάδα 

παροχής ιατρικής περίθαλψης η οποία δεν προϋπήρχε  ή δεν ήταν σε στάδιο 

επώασης κατά τη στιγμή της εισόδου του ασθενή σ αυτή. Περιγράφεται δε  ως μία 

εντοπισμένη ή συστηματική κατάσταση που προκύπτει από μια ανεπιθύμητη και 

δυσμενή για τον οργανισμό του ασθενή  αντίδραση στην παρουσία ενός 

μολυσματικού παράγοντα (-ες) ή την τοξίνη του (ων)’’  

 

Νοσοκομειακές λοιμώξεις ,νοούνται και οι λοιμώξεις, που μεταδίδονται, κατά την 

δίοδο  του νεογνού, μέσω του γεννητικού σωλήνα (τοκετός). 

 

 Για να θεωρηθεί νοσοκομειακή μια λοίμωξη, θα πρέπει να έχουν παρέλθει, 

τουλάχιστον 48 ώρες από την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο και να μην 

έχει εκδηλώσει ο ασθενής στο χρονικό αυτό διάστημα κλινικά σημεία ή 

εργαστηριακά ευρήματα λοίμωξης. Το χρονικό διάστημα αυτό είναι το ελάχιστο στο 

οποίο επωάζονται οι περισσότεροι παθογόνοι μικροοργανισμοί και δίνουν κλινικά 

σημεία λοίμωξης. 

 

Ακόμα Ν.Λ, θεωρούνται και εκείνες, που εκδηλώνονται έως και 3 ημέρες από την 

έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο ή πριν την παρέλευση 30 ημερών από τη 

διενέργεια  χειρουργικής επέμβασης ή ένα χρόνο μετά  την  τοποθέτηση πρόσθετου 

υλικού(ξένο σώμα) σε χειρουργείο. 

 

Για ορισμένους τύπους λοιμώξεων, η διάγνωση της μόλυνσης, από κλινικό γιατρό ή 

χειρούργο, που προέρχεται από την άμεση παρατήρηση κατά τη διάρκεια μιας 
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χειρουργικής επέμβασης, ενδοσκοπική εξέταση, ή άλλες διαγνωστικές εξετάσεις 

,είναι ένα αποδεκτό κριτήριο ορισμού Ν.Λ, εκτός εάν υπάρχουν πειστικές αποδείξεις 

για το αντίθετο. Τα κλινικά στοιχεία μπορεί να προέρχονται και από την άμεση 

παρατήρηση της περιοχή μόλυνσης (πχ μια πληγή) ή την επανεξέταση των 

πληροφοριών στο διάγραμμα  παρακολούθησης  του ασθενή ή  από άλλα κλινικά 

αρχεία[3,4]   

          .  

Οι Ν.Λ προκαλούνται από μολυσματικούς παράγοντες που προέρχονται από ενδογενείς 

και από εξωγενείς πηγές. 

 

Ενδογενείς πηγές μετάδοσης των μικροοργανισμών αποτελούν: το δέρμα, η μύτη, το 

στόμα, η γαστρεντερική οδό, και ο κόλπος, που συνήθως αποικίζονται από διάφορους 

μικροοργανισμούς. 

 

Εξωγενείς πηγές μετάδοσης αποτελούν :το προσωπικό της κάθε υγειονομικής  δομής, 

οι επισκέπτες ,οι ιατρικές συσκευές ,ο εξοπλισμός για την φροντίδα των ασθενών και 

το περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης. 

 

 1.2.2 Η ιστορία των Ν. Λ και του  ελέγχου-επιτήρησής τους 

 

Από τα βάθη της αρχαιότητας ,οι μολύνσεις και μετέπειτα λοιμώξεις (από τον 

19
ο
αιώνα) ήταν συνυφασμένες με την έννοια  της ασθένειας τόσο στο επίπεδο της 

κοινότητας όσο και στο πλαίσιο οργανωμένης νοσηλείας και ίασης (νοσηλευτήρια- 

νοσοκομεία). 

Οι Σουμέριοι πάνω σε γλυπτά  πριν από 4.000 χρόνια περιγράφουν στρατηγικές 

επούλωσης και θεραπείας του τραύματος, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν γνώσεις για τη 

διάγνωση και διαχείριση μόλυνσης ενώ ο Ιπποκράτης στην αρχαία Ελλάδα 

παρήγαγε ένα μεγάλο αριθμό ιατρικών κειμένων με τίτλο  Corpus Hippocraticum 

(460 Π.Χ) που περιέγραψε τον χειρουργικό καθαρισμό τραυμάτων και την διαχείριση 

αυτών. Υπάρχουν ακόμα περιγραφές για  χειρουργική παροχέτευση του πύου, με ένα 

σωλήνα κασσιτέρου (πύον εξολκέα)που τοποθετούνταν στο απόστημα[5,6,7]. Επίσης 

στο λεββιτικόν στην παλαιά διαθήκη αναφέρεται η απομόνωση λεπρών η 

καθαριότητα και απολύμανση που ουσιαστικά είναι και οι πρώτες αναφορές για την 

αποφυγή μετάδοσης λοιμώξεων. 

Από τότε πέρασαν αρκετοί αιώνες χωρίς να επιτευχθεί  σημαντική πρόοδος στον 

τομέα των λοιμώξεων για να φτάσουμε στον 12
ο
 αιώνα όπου ο κορίνθιος ιατρός 

ραβίνος και φιλόσοφος Μαιμωνίδης έκανε αναφορές που περιέγραφε το πλύσιμο των 

χεριών ως μέτρο υγιεινής μετά από επαφή με ασθενή, πρακτική που σήμερα αποτελεί 

την κορωνίδα της πρόληψης των λοιμώξεων. Τρεις αιώνες μετά στην Ευρώπη ο 

Ambrose  Pare κουρέας και μετέπειτα  χειρουργός στρατιωτικός ιατρός το 1557 

εισήγαγε τον χειρουργικό καθαρισμό των μολυσμένων τραυμάτων και σημείωσε τη 

χρησιμότητα της προληπτικής θεραπείας της μόλυνσης (utility of maggot therapy). Η 

διαδικασία αυτή υποστηρίχθηκε από τον D.J Larrey χειρούργο του Ναπολέοντα το 

1829 και εφαρμόζεται ακόμα  και σήμερα[8]. 

Το 1847 ένας γιατρός από την Βουδαπέστη Ο Ignaz Filipp Semmelweis (1818-

1865) άλλαξε το ρου της ιστορίας των Ν.Λ κυρίως στον τομέα της πρόληψης. Η 

οξυδερκέστατη παρατήρηση που έκανε μελετώντας την θνητότητα γυναικών από 

επιλόχειο πυρετό στην μία από τις δύο γυναικολογικές κλινικές του Πανεπιστημιακού 

νοσοκομείου Allgemeines Krankenhaus όπου εργαζόταν και η συσχέτιση της 

θνητότητας με το περιβάλλον του νοσοκομείου και το ιατρικό και νοσηλευτικό 
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προσωπικό αυτού ήταν η γενεσιουργός ιδέα  του όρου Νοσοκομειακή Λοίμωξη. 

Αρχικά τα ευρήματα αυτά  δεν βελτίωσαν τις συνθήκες υγιεινής  στα νοσοκομεία, 

αλλά οι χειρουργοί υιοθέτησαν σταδιακά άσηπτες τεχνικές και αντισηπτικά και 

καινοτόμες τεχνικές για τη μείωση της ευαισθησίας των ασθενών στις 

μετεγχειρητικές λοιμώξεις. Επίσης εφάρμοσε την υγιεινή των χεριών πετυχαίνοντας  

την κατακόρυφη μείωση της  θνητότητας. Τα υπόλοιπα αποτελούν ιστορία πλέον και 

θεμελιώδης κανόνες πρόληψης των Ν.Λ[9,10 ]. 

Μετά από μερικές δεκαετίες η Florence Nightingale (1820-1910) ιδρυτής της 

επαγγελματικής νοσηλευτικής, τόνισε τον ρόλο του νοσοκομειακού περιβάλλοντος 

στην πρόληψη των Ν.Λ και θέσπισε πρωτοποριακούς  κανόνες πρόληψης των Ν.Λ. 

Χαρακτηριστικά τα κείμενά της όπου αναφέρει ότι ΄΄η υγεία είναι γνωστό ότι 

εξαρτάται από την τήρηση ορισμένων νόμων. Η καθαριότητα, η τάξη, ο αερισμός, η 

αποφυγή έντονου ήχου και η σωστή δίαιτα εξασφαλίζει την υγεία ενώ η αναταραχή, 

βρωμιά, και η κακή διατροφή φέρει αναπόφευκτα την τιμωρία της χολέρας, σκορβούτο, 

δυσεντερία, και πυρετούς.(1863)[10]. 

 Λίγα χρόνια αργότερα το 1867 ο Joseph Lister δημοσιεύει άρθρο που περιγράφει τις 

΄΄αρχές της αντισηψίας στην χειρουργική΄΄. Έχοντας γίνει γνωστός από τον Pasteur ο 

ρόλος των μικροοργανισμών, τους συσχετίζει με την διαπύηση τραυμάτων και 

εφαρμόζει τεχνικές αντισηψίας με τη χρήση του καρβολικού οξέως (φαινόλιο) τόσο 

για τα τραύματα όσο και για τα χειρουργικά εργαλεία πετυχαίνοντας σημαντική 

μείωση της θνητότητας[11].Δέκα χρόνια μετά το 1877 δημοσιεύονται οι πρώτες 

συστάσεις για προφύλαξη– απομόνωση ασθενών με λοιμώξεις και δημιουργούνται τα 

πρώτα νοσοκομεία μολυσματικών ασθενειών. Ασθενείς με λοιμώδη νόσημα 

νοσηλεύονται σε χωριστούς χώρους νοσηλείας ενώ εισάγονται τεχνικές αντισηψίας 

που χρησιμοποιούνται για καταπολέμηση των λοιμώξεων 

Το 1928 η ανακάλυψη της πενικιλίνης η οποία κυκλοφόρησε ευρέως  το 1941 

βοήθησε στο να μειωθεί δραστικά το ποσοστό των μετεγχειρητικών λοιμώξεων στα 

νοσοκομεία και να κυμανθεί περίπου στο 5%, όμως μόλις λίγα χρόνια μετά 

εμφανίστηκαν τα πρώτα ανθεκτικά στελέχη των μικροβίων (σταφυλόκοκκοι) κάτι 

που οδήγησε τις αρχές μετά από μια μεγάλη επιδημία Ν.Λ σε πολλά νοσοκομεία των 

ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 50, στην δημιουργία επιτροπών ελέγχου 

λοιμώξεων στους χώρους των νοσοκομείων. 

Το 1946 ιδρύεται στην Ατλάντα της Τζώρτζια στις ΗΠΑ το Communicable Disease 

Center (CDC). Σήμερα, το CDC μετονομαζόμενο σε Center for Disease Control and 

Prevention είναι η ναυαρχίδα στην προαγωγή της υγείας τόσο στις ΗΠΑ όσο και 

παγκοσμίως και είναι πρωτοπόρος στην πρόληψη, έλεγχο και την επιτήρηση Ν.Λ και 

ένας παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της δημόσιας υγείας[12]. 

To 1968 η American Hospital Association’s Advisory Committee παρουσιάζει το 

πρώτο εγχειρίδιο για τον έλεγχο των λοιμώξεων στα νοσοκομεία με τίτλο ‘’Infection 

Control in the Hospital’’ενώ το CDC δημοσιεύει τις πρώτες οδηγίες για την 

επιτήρηση των Ν.Λ [12]. 

Την αμέσως επόμενη χρονιά  το Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations (JCAHO) επιβάλει την οργάνωση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου 

λοιμώξεων και τη δημιουργία θαλάμων απομόνωσης στα νοσοκομεία των ΗΠΑ ενώ 

το 1976 η ίδια επιτροπή δημοσιεύει τα κριτήρια που αφορούν τον έλεγχο των 

λοιμώξεων στα νοσοκομεία των ΗΠΑ δημιουργώντας έτσι το νομικό πλαίσιο για την 

λειτουργία των επιτροπών ελέγχου λοιμώξεων και τον σχεδιασμό  προγραμμάτων 

ελέγχου λοιμώξεων [13]. 

Στις αρχές  της δεκαετίας του 70 εφαρμόζεται στα νοσοκομεία των ΗΠΑ από το 

CDC  το Εθνικό σύστημα επιτήρησης νοσοκομειακών λοιμώξεων (National 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://www.health.qld.gov.au/&usg=ALkJrhgHzvWHpWjLS3izJuWEjZAsB7Ya_Q
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Nosocomial Infection Surveillance System-NNISS) και εισάγεται στα νοσοκομεία ο 

θεσμός του επιδημιολόγου και νοσηλευτή ελέγχου λοιμώξεων[14]. 

Στα μέσα της ίδιας δεκαετίας  το CDC ξεκινά την μελέτη SENIC (Study on the 

efficacy of Nosocomial Infection Control). Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη στην ουσία 

μελέτη που αφορά στην αποδοτικότητα του ελέγχου λοιμώξεων στα νοσοκομεία. 

Σκοπός της η εκτίμηση του προβλήματος των λοιμώξεων στα νοσοκομεία και η 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ελέγχου που εφαρμόζονταν στα νοσοκομεία 

μελέτης[15]. Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν την σημασία της ενεργής 

επιτήρησης καθώς μειώθηκαν σημαντικά τα ποσοστά των Ν.Λ στα νοσοκομεία που 

εφαρμόστηκε η επιτήρηση (έως και 32%) ενώ αυξήθηκε το ποσοστό των Ν.Λ στα 

νοσοκομεία που δεν εφαρμόστηκε επιτήρηση [16]. 

Το 1988 ορίζονται για πρώτη φορά από το CDC τα κριτήρια για τον ορισμό των Ν.Λ 

και γίνονται καθολικά αποδεκτά από το σύνολο της επιστημονικής και ιατρικής 

κοινότητας [17].  

Το 1993 ιδρύεται στην νότια Αμερική (Αργεντινή)το International Nosocomial 

Infection Control Consortium (INICC) με σκοπό να δημιουργήσει και να συντονίσει 

ένα παγκόσμιο δίκτυο επιτήρησης και διενέργειας μελετών για τον έλεγχο των 

λοιμώξεων ,ενώ γίνεται και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας. Επίσης ιδρύεται η 

Association for Professional in infection Control and Epidemiology (APIC) που έχει 

σαν στόχο την βελτίωση της υγείας των ασθενών και τη μείωση του κινδύνου από τις 

λοιμώξεις [18]. 

Τον Ιούλιο του 2005, με έναυσμα την επιδημία SARS το 2003 στην Ευρώπη, 

δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ECDC (European Centre for Disease 

Prevention and Control) ως πανευρωπαϊκός φορέας για τη δημόσια υγεία σε χρόνο 

ρεκόρ για έναν οργανισμό της ΕΕ. Τα πρώτα αποτελέσματα ερευνών του 

δημοσιεύτηκαν μέσω ενός ευρωπαϊκού επιστημονικού περιοδικού αφιερωμένο στην 

επιδημιολογία, την επιτήρηση, την πρόληψη και τον έλεγχο των μολυσματικών 

ασθενειών, τον Μάρτιο του 2007[19].                

 

 

1.2.3 Αίτια και παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη   Ν. Λ 

 

Οι Αιτιολογικοί παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη  Ν.Λ είναι: 

 οι περιβαλλοντικοί παράγοντες 

 οι μικροβιακοί παράγοντες 

 η γενική κατάσταση των ασθενών 

 η αντοχή των μικροβίων 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

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

(μικροοργανισμός), τον ευαίσθητο ξενιστή (υποκείμενο) και το μέσο μετάδοσης. Το 

περιβάλλον του νοσοκομείου αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για την παρουσία αυτών 

των τριών στοιχείων. 

Κατά την παρουσία του στο νοσοκομείο ο ασθενής εκτίθεται σε μια ποικιλία 

εξωγενών μικροοργανισμών όπως βακτήρια ,μύκητες, ιούς, πρωτόζωα που 

μεταδίδονται τόσο από άλλους ασθενείς όσο και από το προσωπικό του νοσοκομείου 

και από τους επισκέπτες. Δεξαμενές μετάδοσης μπορεί να είναι και  η ενδογενή 

χλωρίδα του ασθενούς όπως υπολείμματα βακτηρίων στο δέρμα, στους 

βλεννογόνους, στο γαστρεντερολογικό σύστημα, στο αναπνευστικό σύστημα τα 

οποία είναι δύσκολο να καταστείλει ή αντικείμενα που είναι μολυσμένα όπως έπιπλα 
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νοσοκομείου, εξοπλισμός συσκευές επεμβατικές, υλικά νοσοκομείου, ιματισμός, 

τρόφιμα, φάρμακα. Επίσης ο συνωστισμός των ασθενών σε περιορισμένο χώρο λόγω 

έλλειψης κτιριακών υποδομών και η υπέρ-πληρότητα των νοσοκομείων είναι 

παράγοντες που ευνοούν την μετάδοση αυτών των λοιμώξεων. 

Οι πιο συχνές πηγές παθογόνων μικροοργανισμών στο χώρο του νοσοκομείου με 

φθίνουσα σειρά είναι: Οι άλλοι ασθενείς, ο ιατρικός εξοπλισμός και οι συσκευές, το 

υγειονομικό προσωπικό, τα μολυσμένα φάρμακα, τα μολυσμένα τρόφιμα, ο κτηριακός 

και ξενοδοχειακός εξοπλισμός[14]. 

 

Μικροβιακοί παράγοντες 

Ευαισθησία υποδοχής 

Ο κάθε άνθρωπος  έχει διαφορετική ευαισθησία στο να αναπτύξει μια μόλυνση μετά 

από έκθεση σε ένα παθογόνο οργανισμό. Μερικοί έχουν έμφυτους προστατευτικούς 

μηχανισμούς και ποτέ δεν θα αναπτύξουν συμπτωματική ασθένεια, επειδή μπορεί να 

αντισταθούν στην μικροβιακή ανάπτυξη ή έχουν ανοσία σε μικροβιακές ιδιότητες 

των παθογόνων. Άλλοι μπορεί να δημιουργήσουν μια  συμβιωτική σχέση με τον 

μικροοργανισμό και να τον διατηρούν ως αποικιστή (ασυμπτωματικοί φορείς) ή να 

αναπτύξουν μια ενεργό λοίμωξη. Η πιθανότητα ένας μικροοργανισμός- αποικιστής να 

δημιουργήσει λοίμωξη εξαρτάται από: την αντοχή του σε αντιμικροβιακούς  

παράγοντες, τη λοιμογόνο δράση του και την ποσότητα ενοφθάλμισης του λοιμογόνου 

υλικού. 

Η συχνή  χρήση αντιμικροβιακών καταστρέφει ή μειώνει την φυσιολογική χλωρίδα 

του ασθενούς με αποτέλεσμα το κενό αυτό να συμπληρώνεται από μικρόβια άλλου 

ασθενή ή από ανθεκτικά στελέχη μικροβίων που πριν ήταν σε μικρή αναλογία στην 

χλωρίδα του ασθενούς και δεν προκαλούσαν αντίδραση ή από μικροοργανισμούς από 

τον περιβάλλοντα χώρο(αντικείμενα, επιφάνειες). 

 Η κατάχρηση των αντιβιοτικών οδηγεί σε μια γενετική πίεση επιλογής των 

μικροβίων με αντοχή στα αντιβιοτικά και από κοινά μικρόβια, όπως ο 

σταφυλόκοκκος και το κολοβακτηρίδιο. Επίσης , η συχνότητα λοιμώξεων από 

μικρόβια όπως το Acinetobacter και η Ψευδομονάδα έχουν γίνει συχνές στα 

νοσοκομεία οδηγώντας στο σημαντικό πρόβλημα των Ν.Λ από τα βακτήρια που 

έχουν αντοχή στα περισσότερα αντιβιοτικά[14]. 

 

 

Γενική κατάσταση των ασθενών 

Εγγενείς παράγοντες κινδύνου προδιαθέτουν τους ασθενείς για Ν.Λ.  

Οι ασθενείς που κινδυνεύουν περισσότερο να αναπτύξουν Ν.Λ, είναι αυτοί που 

ανήκουν, στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως: ανοσοκατασταλμένοι 

ασθενείς, ακραίες ηλικίες (νεογνά, ηλικιωμένους), ασθενείς με υποκείμενη νόσο ή 

σοβαρή  ασθένεια, εκτιθέμενοι σε ιατρικές /χειρουργικές θεραπείες και ασθενείς με 

κακή θρέψη[20].  

Λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα της ασθένειας , σε συνδυασμό με 

πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου, παρατηρούμε ότι δεν είναι τυχαίο, που τα 

υψηλότερα ποσοστά μόλυνσης είναι σε ασθενείς της ΜΕΘ (είναι περίπου τρεις 

φορές υψηλότερο από ό, τι στα άλλα τμήματα ή κλινικές του νοσοκομείου). Η 

παρατεταμένη νοσηλεία,  λόγω  της ασθένειας (κυρίως στις ΜΕΘ), ευνοεί και 

συμβάλλει  στην ανάπτυξη Ν.Λ, καθώς δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες να 

χρησιμοποιηθούν προϊόντα επεμβατικής τεχνολογίας και επίσης, ο ασθενής έχει 

περισσότερο χρόνο έκθεσης σε εξωγενείς μικροοργανισμούς[21].   
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Οι παρεμβατικές ιατρικές συσκευές (αναπνευστήρες, κεντρικοί αγγειακοί 

καθετήρες, καθετήρες ουροδόχου κύστεως), παρέχουν μια πύλη εισόδου για 

παθογόνους μικροοργανισμούς, που μπορούν να προκαλέσουν λοίμωξη ή να 

αποικίσουν τον ασθενή. Σύμφωνα με μελέτες από τη διεθνή βιβλιογραφία, 

τουλάχιστον το 90% των Ν.Λ, σχετίζονται με παρεμβατικές συσκευές[22].  

 

Η έκθεση σε αυτούς  τους αποικιστές -μικροοργανισμούς προέρχεται  από ενδογενή 

πηγή ,από την νοσοκομειακή χλωρίδα  στο περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης και 

τα χέρια εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Τα υψηλότερα ποσοστά των 

ανεπιθύμητων συμβάντων (29,3%) δεν σχετίζονται με τις χειρουργικές επεμβάσεις, 

αλλά αντίθετα συνδέονται με την παρακολούθηση των ασθενών  και την καθημερινή 

φροντίδα τους, όταν αυτή στερείται των κατάλληλων μέτρων αντισηψίας[23]. 

 

Η αντοχή των μικροβίων 

Τα τελευταία χρόνια λόγω της ευρείας χρήσης αντιβιοτικών όλο και περισσότεροι 

ασθενείς λαμβάνουν αντιμικροβιακά φάρμακα είτε για θεραπεία ή για προφύλαξη 

από κάποιο λοιμογόνο μικροοργανισμό(κυρίως στο χώρο του νοσοκομείου). Μέσω 

της φυσικής επιλογής και της ανταλλαγής γονιδιακού υλικού οι μικροοργανισμοί 

αυτοί προκειμένου να επιβιώσουν δημιουργούν μικροβιακά στελέχη που είναι 

ανθεκτικά στα αντιβιοτικά με συνέπεια να ενδημούν στους χώρους του νοσοκομείου.  

Έχει αποδειχθεί ότι, τα επίπεδα κατανάλωσης αντιβιοτικών ,συσχετίζονται, με τα 

επίπεδα της αντίστασης των παθογόνων μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά, δηλαδή, 

όσο περισσότερα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται σε ένα πληθυσμό, τόσο  μεγαλύτερη 

αντίσταση στα αντιβιοτικά θα υπάρξει από βακτήρια που είναι υπεύθυνα για 

λοιμώξεις του εν λόγω πληθυσμού. 

 

Η μικροβιακή αντοχή  των παθογόνων που σχετίζονται με Ν.Λ είναι από τα πιο 

σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε επίπεδο  

Ε.Ε. Υπάρχουν μεγάλες διακρατικές διαφορές στο ποσοστό των ανθεκτικών 

βακτηρίων στην ΕΕ για τα περισσότερα ανθεκτικά βακτήρια που δηλώθηκαν  στο 

Ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης της μικροβιακής αντοχή(EARSS) και επίσης 

μεγάλες διαφορές στην χρήση αντιβιοτικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ με την 

Ελλάδα και την Κύπρο να χρησιμοποιούν τα περισσότερα αντιβιοτικά για ασθενείς 

της κοινότητας με χρήση περίπου τρεις φορές περισσότερο από ό, τι τα κράτη μέλη 

που χρησιμοποιούν  τα λιγότερα (Κάτω Χώρες).  

 

Η πολυανθεκτικότητα των παθογόνων έναντι στις θεραπείες με αντιβιοτικά είναι μια 

αναπτυσσόμενη απειλή για όλη την ανθρωπότητα και αποτέλεσμα αυτού είναι η 

παρατεταμένη ασθένεια με επιπλέον διαμονή στα νοσοκομεία και με μεγαλύτερο 

κίνδυνο θανάτου για τους ασθενείς. Ο αριθμός των θανάτων ετησίως στη ΕΕ από τα 5 

πιο πολυανθεκτικά βακτήρια συχνά υπεύθυνα  για Ν.Λ υπολογίζεται σε 25 000[24]. 

 

1.2.4 Μηχανισμοί μετάδοσης της λοίμωξης 

 

Προκειμένω να εγκατασταθεί μια Ν.Λ σε έναν ασθενή θα πρέπει να αλληλεπιδρούν 

ταυτόχρονα αρκετοί παράγοντες που αφορούν τόσο τον παθογόνο μικροοργανισμό 

που αποτελεί το αίτιο της λοίμωξης όσο και το υποκείμενο (ασθενής) στο οποίο 

λαμβάνει χώρα η λοίμωξη. 

Όλα αυτά συνθέτουν μια αλυσίδα την λεγόμενη αλυσίδα Ν.Λ η συνεκτικότητα της 

οποίας καθορίζει και την πιθανότητα ανάπτυξης της λοίμωξης. (εικόνα 1). 
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Οι παράγοντες και οι μηχανισμοί που συντελούν στην ανάπτυξη μιας λοίμωξης είναι 

[25,86]: 

 

Το παθογόνο αίτιο: 

 Είναι ο αιτιολογικός παράγοντας της λοίμωξης και μπορεί να είναι οποιοσδήποτε 

παθογόνος μικροοργανισμός που προκαλεί λοιμώδη νόσημα, όπως βακτήρια, ιοί, 

πρωτόζωα, παράσιτα, μύκητες. 

 

Η πηγή ή δεξαμενή της λοίμωξης:  

Η κύρια πηγή των λοιμώξεων σε συντριπτικό ποσοστό είναι ο άνθρωπος (98%). 

Οι επαγγελματίες υγείας που έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς ,οι άλλοι ασθενείς 

(που μπορεί να έχουν οξεία λοίμωξη ή λοίμωξη σε αποδρομή ή που είναι απλοί 

αποικιστές παθογόνων),καθώς και οι επισκέπτες των ασθενών (είναι δυνητικά 

αποικιστές παθογόνων λοιμογόνων μικροοργανισμών και μπορούν να τα μεταδώσουν 

στον ασθενή),είναι οι κύριοι φορείς των παθογόνων. 

Πηγές ανθεκτικών παθογόνων μικροοργανισμών  μπορεί να αποτελέσουν και τα ζώα 

(ως ενδιάμεσοι ξενιστές-αποικιστές παθογόνων),τα κουνούπια ,τα τρωκτικά καθώς 

και το νοσοκομειακό περιβάλλον (ιατρικός και υλικοτεχνικός εξοπλισμός ,επιφάνειες 

,τρόφιμα νερό). 

 

Το σημείο-πύλη εξόδου του παθογόνου 

Είναι η οδός, από την οποία, τα παθογόνα αποβάλλονται από τον ξενιστή (που  

αποτελεί την πηγή-εστία της μόλυνσης) και  σε ότι αφορά τους ζώντες οργανισμούς 

είναι: 

 η αναπνευστική οδός 

 η γεννητική-ουροποιητική οδός 

 η γαστρεντερική οδός 

 το δέρμα/βλεννογόνοι 

 διά μέσου του πλακούντα 

 το αίμα 

 

Τρόπος μετάδοσης 

Είναι ο μηχανισμός με τον οποίο μεταφέρεται ο μολυσματικός παράγοντας από την 

πηγή στον ευάλωτο ξενιστή(από άνθρωπο σε άνθρωπο) μέσω: 

 -επαφής που διακρίνεται  στην άμεση: από ασθενή ή επισκέπτη σε ασθενή με την 

φυσική επαφή και  από επαγγελματία υγείας κατά την νοσηλεία του ασθενούς  και 

έμμεσα μέσω επαφής του ασθενή με μολυσμένα αντικείμενα 

- με τον αέρα 

- με σταγονίδια 

- με κοινό φορέα 

-με ενδιάμεσο ξενιστή 

 

Το σημείο εισόδου του φορέα της νόσου 

Είναι το σημείο από το οποίο ο μολυσματικός φορέας, εισέρχεται στον ευάλωτο 

ξενιστή. Μπορεί να είναι δια μέσω της: 

 -αναπνευστικής οδού 

- γενετικού – ουροποιητικού συστήματος (εξωτερικό) 

- γαστρεντερικού συστήματος 

 -δέρματος/ βλεννογόνων 

 -του πλακούντα (από τη μητέρα στο νεογνό) 
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- παρεντερικής οδού 

- επεμβατικών συσκευών(καθετήρες, αναπνευστήρες, παροχετεύσεις χωρίς κλειστό 

κύκλωμα)  

 

Ο  ευάλωτος ξενιστής 

ο κάθε ανθρώπινος οργανισμός έχει ένα πολύπλοκο αμυντικό σύστημα που του 

επιτρέπει να αντιδρά σε κάθε προσπάθεια εισβολής ξένου προς αυτόν οργανισμό( εν 

προκειμένω μικροοργανισμό).Σε πολλές περιπτώσεις αυτό το αμυντικό φράγμα 

καταρρέει με συνέπεια ο ασθενής να είναι ευάλωτος στις επιθέσεις που δέχεται από 

παθογόνους μικροοργανισμούς (Ευάλωτος ξενιστής) 

σε αυτή την κατηγορία ασθενών συμπεριλαμβάνονται: 

 Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς 

 Ασθενείς με χρόνια Νοσήματα 

 Ηλικιωμένοι 

 Πολυτραυματίες 

 Ασθενείς των ΜΕΘ 

 Ασθενείς μετά από μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις 

Τα πεδία που έχουμε  την μεγαλύτερη  ανάπτυξη Ν.Λ είναι: 

 χειρουργικές τομές 

 αναπνευστικό σύστημα 

 οστά και αρθρώσεις 

 κεντρικό νευρικό σύστημα 

 γαστρεντερικό σύστημα 

 δέρμα και μαλακά μόρια 

 αίμα 

 ουροποιητικό σύστημα 

 καρδιαγγειακό σύστημα 

 μάτια – αυτιά – φάρυγγας - στοματική κοιλότητα 

 αναπαραγωγικό σύστημα 

 

 
Εικόνα 1. Αλυσίδα μετάδοσης της Νοσοκομειακής λοίμωξης 
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1.2.5 Κατανομή-συχνότητα των Ν.Λ 

 

Όσο αφορά την συχνότητα και την κατανομή των Ν.Λ οι τελευταίες μελέτες δείχνουν 

αυξητικές τάσεις τόσο του επιπολασμού όσο και της επίπτωσης. 

 Παράγοντες που συνετέλεσαν σ’ αυτό είναι, η αλόγιστη χρήση των  αντιβιοτικών, η 

χρήση παρεμβατικών συσκευών για την υποστήριξη των ασθενών ,αλλά και η 

επιδείνωση της γενικής υγείας του πληθυσμού που τον έκανε ευάλωτο σ αυτές τις 

λοιμώξεις. 

 Σ αυτό συνηγόρησε επίσης και η ανάπτυξη νέων τεχνικών επιτήρησης  και ελέγχου 

Ν.Λ, καθώς και η βελτίωση των δικτύων επιτήρησης, γεγονός που έκανε  

αποτελεσματικότερη, την ανίχνευση τους. 

Σύμφωνα με έκθεση του Π.Ο.Υ μετά από συστηματική ανάλυση ανασκοπήσεων όσο 

αφορά τον επιπολασμό και την επίπτωση των Ν.Λ για την περίοδο   1995 - 2010 σε 

υψηλής και χαμηλής /μεσαίου εισοδήματος χώρες οι συχνότητες και η κατανομή των 

λοιμώξεων είχαν αυξητικό πρόσημο ιδιαίτερα  στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος[26]. 

Αναλυτικότερα 

Σε χώρες με υψηλό βιοτικό επίπεδο ο επιπολασμός των  Ν.Λ σε ασθενείς που 

απέκτησαν τουλάχιστον μία λοίμωξη, κυμάνθηκε από 3,5% - 12% ο αθροιστικός 

επιπολασμός σε μεικτούς πληθυσμούς ασθενών(όλοι οι ασθενείς, όλων των τμημάτων 

των νοσοκομείων), ήταν7,6% επεισόδια ανά 100 ασθενείς με 7,1 προσβεβλημένους 

ασθενείς ανά 100 ασθενείς (Σχήμα  3.3) [26]. 
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Σε χώρες μεσαίου και χαμηλού βιοτικού επιπέδου(υπήρξαν λίγες πηγές), ανέφεραν 

ποσοστά υψηλότερα από ότι στις ανεπτυγμένες χώρες. Ο επιπολασμός κυμαινόταν 

από 5,7% έως19,1%με αθροιστικό επιπολασμό 10,1 ανά 100 ασθενείς με τις 

περισσότερες μελέτες αναφέρονται σε ποσοστά άνω του 10%(Σχήμα 4.2).  

 

Η αύξηση των Ν.Λ σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος επηρεάζει ιδιαίτερα 

πληθυσμούς υψηλού κινδύνου, όπως οι ασθενείς που εισήχθησαν σε ΜΕΘ και τα 

νεογνά, με συχνότητα  αρκετές φορές υψηλότερες από ό, τι στις βιομηχανικές χώρες 

(αναλυτική αναφορά στο κεφάλαιο 1.5)[26]. 

 

Στην Ευρώπη το ECDC αναφέρει ότι περίπου 4.131.000 ασθενείς αναπτύσσουν 

περίπου 4.544.100 επεισόδια  Ν.Λ κάθε χρόνο. Η εκτιμώμενη συχνότητα επίπτωσης 

(estimate incidence rate) στις ΗΠΑ ήταν 4,5% το 2002, που αντιστοιχεί σε 9,3 

λοιμώξεις ανά 1000 ασθενείς-ημέρες ή 1,7 εκατομμύρια ασθενείς.[27] 

 

Στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος ήταν η πιο 

συχνή μορφή Ν.Λ με 36% και 27%, αντίστοιχα . Στις ΗΠΑ, δεύτερες σε συχνότητα 

ήταν οι λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου SSI με 20%, και ακολούθησαν οι βακτηριαιμίες 

(BSI), και οι πνευμονίες (PN) με 11% αντίστοιχα. Στην Ευρώπη, ο δεύτερος πιο 

συχνός τύπος Ν.Λ ήταν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος με 

24%, ακολουθούμενες από τις λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου SSI με 17% και  τις 

βακτηριαιμίες  (BSI) με 10.5%. [27,28]. 

 

Τα παθογόνα 

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη ανασκόπηση από 28 μελέτες που διεξήχθησαν σε 

αναπτυσσόμενες χώρες  αναφέρει τα Gram-αρνητικά μικρόβια, ως τα πιο συχνά  

τόσο σε μεικτούς πληθυσμούς ασθενών(ασθενείς  όλων των τμημάτων του 

νοσοκομείου) όσο και σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (ασθενείς της ΜΕΘ,  

ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς, ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα και ακραίες 

ηλικιακά ομάδες ασθενών)[26].  

 

Τα  πιο συχνά  παθογόνα ήταν ο S. aureus σε μικτούς πληθυσμούς ασθενών, και το 

Acinetobacter spp. σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Το τελευταίο ήταν το δεύτερο πιο 

συχνό παθογόνο αίτιο για VAP (24,0%) και για BSI (17,7%). Ο S. aureus ήταν η πιο 

συχνή αιτία τις SSI και BSI. Τα Gram-αρνητικά μικρόβια επίσης, απομονώθηκαν σε 

ένα μεγάλο ποσοστό των SSI.  

 

Ο Zaidi and colleagues  ανέφεραν ανησυχητικές εκτιμήσεις μεταξύ των Ν.Λ 

νεογνών. Η μελέτη έδειξε, ότι, το 51% των Klebsiella spp ήταν παραγωγοί ευρέος  

φάσματος β-λακταμάσης, και 38% και 64% του S. aureus ήταν ανθεκτικοί στη 

μεθικιλλίνη και την οξακιλίνη, αντίστοιχα. Βρέθηκε επίσης ότι το 70% των 

παθογόνων που απομονώθηκαν  σε βακτηριαιμίες, ήταν ανθεκτικά στην αμπικιλλίνη 

και την γενταμυκίνη, αντιμικροβιακά, που συνιστώνται συνήθως από τον WHO, για 

την εμπειρική θεραπεία της νεογνικής σήψης[26]. 

 

Αυτά τα μικροβιολογικά δεδομένα, ήταν παρόμοια με αυτά που αναφέρθηκαν το 

1995 από την μελέτη (EPIC)( Πίνακας 3.1). Η Ε. coli (20,1%) και ο S. Aureus 

(17,8%) ήταν τα πιο συχνά παθογόνα που προκάλεσαν Ν.Λ σε μικτούς πληθυσμούς 

ασθενών, που αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι ουρολοιμώξεις και οι SSI  είναι οι πιο 

κοινοί τύποι λοιμώξεων που απαντώνται στα νοσοκομεία. Άλλα βασικά παθογόνα σε 
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αυτούς τους μεικτούς πληθυσμούς ασθενών ήταν: η Pseudomonas spp. 11.5%, τα 

εντεροβακτηριακά 10,6%, η Candida spp. 6,7%, οι Εντερόκοκκοι 6,5%, το 

Acinetobacter spp. 5,8% και οι κουαγκουλάση-αρνητικοί σταφυλόκοκκοι 5.3% [26]. 

 

Σύμφωνα με έκθεση του ECDC , που αφορά  επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής 

στην Ευρώπη το 2011, σε 29 χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ και την ανάλυση των τάσεων που 

καταδεικνύουν τα στοιχεία που υποβλήθηκαν την περίοδο 2008-2011, προκύπτει μια 

γενική πανευρωπαϊκή αύξηση της αντοχής των αρνητικών κατά Gram παθογόνων 

υπό επιτήρηση, ενώ η αντοχή των θετικών κατά Gram παθογόνων, φαίνεται να 

σταθεροποιείται ή ακόμη και να μειώνεται σε ορισμένες χώρες[29]. 

 

Το 2011, η πιο ανησυχητική ένδειξη αυξανόμενης μικροβιακής αντοχής προέρχεται 

από στοιχεία για τη συνδυασμένη αντοχή (αντοχή σε κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, 

φθοριοκινολόνες, καρβεπενέμες, και αμινογλυκοσίδες) ,της  K. Pneumoniae και του 

E. coli[29]. 

 

Συχνότητες και τάσεις στην Ελλάδα 

Ως προς τα επικρατούντα μικροβιακά είδη, στα ελληνικά νοσοκομεία, , 

χαρακτηρίζονται από τη συνεχή σχετική διαχρονική αύξηση των Gram αρνητικών 

παθογόνων, κυρίως των A. Baumanii, της P. aeruginosa και της K. pneumonia. Ήδη 

το A. Baumanii ευθύνεται για το 3,5%, 9,2% και 15,4% των βακτηριαιμιών στις 

παθολογικές κλινικές, στις χειρουργικές κλινικές και στις Μ.Ε.Θ. (1ο εξάμηνο 2007), 

ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την P. aeruginosa είναι 4,4%, 6,0% και 8,1% και για 

την K. pneumoniae είναι 5,9%, 7,8% και 10,3%[30]. 

 

Σε αντίθεση με την καταγραφή της  μικροβιακής αντοχής, δεν υπάρχει στη χώρα μας 

επίσημο εθνικό δίκτυο καταγραφής Ν.Λ. Υπάρχουν πάντως δημοσιευμένες μελέτες 

με πολύ χρήσιμα αποτελέσματα. 

 

Τα πρώτα αποτελέσματα επιπολασμού Ν.Λ σε εθνική κλίμακα δημοσιεύτηκαν σε δύο 

πολυκεντρικές μελέτες που οργανώθηκαν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (καθηγητής 

Α. Γκίκας) με την συμμετοχή 14 νοσοκομείων από όλη τη χώρα. Άλλη μία μελέτη 

επίπτωσης των Ν.Λ σε 8 ΜΕΘ στην Ελληνική επικράτεια δημοσιεύτηκε από την ίδια 

ομάδα. Από την βιβλιογραφία δεν βρέθηκαν άλλες πολυκεντρικές μελέτες επίπτωσης 

στις ΜΕΘ . 

 

                              

 

1.2.6 Οι επιπτώσεις σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο-νοσηρότητα 

θνητότητα 

 

Οι αντίκτυπος των επιπτώσεων  των Ν.Λ , δεν επικεντρώνεται μόνο στον μεγάλο 

αριθμό ασθενών, που προσβάλλονται από αυτές , αλλά συσχετίζεται και με το 

επίπεδο ποιότητας φροντίδας στους χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης. 

Επίσης συνδέεται και με το υπερβολικό κόστος νοσηλείας των ασθενών που 

αναπτύσσουν Ν.Λ(λόγω παρατεταμένης παραμονή τους  στο νοσοκομείο) και την 

αυξημένη θνησιμότητα των ασθενών αυτών. 

 

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ στις ανεπτυγμένες χώρες με υψηλό βιοτικό επίπεδο, εκτιμήσεις 

που μας βοηθούν να κατανοήσουμε το μέγεθος των συνεπειών τους και των 
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επιπτώσεων, κάνουν λόγο για 16 εκατομμύρια επιπλέον ημέρες νοσηλείας, στους 

ασθενείς με Ν.Λ ενώ, 37.000 θάνατοι ετησίως, οφείλονται σε αυτές, αλλά επίσης 

συμβάλουν έμμεσα και  σε επιπλέον 110.000 θανάτους[26].  

 

Παρόμοια δραματικά ποσοστά αναφέρθηκαν και στις ΗΠΑ, με περίπου 99.000 

θάνατοι αποδόθηκαν σε Ν.Λ το 2002. Από αυτούς, περίπου 36.000 οφείλονταν σε 

πνευμονία, 31.000 στην βακτηριαιμία (BSI), 13.000 σε λοιμώξεις ουροποιητικού με 

επιπλοκές (UTI), 8.200 για λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου (SSI), και 11.062 για άλλες 

λοιμώξεις. Η βαρύτητα τους αντικατοπτρίζεται επίσης και σε σημαντικές οικονομικές 

απώλειες. Ο ετήσιος οικονομικός αντίκτυπος τους στις ΗΠΑ ήταν περίπου 6,5 δισ. $ 

το 2004 ενώ έκθεση από το ECDC, ανεβάζει το  ποσό (του άμεσου κόστους μόνο) 

στα 7 δισ. ευρώ ετησίως για τις ευρωπαϊκές χώρες[26]. 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η εκτίμηση της θνησιμότητας που οφείλετε στις 

Ν.Λ είναι προκλητική, ειδικά σε ασθενείς υψηλού κινδύνου(ΜΕΘ) οι οποίοι 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου λόγω των σοβαρών υποκείμενων 

νοσημάτων. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε 

αναπτυγμένες χώρες, κάποιες λοιμώξεις, όπως VAP και BSI, έχουν πιο σοβαρό 

αντίκτυπο από ό, τι άλλες. Η θνησιμότητα που οφείλεται σε VAP έχει εκτιμηθεί 

μεταξύ 7% και 30%( attributable  mortality) και το κόστος που αναλογεί κυμαίνεται 

μεταξύ 10.000 έως 25.000 $ ανά περιστατικό.  Από περίπου 250.000 CR-BSI που 

συμβαίνουν κάθε χρόνο σε όλα τα  νοσοκομεία στις ΗΠΑ, περίπου 28.000 οδηγούν 

σε θανάτους σε ασθενείς της ΜΕΘ, με ένα ετήσιο κόστος έως και 2,3 δις 

δολάρια[26]. 

 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες με χαμηλό  και μέσο βιοτικό επίπεδο περιορισμένα 

δεδομένα είναι διαθέσιμα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των Ν.Λ όσον αφορά 

το κόστος και τη θνησιμότητα. Μόνο αδρά ποσοστά θνησιμότητας σε ασθενείς που 

πάσχουν από Ν.Λ έχουν αναφερθεί, χωρίς να λάβει υπόψη άλλους παράγοντες 

κινδύνου ή  συγχυτικούς παράγοντες. Σύμφωνα με την έκθεση 2003-2008 του INICC 

που αφορούν σε 173 ΜΕΘ στη Λατινική Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την 

Ευρώπη, η αδρή (crude)θνησιμότητα σε ενήλικες ασθενείς ήταν 18,5%, 23,6% και 

29,3%, για τις CR-UTI,  CR-BSI και τις VA αντίστοιχα, ενώ η αυξημένη διάρκεια 

παραμονής συνδέεται με Ν.Λ κυμαινόταν μεταξύ 5 και 29,5 ημέρες[26]. 

 

Ο οικονομικός αντίκτυπος επίσης είναι μεγάλος. Η αύξηση των λοιμώξεων και η 

αυξημένη θνησιμότητα αυξάνει περαιτέρω τις ανάγκες του συστήματος σε 

προσωπικό (κυρίως νοσηλευτικό, αλλά και ιατρικό και μάλιστα εξειδικευμένο στην 

επιδημιολογία, στη μικροβιολογία και στη λοιμωξιολογία), σε χώρους (αυξημένος 

αριθμός ασθενών και αυξημένες ανάγκες για απομόνωση κ.λπ.) και σε παρακλινικές 

εξετάσεις (μικροβιολογικές, απεικονιστικές κ.λπ.) στο ήδη υπερχρεωμένο σύστημα 

περίθαλψης. Επίσης ελαττώνει την εμπιστοσύνη των ασθενών προς το σύστημα 

υγείας. Αποτέλεσμα είναι επακόλουθες μηνύσεις, υποχρέωση καταβολής 

αποζημιώσεων, αλλά και η γενικότερη κακή προβολή του συστήματος στον τύπο και 

στην κοινωνία[26]. 
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Στην Ελλάδα 

 

Τα επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα μας, δείχνουν επιπολασμό πολύ- ανθεκτικών 

στελεχών παθογόνων στις λοιμώξεις όπως είναι, το Acinetobacter Baumanii 

(ανθεκτικό στις κινολόνες   και στις καρβαπενέμες),η P. aeruginosa (ανθεκτική στις 

κινολόνες και στις καρβαπενέμες ,ο S. aureus MRSA, η K. pneumoniae (ανθεκτική στις 

κινολόνες και στις καρβαπενέμες), οι εντερόκοκκοι VRE, της τάξεως του 30 - 80%, 

γεγονός που επιβάλει την άμεση αντιμετώπισή τους. Παρατηρείται επίσης ότι το 

κόστος θεραπείας για τους ασθενείς με Ν.Λ είναι κατά μέσο όρο 5πλάσιο από το 

κόστος λοίμωξης της κοινότητας[30]. 

 

Βάσει των παραπάνω δεδομένων, εκτιμάται ότι, από τα 2.036.052 συνολικά εξιτήρια  

ασθενών από τα ελληνικά νοσοκομεία (στοιχεία Ε.Σ.Υ.Ε. 2004), οι 203.605 ασθενείς 

(10%),έχουν προσβληθεί από κάποιου είδους Ν.Λ και άρα έχουν παρατείνει τη 

νοσοκομειακή τους περίθαλψη (εκτιμάται ότι ο χρόνος συνολικής νοσηλείας σε αυτή 

την περίπτωση είναι διπλάσιος από το φυσιολογικό). 

 

Επιπρόσθετα, βάσει εκτίμησης στοιχείων από 9 μεγάλα νοσοκομεία ανά την Ελλάδα 

(δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για όλη την επικράτεια), ο μέσος όρος νοσηλείας 

ασθενών στα ελληνικά νοσοκομεία κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5 ημερών. Καθώς το 

σύνηθες ημερήσιο κόστος νοσηλείας εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 240 ευρώ, το 

σύνηθες ετήσιο συνολικό κόστος νοσηλείας εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ των 

1.954.609.920 Ευρώ και των 2.545.065.000 Ευρώ. Επίσης εκτιμάται ότι το κόστος 

περίθαλψης ασθενών από Ν.Λ είναι τουλάχιστον 5πλάσιο από το φυσιολογικό 

(τουλάχιστον 1.200 ευρώ ημερήσιο κόστος νοσηλείας), εκτιμάται ότι το επιπλέον 

κόστος νοσηλείας ασθενών που προσβάλλονται από Ν.Λ κυμαίνεται μεταξύ των 

977.304.960 Ευρώ και των 1.221.631.200 Ευρώ[30].  

 

Στο παραπάνω κόστος δε συνυπολογίζεται το κόστος της φαρμακευτικής αγωγής και 

των παράπλευρων συνεπειών, όπως μηνύσεις και καταβολές αποζημιώσεων. 

Επιπλέον, η θνησιμότητα και η παρατεταμένη παραμονή στο νοσοκομείο, άρα η 

απουσία από το χώρο εργασίας, δημιουργεί μεγάλες οικονομικές απώλειες για τη 

χώρα μας. 

Γίνεται έτσι αυτονόητο ότι η μείωση των ποσοστών των λοιμώξεων  έχει 

πολλαπλάσια οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για  την πολιτεία. Επιπλέον, η μείωση 

της απώλειας ανθρώπινου δυναμικού από την αγορά εργασίας (λόγω της μείωσης του 

αριθμού ασθενών που παραμένουν επιπλέον χρόνο στα νοσοκομεία), όπως επίσης και 

η μείωση της θνησιμότητας, που συμβαδίζει παράλληλα με τη μείωση των 

κρουσμάτων, έχουν πολλαπλά οφέλη στην παραγωγικότητα και στο Α.Ε.Π. 

 

        

1.2.7 Ταξινόμηση των  Ν.Λ 

 

Με βάση τα κριτήρια του ECDC που δημοσιεύτηκαν το 2011, οι Ν.Λ ταξινομούνται 

σε 15 ευρείες κατηγορίες και 57 υποκατηγορίες αυτών συνολικά. 

 Το 80% περίπου των λοιμώξεων κατανέμονται σε 4 μεγάλες κατηγορίες και 

περιλαμβάνουν, τις λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου (SSI), τις πνευμονίες (PNEU), 

τις βακτηριαιμίες  (BSI) και τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος(UTI) 

ενώ το υπόλοιπο 20% μοιράζεται μεταξύ των 11 εναπομεινάντων κατηγοριών[87]. 

Αναλυτικότερα οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες είναι: (πίνακας 1.1) 
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Πίνακας 1.1 .Ταξινόμηση των  Ν.Λ βάση των  κριτηρίων του ECDC.Κατηγορίες και   υποκατηγορίες 

Ν.Λ 
SSI        Λοίμωξη χειρουργικού πεδίου 

 SSI-S    Επιπολής λοίμωξη της χειρουργικής τομής 

 SSI-D   Εν τω βάθει λοίμωξη της χειρουργικής τομής 

 SSI-O   Λοίμωξη οργάνου/χώρου 

EENT Λοίμωξη οφθαλμού,  Ωτός,  ρινός , φάρυγγα-  

           λάρυγγα ή στόματος   

EENT-CONJ       επιπεφυκίτιδα    

EENT-EYE    λοιμώξεις ματιών εκτός επιπεφυκίτιδας 

EENT-EAR    λοιμώξεις αυτιών ,μαστοειδούς υπόφυσης 

EENT- SINU  Παραρινοκολπίτιδα 

EENT-ORAL   Λοιμώξεις στόματος: στόμα, γλώσσα, ούλα                                                                                                                  

EENT--UR    Λοιμώξεις  ανώτερου αναπνευστικού συστήματος  
                             φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα  επιγλωττίδα                    

PN     Πνευμονία 

  PN1  Κλινικά κριτήρια +θετική ποσοτική καλλιέργεια από  
           ελάχιστα επιμολυσμένο δείγμα από το κατώτερο αναπνευστικό 

 PN2   Κλινικά κριτήρια +θετική ποσοτική καλλιέργεια από  

           πιθανώς επιμολυσμένο δείγμα από το κατώτερο αναπνευστικό 
 PN3   Κλινικά κριτήρια +Μικροβιολογική διάγνωση με εναλλακτική  

           μικροβιολογική μέθοδο 
 PN4   Κλινικά κριτήρια +θετική  καλλιέργεια πτυέλων ήμι - ποσοτική  

           καλλιέργεια από το  κατώτερο  αναπνευστικό 

PN5    Κλινικά σημεία/συμπτώματα πνευμονίας χωρίς θετική   
           μικροβιολογική επιβεβαίωση 

 

GI      Λοίμωξη γαστρεντερικού συστήματος 

  GI-CDI  Λοίμωξη από Clostridium difficile 

  GI-GE   Γαστρεντερίτιδα  (Όχι Λοίμωξη από C.difficile) 

  GI-GIT  λοίμωξη γαστρεντερικού σωλήνα (οισοφάγος,  

                 στομάχι, λεπτό-παχύ έντερο, ορθό(όχι ηπατίτιδα) 
  GI-HEP Ηπατίτιδα 

  GI—IAB Ενδοκοιλιακή χωρίς σαφή εστία 

 

UTI      Λοίμωξη Ουροποιητικού Συστήματος 

UTI-Α  Συμπτωματική ουρολοίμωξη ,μικροβιολογικά επιβεβαιωμένη 

UTI-Β  Συμπτωματική ουρολοίμωξη,χωρίς μικροβιολογική  επιβεβαίωση 

LRI Λοίμωξη κατώτερου αναπνευστικού, όχι πνευμονία   

  LRI-BRON βρογχίτιδα, τραχειοβρογχίτιδα, τραχειίτιδα,  

                        βρογχιολίτιδα, χωρίς ένδειξη πνευμονίας 
 LRI -LUNG άλλες λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού      

 

BSI  Αιματογενής Λοίμωξη(Σηψαιμία) εργαστηριακά επιβεβαιωμένη 

                                    Προέλευση/Εστία της BSI 

C-CVC Κλινικά σχετιζόμενη με κεντρικό αγγειακό καθετήρα(δήλωση 

              ως CRI3 αν πληρούνται τα αντίστοιχα  μικροβιολογικά κριτήρια 
C-PVC  Κλινικά σχετιζόμενη με  περιφερικό αγγειακό καθετήρα 

              (δήλωση ως CRI3 –PVC) αν πληρούνται τα αντίστοιχα  
              μικροβιολογικά  κριτήρια 

 S-PUL  Δευτεροπαθής μετά από λοίμωξη Αναπνευστικού συστήματος 

 S-UTI   Δευτεροπαθής μετά από ουρολοίμωξη  
 S-SSI    Δευτεροπαθής μετά από λοίμωξη χειρουργικού πεδίου 

S-DIG   Δευτεροπαθής μετά από λοίμωξη γαστρεντερικού συστήματος 

S-SST    Δευτεροπαθής μετά από λοίμωξη Δέρματος/ μαλακών μορίων 

S-OTH  Δευτεροπαθής μετά από Άλλη λοίμωξη 

UO        Σηψαιμία άγνωστης προέλευσης (επιβεβαιωμένα) 
UNK     Άγνωστη προέλευση/έλλειψη πληροφοριών  

REPR     Λοίμωξη αναπαραγωγικού συστήματος 

  REPR-EMET  Ενδομητρίτιδα 

  REPR-EPIS     Λοίμωξη περινεοτομής 

  REPR-VCUF  λοίμωξη κολπικού κολοβώματος μετά  
                               από υστερεκτομή 

  REPR-OREP   άλλες λοιμώξεις του ανδρικού ή γυναικείου 
                            αναπαραγωγικού συστήματος 

 

CRI CVC Λοίμωξη σχετιζόμενη με κεντρικό Αγγειακό καθετήρα 

CRI 1 CVC Τοπική λοίμωξη σχετιζόμενη με *ΚΑΚ, χωρίς θετική  
                     καλλιέργεια αίματος 

CRI 2 CVC Γενικευμένη λοίμωξη-σηψαιμία συνδεόμενη με  
                    *ΚΑΚ χωρίς θετική καλλιέργεια αίματος                  

CRI 3 CVC Μικροβιολογικά επιβεβαιωμένη σηψαιμία συνδεόμενη με  

                     *ΚΑΚ 

*KAK=Κεντρικός Αγγειακός Καθετήρας 

SST      Λοίμωξη δέρματος/ μαλακών  μορίων 

SST-SKIN    δέρματος  
SST-ST    μαλακών μορίων(νεκρωτική περιτονίτιδα  Λοιμώδης 

                 γάγγραινα, νεκρωτική κυτταρίτιδα, μυοσίτιδα, 
                 λεμφαδενίτιδα, λεμφαγγειίτιδα 

SST- DECUΛοίμωξη έλκους κατάκλισης, επιπολής,  εν τω βάθει 

 SST—BURN Λοίμωξη   επί εγκαύματος   
 SST- BRST   Απόστημα μαστού ή μαστίτιδα 

CRI-PVC Λοίμωξη σχετιζόμενη με περιφερικό Αγγειακό 

                  Καθετήρα 

  CRI 1-PVC Τοπική λοίμωξη συνδεόμενη με *ΠΑΚ χωρίς  θετική  

                        καλλιέργεια αίματος 
  CRI 2-PVC Γενικευμένη λοίμωξη-σηψαιμία συνδεόμενη με  

                        *ΠΑΚ ,χωρίς θετική καλλιέργεια αίματος                  

  CRI 3-PVC Μικροβιολογικά επιβεβαιωμένη σηψαιμία 
                       συνδεόμενη με *ΠΑΚ 

*ΠΑΚ= Περιφερικός Αγγειακός Καθετήρας 

BJ     Λοιμώξεις των οστών και των αρθρώσεων   

  BJ-BONE   Οστεομυελίτιδα 

  BJ- JNT    Λοιμώξεις αρθρώσεων ή αρθρικού θύλακα   

  BJ-DISC   Σπονδυλοδισκίτιδα 

CVS            Λοίμωξη καρδιαγγειακού συστήματος 

  CVS- VASC    Λοίμωξη αρτηριών ή φλεβών 

  CVS- ENDO   Ενδοκαρδίτιδα 
  CVS- CARD   Μυοκαρδίτιδα ή Περικαρδίτιδα 

  CVS- MED     Μεσοθωρακίτιδα 

  SYS               Συστηματική λοίμωξη 

      SYS-DI         Διάσπαρτη λοίμωξη                      

      SYS-CSEP   Κλινική σήψη σε ενήλικες και παιδιά 

CSN   Λοίμωξη κεντρικού νευρικού συστήματος 

  CSN-IC           Ενδοκρανιακή λοίμωξη 

  CSN-MEN      Μηνιγγίτιδα ή κοιλίτιδα 

  CSN-SA          Νωτιαίο απόστημα χωρίς μηνιγγίτιδα 

ΝΕΟ       Λοίμωξη σε νεογνό 

  ΝΕΟ-CSEP Σηψαιμία κλινικά επιβεβαιωμένη 

  ΝΕΟ-LCBI Σηψαιμία εργαστηριακά επιβεβαιωμένη ,όχι CoNS 

  ΝΕΟ-CNSBΣηψαιμία εργαστηριακά επιβεβαιωμένη,  με CoNS 

  ΝΕΟ-PNEU   Πνευμονία 

  ΝΕΟ-NEC      Νεκρωτική εντεροκολίτιδα 

*CoNS =Coagulase Negative Staphylococci 
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1.3 Έλεγχος - επιτήρηση Ν.Λ 

 

1.3.1 Ορισμός της επιτήρησης Ν. Λ 

 

.Ως επιτήρηση λοιμώξεων που σχετίζονται με την φροντίδα της υγείας (Ν.Λ) 

σύμφωνα με το CDC ορίζεται: ΄΄η συνεχής ενεργή παρατήρηση, η συστηματική 

συλλογή, ανάλυση, ερμηνεία και διάδοση των δεδομένων για την εμφάνιση και τη 

διασπορά των λοιμώξεων σε έναν πληθυσμό που σχετίζονται με εκδήλωση αυτών 

σε χώρους παροχής ιατρικής περίθαλψης και των γεγονότων που αυξάνουν ή 

μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης των και προορίζονται για χρήση σε δράσεις 

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

βελτίωση της υγείας των ασθενών αυτών΄.[1,2].  

 

1.3.2 Στόχοι της επιτήρησης νοσοκομειακών λοιμώξεων 

 

Η ιδέα της οργανωμένης επιτήρησης ξεκίνησε την δεκαετία του 70 με το πρόγραμμα 

SENIC στις ΗΠΑ τα αποτελέσματα του οποίου έδειξαν την σημασία της επιτήρησης 

στο έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Το 1988 η αμερικάνικη ένωση 

επιδημιολόγων υγείας (SHEA) δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες για την δομή, την 

οργάνωση και τους στόχους που θα πρέπει να έχει ένα οργανωμένο σύστημα  

επιτήρησης ώστε να είναι αποτελεσματικό στον πόλεμο ενάντια στις αναδυόμενες και 

με αυξητικές τάσεις  νοσοκομειακές λοιμώξεις.    

 

Η  οργάνωση ενός δικτύου επιτήρησης τόσο σε επίπεδο  δομών υγείας  στα πλαίσια 

ενός νοσοκομείου (με την παρουσία γραφείων ελέγχου λοιμώξεων) όσο και σε εθνικό  

επίπεδο μέσω κέντρων όπως το ΚΕ.ΕΛ.ΠΝΟ ή σε πολυεθνικό επίπεδο με οργανισμούς 

ελέγχου όπως το CDC για τις ΗΠΑ(σύστημα ΝΝΙSS) με συνεργασίες και 

προγράμματα επιτήρησης ανά την υφήλιο και το ECDC πρόσφατα ως δομή της Ε.Ε  

στον Ευρωπαϊκό χώρο δείχνει πόσο σημαντικό είναι το μέγεθος του προβλήματος 

από την αύξηση και διασπορά των νοσοκομειακών λοιμώξεων και την ανθεκτικότητα 

των παθογόνων έναντι των αντιμικροβιακών θεραπειών όσο και πόσο επιτακτική 

είναι και η ανάγκη αναχαίτισης  των παθογόνων αυτών. 

 

Οι στόχοι των εκάστοτε προγραμμάτων επιτήρησης επικεντρώνονται στους εξής 

άξονες και κατευθύνσεις [25]. 

 

 ανίχνευση-εντοπισμός των παθογόνων που προκαλούν τις λοιμώξεις 

(ενδημικές συχνότητες) καθώς και των  αντοχών  τους στα αντιβιοτικά. 

 εντοπισμός των ομάδων ασθενών  υψηλού κινδύνου  

 σύγκριση συχνοτήτων λοιμώξεων με συχνότητες άλλων 

νοσοκομείων(διασπορά)  τόσο σε επίπεδο ποσοστιαίας αναλογίας όσο και 

αντοχής των στελεχών σε αντι μικροβιακή αγωγή 

 παρακολούθηση επιδημιολογικών τάσεων στο χρόνο. 

 ανίχνευση επιδημιών  

 σχεδιασμός για την μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και λήψη μέτρων  

(πρόληψη) 

 ευαισθητοποίηση  του  προσωπικού  για τα προβλήματα μόλυνσης  
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 συμμόρφωση με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές και ορθές πρακτικές 

 αξιολόγηση και αλλαγή εκεί που απαιτείται των υφιστάμενων μέτρων 

πρόληψης των λοιμώξεων(υγιεινή χεριών, άσηπτες  τεχνικές ,έλεγχος χρήσης 

αντιβιοτικών) 

 βελτίωση της ποιότητας της συλλογής πληροφοριών που αφορούν τις 

λοιμώξεις 

 βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας των αρρώστων     

                    

1.3.3Μελέτη Senic 

 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, το πεδίο ελέγχου των λοιμώξεων είναι 

ικανοποιητικά οργανωμένο. Είχε ισχυρές παρουσίες σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, 

οργανωμένες δυνάμεις της εργασίας, ένα συνεκτικό μοντέλο που καθοδηγείται  της 

δραστηριότητες του πεδίου, και ένα ταχέως αναπτυσσόμενο σώμα που εκπονεί  

επιστημονικές εργασίες. Παρά την επαγγελματική ανησυχία για τις Ν.Λ μερικά 

νοσοκομεία δεν είχαν καθόλου προγράμματα.  Άλλα νοσοκομεία είχαν προγράμματα, 

αλλά δεν υπήρχε απαίτηση για να διασφαλιστεί ότι ήταν κατάλληλα στελεχωμένα, 

καλά δομημένα, ή αποτελεσματικά.  

Η απουσία της απαίτησης ότι τα νοσοκομεία έχουν αποτελεσματικά προγράμματα 

ελέγχου των λοιμώξεων για την προστασία του κοινού οφειλόταν, εν μέρει, στο 

γεγονός ότι τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δημόσιας υγείας  για τα 

προγράμματα ελέγχου των λοιμώξεων ήταν ως επί το πλείστον μόνο ανεπίσημα.  

Το CDC διαπίστωσε ότι μια αυστηρή επιστημονική αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας  των προγραμμάτων ελέγχου των λοιμώξεων θα πρέπει να 

ωθήσει στην ευρεία υιοθέτηση τους από τα νοσοκομεία. Η απόφαση αυτή οδήγησε 

στη μελέτη για την αποτελεσματικότητα του ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων 

(Study on the Effectiveness of Nosocomial Infection Control -SENIC), μια αυστηρή 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ελέγχου των λοιμώξεων που σύγκρινε τα 

αποτελέσματα σε νοσοκομεία με και χωρίς προγράμματα ελέγχου των λοιμώξεων 

[15].  

 

Για τη διεξαγωγή της μελέτης, 338 νοσοκομεία των ΗΠΑ επιλέχθηκαν τυχαία. 

Περίπου το ήμισυ των νοσοκομείων της μελέτης είχε ιδρύσει επιτήρηση λοιμώξεων 

και προγράμματα ελέγχου. Η μελέτη σχεδιάστηκε για να προσδιοριστεί κατά πόσον 

τα προγράμματα ελέγχου των λοιμώξεων με τη χρήση CDC-συνιστώμενες πρακτικές 

μειώνουν πραγματικά τους κινδύνους από Ν.Λ. 

 

Το πρόγραμμα ελέγχου που προτάθηκε από το CDC κινήθηκε στους εξής άξονες 

-σύστημα επιτήρησης για ανίχνευση των λοιμώξεων 

-σύστημα ελέγχου (ενεργό) για τη μείωση της συχνότητας τους 

-εκπαιδευμένο προσωπικό για την εφαρμογή του προγράμματος 

Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν την σημασία της ενεργής επιτήρησης καθώς 

μειώθηκαν σημαντικά τα ποσοστά των νοσοκομειακών λοιμώξεων στα νοσοκομεία 
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που εφαρμόστηκε η επιτήρηση (έως και 32%) ενώ αυξήθηκε το ποσοστό των 

λοιμώξεων στα νοσοκομεία που δεν εφαρμόστηκε επιτήρηση(πίνακας 1). 

Επίσης υπολογίστηκε για πρώτη φορά το κόστος του νοσοκομείου  σε συνδυασμό με 

τα οφέλη ενός τέτοιου προγράμματος και βρέθηκε πως μείωση 6% των λοιμώξεων  

καλύπτει τα έξοδα του προγράμματος(στην μελέτη υπήρξε μείωση 32%) 

(Πίνακας 1) 

 
 

Ακόμη δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στις ομάδες ασθενών με μεγάλο κίνδυνο ανάπτυξης 

νοσοκομειακής λοίμωξης(high risk)όπως αυτοί που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ με 

σκοπό να μειωθεί ο χρόνος παραμονής τους εκεί και συνάμα και το κόστος νοσηλείας 

τους[15,31]. Όταν η μελέτη έδειξε ότι τα νοσοκομεία με τα προγράμματα ελέγχου 

των λοιμώξεων είχαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά  Ν.Λ από ό, τι νοσοκομεία 

χωρίς τέτοια προγράμματα  οι προσδοκίες για τα προγράμματα των νοσοκομείων 

άλλαξαν. 

 

 Με ισχυρά επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την αξία των εν λόγω 

προγραμμάτων, διαπίστευση οργανισμών όπως η κοινή Επιτροπή στην πιστοποίηση 

των Νοσοκομείων (Joint Commission on Accreditation of Hospitals , τώρα η Μικτή 

Επιτροπή - The Joint Commission) την εντολή ότι τα διαπιστευμένα νοσοκομεία 

έχουν προγράμματα ελέγχου των λοιμώξεων παρόμοιες με αυτές που συνιστώνται 

από το CDC και των επαγγελματικών οργανώσεων των νοσοκομείων και 

επιδημιολόγους επαγγελματίες ελέγχου των λοιμώξεων. Η Μικτή Επιτροπή προέβη 

σε αυτή την απαίτηση διαπίστευσης το 1976[16]. 

 

Η μελέτη Senic μετέτρεψε ένα κίνημα σε μια εντολή.  Πέρα από επαναστατική δράση 

της σχετικά με τις πρακτικές ελέγχου των λοιμώξεων στα νοσοκομεία, η μελέτη Senic 

υπηρέτησε ως παράδειγμα ότι όταν διεξάγονται  έρευνες για την δημόσια υγεία 

μπορεί τα αποτελέσματα αυτών να αλλάξει την αξιοπιστία και την αποδοχή των 

παρεμβάσεων στη δημόσια υγεία και μπορεί να επιταχύνει την έγκριση σημαντικών 

προγραμμάτων.  

Απέδειξε το πώς, όταν ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας είναι αρκετά σημαντικό, μια 

επιστημονική  αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ωθήσει την εφαρμογή 

αποτελεσματικών προγραμμάτων[16]. 

 

 1.3.4  Επιτήρηση-έλεγχος Ν.Λ στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα από την δεκαετία του ’60 Δημοσιεύματα στον Ελληνικό Ιατρικό Τύπο 

δείχνουν ειδική ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα των ΝΛ. 

Οι πρώτες άτυπες Επιτροπές Μολύνσεων λειτουργούν σε μερικά Νοσοκομεία από τη 

δεκαετία του ’70. 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

21 

Ο Π.Ο.Υ μόλις το 1975 σύστησε ειδική επιτροπή για τη διατύπωση γενικών αρχών 

λειτουργίας των Επιτροπών Μολύνσεων 

Η πρώτη επίσημη κρατική παρέμβαση γίνεται το 1981 για τη σύσταση στα 

Νοσοκομεία των ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Λοιμώξεων αλλά  μόλις το 1985 όπου 

θεσμοθετείται το νομικό πλαίσιο με το νόμο 1579 και στο άρθρο 14 με τίτλο Έλεγχος 

ενδο νοσοκομειακών λοιμώξεων θεσμοθετείται η σύσταση Κεντρικής Επιτροπής 

Ελέγχου ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων στο Υπουργείο Υγείας όπως και Επιτροπής 

ενδο νοσοκομειακών λοιμώξεων σε κάθε νοσοκομείο. 

  

Το 2001 Συγκροτούνται Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στα Νοσοκομεία και 

ορίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας τους (ΕΠΕΝΛ). Επίσης ορίζονται 

Τμήμα παρεμβάσεων σε χώρους παροχής υγείας, γραφείο νοσοκομειακών 

λοιμώξεων,  μικροβιακής αντοχής και στρατηγικής χρήσης αντιβιοτικών και γραφείο 

ατυχημάτων εργαζομένων στους χώρους παροχής υγείας (τα τελευταία 8 χρόνια 

λειτουργεί ως Επιστημονική Επιτροπή του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)[32]. 

 

Παρ’ όλη αυτή τη δραστηριότητα όμως, πολύ λίγες από της οδηγίες της Επιτροπής 

έχουν πραγματικά υλοποιηθεί. Έτσι, Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων σε 

πλήρη σύνθεση λειτουργούν σε λίγα μόνο νοσοκομεία, σε άλλα έχουν συσταθεί αλλά 

δε λειτουργούν, ενώ σε αρκετά δεν έχουν καν συσταθεί. Όσο για τη Νοσηλεύτρια 

Ελέγχου Λοιμώξεων, υπάρχει πραγματικά σε λίγα νοσοκομεία. Αλλά και στα 

νοσοκομεία που οι θεσμοί αυτοί λειτουργούν, ελάχιστα εισακούονται από τις 

διοικήσεις αυτών. 

 

Το 1991 ιδρύεται  η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων με σκοπούς την προαγωγή της 

ιατρικής στον τομέα των λοιμώξεων. Εκτός από την επιστημονική δράση (συνέδρια, 

ημερίδες εκπαίδευση κτλ), κατέβαλε προσπάθειες για την καθιέρωση της 

εξειδίκευσης της λοιμωξιολογίας οι οποίες στέφθηκαν τελικά με επιτυχία και το 

1995,όταν και αναγνωρίσθηκε η εξειδίκευση στην λοιμωξιολογία, αλλά μόλις τον 

Δεκέμβριο του 2002 αναγνωρίστηκαν τα πρώτα κέντρα για χορήγηση της 

εξειδίκευσης[33]. 

 

Το 2000 ιδρύεται η ελληνική εταιρία για τον έλεγχο των  λοιμώξεων και την 

διασφάλιση της ποιότητας της περίθαλψης(Greek society infection control) .Είναι μια 

ΜΚΟ από γιατρούς και νοσηλευτές Ν.Λ που έχει ως στόχο την κατάρτιση και 

εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στον τομέα του ελέγχου των νοσοκομειακών 

λοιμώξεων. Ο διαδικτυακός της χώρος είναι  www.eeel.gr . 

 

Από το 1995 το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας σε 

συνεργασία με το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει 

εγκαταστήσει και συντονίζει δίκτυο συνεχούς παρακολούθησης και ανάλυσης της 

μικροβιακής αντοχής στα Ελληνικά Νοσοκομεία. Το Δίκτυο αυτό, αποτελεί επίσημο 

πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών 

Λοιμώξεων,(ΚΕΕΛ) και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Επιστημονικής Επιτροπής 

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΚΕΕΛ. Το Δίκτυο βασίζεται στην συλλογή και 

ανάλυση των δεδομένων ρουτίνας των μικροβιολογικών εργαστηρίων και 

χρησιμοποιεί το σύστημα WHONET από το Συνεργαζόμενο Κέντρο Μελέτης της 

Μικροβιακής Αντοχής του Π.Ο.Υ. Ήδη στο δίκτυο μετέχουν πολλά νοσοκομεία σε 

όλη την Ελλάδα [37].  

 

http://www.eeel.gr/
http://www.keel.org.gr/
http://www.keel.org.gr/
http://www.mednet.gr/whonet/inform.htm#sw
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Το 1995 δημιουργήθηκε το μοναδικό στον Ελληνικό χώρο «Δίκτυο Επιτήρησης 

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κρήτης». Υπήρξε και συνεχίζει να είναι πρωτοπόρος και 

οδηγός στον τομέα της επιτήρησης των Ν.Λ , έχει οργανώσει και πραγματοποιήσει 

πολλές μελέτες σε τοπική και πανελλαδική κλίμακα και έχει πλήθος δημοσιεύσεων 

στον διεθνή ιατρικό τύπο οι κυριότερες από τις οποίες είναι: 

 

• τρεις  πολυκεντρικές μελέτες επιπολασμού σε 8 νοσοκομεία(1994 – 1999)  στις 

οποίες  καταγράφηκε συχνότητα νοσοκομειακών λοιμώξεων 6,8%, 5,5% και 5,9% 

αντίστοιχα (Gikas at al 1999)[38]. 

 

• δύο μελέτες επιπολασμού που πραγματοποιήθηκαν σε 14 νοσοκομεία το 1999 και 

το 2000, που κατέγραψαν επιπολασμό των νοσοκομειακών λοιμώξεων στο 8,6%.Ο 

μεγαλύτερος επιπολασμός καταγράφηκε στις Μ.Ε.Θ και το 67% οφείλονταν σε Gram 

(-) βακτηρίδια[39]. 

 

•μία πολυκεντρική μελέτη επίπτωσης σε 8 Μ.Ε.Θ., που δημοσιεύθηκε το 2007 με 

αποτελέσματα που έδειξαν επίπτωση της πνευμονίας σχετιζόμενη με τη χρήση  

αναπνευστήρα περίπου στο 12,5/ 1.000 ημέρες χρήσης αναπνευστήρα και των 

λοιμώξεων που σχετίζονται με τη χρήση κεντρικού καθετήρα σε 12,1/ 1.000ημέρες 

χρήσης κεντρικού καθετήρα[40].   

                                           

Το 1992 ιδρύθηκε Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

,ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, αρχικά με την επωνυμία «Κέντρο Ελέγχου 

Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)». Από το 2005, το Κ.Ε.Ε.Λ. μετονομάζεται σε 

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)και επεκτείνει τις 

δραστηριότητές του σε όλους τους τομείς της Δημόσιας Υγείας. www.keelpno.gr 

[34].Δημιουργεί τμήμα επιδημιολογικής επιτήρησης και παρέμβασης που 

δραστηριοποιείται σε δύο κύριους άξονες έχοντας πρωταρχικούς στόχους: 

 

 -την επιτήρηση νοσοκομειακών λοιμώξεων και την παρέμβαση για τη μείωση των 

νοσοκομειακών λοιμώξεων και τον περιορισμό της διασποράς πολυανθεκτικών 

παθογόνων στα ελληνικά νοσοκομεία. 

 

 -την επιστημονική υποστήριξη χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας 

 

Επίσης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων εκδίδει εγχειρίδιο με 

τίτλο  : «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των 

Λοιμώξεων»  

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ πραγματοποίησε 2 μελέτες επιπολασμού νοσοκομειακών λοιμώξεων 

σε εθνική κλίμακα το 2002 και το 2003 στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος , με 

συμμετοχή 24 νοσοκομείων. Καταγράφηκαν συχνότητες νοσοκομειακών λοιμώξεων 

από 0% έως και 16,3% συνολικά, με συχνότερες λοιμώξεις, το 2002 και 2003 

αντίστοιχα, τις ουρολοιμώξεις (31% και 36%), τις πνευμονίες (17% και 22%, 

μεταξύ των οποίων η πνευμονία του αναπνευστήρα αντιστοιχούσε σε 16% και 

50%), τις λοιμώξεις του εγχειρητικού πεδίου (11% και 8%) και τις πρωτοπαθείς 

βακτηριαιμίες (11% και στις 2 χρονιές [36]. 

 

Από το Νοέμβριο του 2010 έχει εφαρμόσει σταδιακά σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας 

το Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση Λοιμώξεων από πολυανθεκτικά  Gram – 

http://www.keelpno.gr/
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Αρνητικά Παθογόνα σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με το κωδικό όνομα 

«Προκρούστης»[35]. 

Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότερες λοιμώξεις καταγράφηκαν στις 

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) (54,9%) και ακολούθησαν οι κλινικές του 

παθολογικού τομέα (27,4%) και τέλος του χειρουργικού τομέα (17,7%).Αναφορικά 

με το είδος της λοίμωξης που καταγράφηκε, οι βακτηριαιμίες και οι πνευμονίες ήταν 

οι συχνότερες και ανήλθαν σε ποσοστά 34,8% και 29,8% αντίστοιχα, ενώ 

ακολούθησαν οι λοιμώξεις  ουροποιητικού(21%) και οι λοιμώξεις χειρουργικού 

πεδίου (14,4%). Ο συχνότερος τύπος πνευμονίας που καταγράφηκε ήταν η πνευμονία 

σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα (73,9%).Από το σύνολο των απομονωθέντων 

στελεχών, η Klebsiella ήταν το συχνότερο παθογόνο (43,2%), με το Acinetobacter 

(35,9%) και την Pseudomonas (20,9%) να ακολουθούν. Η μέση επίπτωση που 

υπολογίστηκε από τα δεδομένα 64 νοσοκομείων για την περίοδο από τον Ιανουάριο 

έως τον Ιούνιο 2011, είναι 0,55 ανά 1000 ημέρες-νοσηλείας και κυμαίνεται μεταξύ 

των νοσοκομείων, από 0 έως 2,16 ανά 1000 ημέρες-νοσηλείας[35]. 

 

Τα τελευταία 2 χρόνια λειτουργεί από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ένα «Σύστημα Έγκαιρης 

Ειδοποίησης για Νέους Μηχανισμούς Αντοχής». Συντονίζεται από το Εργαστήριο 

Μικροβιολογίας της Ε.Σ.Δ.Υ και βασίζεται στην ενεργητική ενημέρωση για τυχόν 

εμφάνιση νέων φαινοτύπων αντοχής (ανανεώνεται κάθε χρόνο), και στη μελέτη των 

αντίστοιχων μικροοργανισμών. Λειτουργεί συμπληρωματικά του «Δικτύου Μελέτης 

της Μικροβιακής Αντοχής» (WHONET), με αρκετά μεγάλη συμμετοχή νοσοκομείων. 

www.keelpno.gr. 

 

Δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει  επίσημο δίκτυο καταγραφής νοσοκομειακών 

λοιμώξεων, προφανώς και λόγω της μεγάλης δυσκολίας που υπάρχει στην καταγραφή 

τους. 

 

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα κοινοτικής 

πρωτοβουλίας ΄΄INTERREG IIIΑ/ Ελλάδα– Κύπρος 2000-2006 Διασυνοριακό δίκτυο 

επιτήρησης– ελέγχου Ν.Λ Κύπρου – Κρήτης ΄΄.  

Αναφερόταν σε τρεις διακριτούς τομείς της λειτουργίας των νοσοκομείων: την 

επιδημιολογική επιτήρηση και έλεγχο των Ν.Λ , την επιτήρηση και έλεγχο της χρήσης 

αντιμικροβιακών παραγόντων και την διασφάλιση της νοσοκoμειακής υγιεινής και 

υγειονομικής ασφάλειας.  

Υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης 

και της Διεύθυνσης Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας Κύπρου με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή 

λοιμωξιολογίας κ. Γκίκα Αχιλλέα. Συμμετείχαν 10 νοσοκομεία, 5 από την Κρήτη και 

5 από την Κύπρο. Οι στόχοι του ήταν η εκπαίδευση Ομάδων Ελέγχου Ν. Λ, η 

δημιουργία βάσης δεδομένων με πρόσβαση από το διαδίκτυο, η εκτίμηση της 

συχνότητας και επίπτωσης των Ν.Λ, η εκτίμηση της ποιότητας της φροντίδας 

ασθενών, η εκπόνηση οδηγιών για πολιτικές ελέγχου των Ν.Λ και  τη βελτίωση των 

συνθηκών υγιεινής στα νοσοκομεία, και τέλος η μεταφορά εμπειρίας και 

τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.  

Το 2012 πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη έως τώρα μελέτη επιτήρησης Ν.Λ με τίτλο 

΄΄μελέτη  σημειακού επιπολασμού Ν.Λ  και της χρήσης αντιβιοτικών στα Ελληνικά 

νοσοκομεία΄΄ η οποία ήταν πανελλαδικής κλίμακας (συμμετείχαν πάνω από 40 

Νοσοκομεία),  υπό την εποπτεία του  ΚΕΕΛΠΝΟ με την τεχνική υποστήριξη του 

http://www.keelpno.gr./
http://www.med.uoc.gr/
http://www.moh.gov.cy/
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Πανεπιστημίου Κρήτης με υπεύθυνο τον καθηγητή  λοιμωξιολογίας Κο Γκίκα 

Αχιλλέα και εντάχθηκε στα πλαίσια εφαρμογής κοινού ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), με τίτλο: Point 

Prevalence Survey οf Healthcare - Associated Infections  and Antimicrobial Use in 

European Acute Care Hospitals[41].   

 

 Σκοπός της μελέτης να καθοριστούν βασικά επιδημιολογικά στοιχεία για τις 

νοσοκομειακές λοιμώξεις και τη χρήση των αντιβιοτικών στα ελληνικά νοσοκομεία 

και η συγκριτική αντιπαράθεση με αντίστοιχα στοιχεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, η 

αναγνώριση πρακτικών ελέγχου λοιμώξεων και οι παρεμβάσεις περιορισμού των 

Ν.Λ(δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη τα αποτελέσματα). 

 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που γίνονται στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της 

μικροβιακής αντοχής, υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα των αντίστοιχων 

επιστημονικών εταιριών στη συνεχή εκπαίδευση στην έρευνα και στη διαμόρφωση 

οδηγιών και πρακτικών[42]. Αναφέρονται εταιρίες όπως : 

• Η Ελληνική Εταιρία Κλινικής Μικροβιολογίας. 

• Η Ελληνική Εταιρία Χημειοθεραπείας 

• Η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρία 

• Η Ελληνική Εταιρία Χειρουργικών Λοιμώξεων. 

• Η Ελληνική Εταιρία Παιδιατρικών Λοιμώξεων 

• Η Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Μυκητολογίας. 

 

 

   1.3.5 Μέθοδοι επιτήρησης 

 

Οι συνθήκες Επιτήρηση των μολύνσεων απαιτούν  αυστηρούς ορισμούς. Σε πολλές 

περιπτώσεις, δεν υπάρχουν καθολικά αποδεκτοί ορισμοί  συνεπώς, το ποσοστό 

λοίμωξης θα ποικίλει ανάλογα με τον ορισμό που χρησιμοποιείται. Για το λόγο αυτό, 

οι συγκρίσεις μπορούν να γίνουν μεταξύ των μονάδων ή οργανισμών μόνο εάν το ίδιο 

σύνολο ορισμών χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.  

Η επιτήρηση των λοιμώξεων απαιτεί επαφή με κάθε ασθενή που πρέπει να 

αξιολογηθεί, συχνά επανειλημμένα, με εκπαιδευμένο προσωπικό. Απουσία αυτού, η 

επιτήρηση γίνεται ρουτίνα αναλύοντας συχνά εργαστηριακές εκθέσεις, ή με άτυπες 

επισκέψεις σε θάλαμο, ή με ένα συνδυασμό των δύο. Ωστόσο, οι μέθοδοι αυτές δεν 

είναι ακριβείς. Η έκθεση του εργαστηρίου δεν είναι πάντοτε ενδεικτική. Αρνητικές 

εκθέσεις (ή όχι έκθεση) δεν σημαίνει πάντα ότι η μόλυνση είναι απούσα.  

Η ενεργός επιτήρηση με Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων αύξησε την  ανίχνευση 

από περίπου 25% των λοιμώξεων σε περισσότερο από το 85% σε ορισμένες 

περιπτώσεις[45]. 

 Οι μέθοδοι αυτές είναι χρήσιμες ιδιαίτερα για τον εντοπισμό λοιμώξεων που μπορεί 

να απαιτούν δράση από την Ομάδα Ελέγχου Λοιμώξεων και για τη μέτρηση των 

τάσεων σε περιόδους[47]. 

 Ο σκοπός της επιτήρησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι να μειώσει την 

επίπτωση τους και συνεπώς να μειώσει τη σχετική νοσηρότητα, θνησιμότητα και 

κόστος. Πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων παρακολούθησης είναι 

απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα σαφές σχέδιο που θα περιλαμβάνει: 

 τι ερωτήματα τίθενται  

 πώς πρέπει να ορίζονται οι λοιμώξεις  
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 πώς  πρέπει να συλλέγονται τα στοιχεία ,να αποθηκεύονται, να ανακτώνται, 

και  να ερμηνεύονται συνοπτικά,  

 πώς να ανατροφοδοτηθούν τα αποτελέσματα πίσω στους  επαγγελματίες,  

 το πώς να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να επιφέρουν την αλλαγή. 

Με γνώμονα τον τρόπο εφαρμογής της επιτήρησης , το προσωπικό το οποίο έχει την 

ευθύνη για την πραγματοποίησή της καθώς και τα μέσα υλικοτεχνικής υποδομής που 

είναι διαθέσιμα σε κάθε φορέα υγειονομικής περίθαλψης   μπορούμε να 

διαχωρίσουμε και να κατατάξουμε  την επιτήρηση  σε δύο ποιοτικές διαδικασίες. Την 

ενεργητική  και την παθητική επιτήρηση[43 ,44,48]. 

 

Η ενεργητική επιτήρηση εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό όπως ιατρό 

λοιμωξιολόγο, νοσηλευτή/τρία του γραφείου ελέγχου λοιμώξεων, μικροβιολόγο με 

την υποστήριξη οργανωμένου μικροβιολογικού εργαστηρίου. Είναι συνεχής, γίνεται 

από πολλές πηγές και τα συμπεράσματα ανακοινώνονται μετά από συστηματική 

ανάλυση όλων των δεδομένων με επικαιροποιημένα κριτήρια ορισμού των Ν.Λ. 

Είναι η πιο ακριβής και ποιοτική διαδικασία επιτήρησης αλλά προϋποθέτει καλή 

οργανωτική δομή του φορέα, συνεργασία ειδικοτήτων επάρκεια προσωπικού και 

αυξημένους πόρους. 

 

Η παθητική επιτήρηση εκτελείται από τους μη εξειδικευμένους στην επιτήρηση των 

Ν.Λ επαγγελματίες υγείας όπως ιατροί και νοσηλευτές των κλινικών και η ανίχνευση 

και αξιολόγηση των λοιμώξεων γίνεται τις περισσότερες φορές με εμπειρικά κριτήρια 

και κλινικές ενδείξεις χωρίς να τηρούνται όλα τα οριζόμενα διεθνή κριτήρια των 

λοιμώξεων και χωρίς να γίνεται διασταύρωση με εργαστηριακά ευρήματα 

(αιμοκαλλιέργειες ,αντιβιογράμματα  κ.α.) είτε λόγω μη λήψης τους είτε λόγω μη 

υποστήριξης μικροβιολογικού εργαστηρίου. 

Η ποιότητα των αποτελεσμάτων αυτών δεν έχουν την ίδια εγκυρότητα με αυτών της 

ενεργητικής διαδικασίας. Επίσης πολλές φορές χρονικά  η αναφορά των λοιμώξεων 

δεν είναι έγκυρη με αποτέλεσμα το δυσχερή έλεγχο της λοίμωξης. 

Όσο αφορά το χρονικό πλαίσιο που διεξάγεται η επιτήρηση η ανίχνευση των 

νοσοκομειακών λοιμώξεων μπορεί να γίνει είτε με προοπτική επιτήρηση είτε με 

αναδρομική επιτήρηση[43,44,45]. 

 

Η προοπτική επιτήρηση προϋποθέτει  παρακολούθηση των ασθενών που μπορεί να 

βρίσκονται σε κίνδυνο και καταγραφή αυτών που αναπτύσσουν λοίμωξη στην 

περίοδο της νοσηλείας τους καθώς και μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο αν 

εμπίπτει το χρονικό πλαίσιο στα οριζόμενα κριτήρια (πχ για τις χειρουργικές 

λοιμώξεις).Πλεονεκτήματα της η ανίχνευση των λοιμώξεων σε πραγματικό χρόνο 

άρα και η έγκυρη αντιμετώπισή τους, η ανίχνευση των τάσεων στην διάρκεια του 

χρόνου και η γρήγορη ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων. Μειονεκτήματά της ότι 

είναι ακριβή οικονομικά και απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό. 

 

Η αναδρομική επιτήρηση εκτελείται όχι σε πραγματικό χρόνο αλλά έχει ως πηγή  

δεδομένα που συλλέγονται  από τον ιατρικό και νοσηλευτικό φάκελο του ασθενούς  

εφόσον πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Πλεονέκτημα  της ότι είναι  φθηνή και δεν 

χρειάζεται πολύ προσωπικό ενώ τα μειονεκτήματά της είναι ότι δεν μπορεί να γίνει 

παρέμβαση σε πρώιμο στάδιο της λοίμωξης , ο φάκελος του ασθενή μπορεί να είναι 

ελλιπής, και δεν υπάρχει follow up του ασθενή.   
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Τέλος όσο  αφορά το μέγεθος και την έκταση της επιτήρησης αυτή διακρίνεται: 

- Στην Ευρεία επιτήρηση (hospital-wide surveillance) 

Πρόκειται για μέθοδο που περιλαμβάνει όλους τους ασθενείς του νοσοκομείου (όλων 

των τμημάτων εκτός των ΤΕΠ) οι οποίοι τίθενται υπό επιτήρηση.  

Αυτό μπορεί να γίνει είτε για όλο το χρόνο παραμονής τους στο νοσοκομείο 

μετρώντας έτσι την επίπτωση λοιμώξεων (incidence surveillance) στους ασθενείς 

και την ενδημικότητα των παθογόνων στο νοσοκομείο είτε  σε καθορισμένη περίοδο 

μερικών ημερών (period) ή μιας ημέρας (point) μετρώντας τον επιπολασμό 

λοιμώξεων (period και point prevalence αντίστοιχα), καταγράφοντας στην ουσία τις 

ενεργές λοιμώξεις στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή στους νοσηλευόμενους 

ασθενείς. 

 

-Στην  Στοχευόμενη επιτήρηση (Targeted surveillance) 

Εφαρμόζεται: α)σε συγκεκριμένη ομάδα ασθενών που βρίσκονται συνήθως σε 

αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν λοιμώξεις είτε λόγω επιδείνωσης της υγείας τους 

(ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς ,νεφροπαθείς ή με ηπατική νόσο ,με καρδιοπάθειες, 

νεογνά κ.α.) ή λόγω έκθεσης τους σε περιβάλλον μολυσματικό  και που νοσηλεύονται 

σε συγκεκριμένα τμήματα του νοσοκομείου όπως ΜΕΘ, αιματολογικές και 

ογκολογικές κλινικές, χειρουργεία και β)σε συγκεκριμένες κατηγορίες  ή τύπους  

λοιμώξεων είτε στο επίπεδο όλου του νοσοκομείου είτε στο επίπεδο τμημάτων για 

ένα  συγκεκριμένο τύπο λοίμωξης (πχ λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου (SSI), ή 

λοίμωξης όπως πνευμονία που οφείλεται σε χρήση αναπνευστήρα (VAP). Με αυτή 

την μέθοδο κατευθύνουν τους πόρους σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις εκεί που 

συνήθως υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα αυξάνοντας την αποδοτικότητα της 

επιτήρησης.  

-Στην  επιτήρηση προτεραιότητας (priority surveillance) 

Αυτή η μέθοδος εφαρμόστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 80 από τον Haley και 

κατατάσσει τις λοιμώξεις κατά προτεραιότητα  λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως 

η συχνότητά τους ή νοσηρότητα και η θνητότητα που προκαλούν καθώς και το 

κόστος της νοσηλείας του ασθενούς[45]. 

-Στην  Περιοδική επιτήρηση (periodic surveillance) 

Η μέθοδος αυτή είναι συνδυασμός ευρείας και στοχευόμενης επιτήρησης για πού 

αφορά συγκεκριμένων  τύπων  λοιμώξεων. Πχ για τις βακτηριαιμίες ευρεία 

επιτήρηση για ένα μήνα κάθε 3 μήνες και στοχευόμενη επιτήρηση για τους επόμενους 

8 μήνες. Με αυτή τη μέθοδο μειώνεται το ενδεχόμενο να μην ανιχνευθούν 

υπάρχουσες λοιμώξεις σε σχέση με τη μέθοδο της στοχευόμενης επιτήρησης[46]. 

 

1.3.6  πηγές ανίχνευσης - συλλογής δεδομένων Ν.Λ 

 

Σημαντικό ρόλο στην επιτήρηση έχει και  η ιχνηλάτηση -ανίχνευση  των 

νοσοκομειακών λοιμώξεων. Οι πληροφορίες θα πρέπει να συλλέγονται από κάθε 

δυνατή αλλά προπάντων αξιόπιστη πηγή και να γίνεται διασταύρωση στοιχείων και 

δεδομένων έτσι  ώστε να μπορέσει να γίνει έγκαιρα χρονικά η  ανίχνευση τους και να 

προληφθούν τόσο η επιδείνωση της υγείας του αρρώστου όσο και η έξαρσή των 

λοιμώξεων που μπορούν να πάρουν και την μορφή επιδημίας σε ένα χώρο παροχής 

υγείας. 

Όσο  πιο πρώιμο κρίκο της αλυσίδας μετάδοσης της λοίμωξης καταφέρει η 

επιτήρηση να ανιχνεύσει και να σπάσει τόσο πιο πολλές πιθανότητες υπάρχουν για 

τον αποτελεσματικότερο  έλεγχο των λοιμώξεων.  
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Συνδυάζοντας την έγκαιρη ανίχνευση  με την λήψη των κατάλληλων μέτρων τόσο για 

τον ασθενή (απομόνωση, φαρμακευτική αγωγή) όσο και  για το προσωπικό του 

νοσοκομείου(υγιεινή χεριών, μέτρα προφύλαξης)  αυξάνονται  οι πιθανότητες 

ελέγχου των λοιμώξεων  και μειώνεται ο κίνδυνος εξάπλωσή τους. 

Χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες  επαγγελματίες υγείας του νοσοκομείου (ιατρούς, 

νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό) με  συντονιστικό όργανο  το γραφείο 

ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων (απαραίτητο σε κάθε νοσοκομείο) που απαρτίζεται 

από εξειδικευμένο προσωπικό και με την εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων 

ανίχνευσης Ν.Λ και την κατάλληλη εργαστηριακή υποστήριξη(μικροβιολογικά 

εργαστήρια) μπορεί να δομηθεί ένα αποτελεσματικό δίκτυο επιτήρησης που μπορεί 

έγκαιρα να διαγνώσει την πηγή και το μέγεθος του προβλήματος και να 

κινητοποιήσει το προσωπικό του νοσοκομείου προκειμένου να αναχαιτιστεί όσο το 

δυνατόν πιο άμεσα μια έξαρση των Ν.Λ[25]. 

Οι  κύριες πηγές άντλησης πληροφοριών για την ανίχνευση μιας Ν.Λ είναι:[25]. 

 Καθημερινές εκθέσεις των  μικροβιολογικών  εργαστηρίων(καλλιέργειες και 

αντιβιογράμματα) 

 Ιατρικά αρχεία των εμπύρετων ασθενών.(ασθενείς σε κίνδυνο) 

 Ιατρικά αρχεία των ασθενών που λαμβάνουν αντιβιοτικά. 

 Ιατρικά αρχεία των απομονωμένων ασθενών (ανοσοκατεσταλμένοι με υψηλό 

κίνδυνο)  

 Καθημερινά συνέντευξη με νοσηλευτές και ασθενείς 

 Περιοδική επανεξέταση των εκθέσεων αυτοψίας 

 Περιοδική ανασκόπηση των ιατρικών φακέλων του προσωπικού(ξενιστές-

φορείς) 

 

1.3.7  Μελέτες επιπολασμού- επίπτωσης 

 

Στις μελέτες  επιτήρησης δύο δείκτες χρησιμοποιούνται προκειμένου να 

υπολογιστούν οι συχνότητες των Ν.Λ : ο δείκτης επίπτωσης  και ο δείκτης 

επιπολασμού.  

 

Μελέτες επιπολασμού- δείκτες επιπολασμού 

Μελέτες επιπολασμού 

Σε αυτή τη μέθοδο στους ασθενείς στο νοσοκομείο γίνεται επιτήρηση  για σύντομο 

χρονικό διάστημα (period prevalence) ή κατά προτίμηση για μία μόνο ημέρα (point 

prevalence). Πολλά νοσοκομεία και ομάδες ελέγχου λοιμώξεων επιλέγουν  τις 

μελέτες επιπολασμού  διότι είναι πιο πρακτικές από τις μελέτες επίπτωσης, γιατί 

εφαρμόζονται μία ή δύο φορές το χρόνο και απαιτείται  λίγο προσωπικό για την 

εκτέλεσή τους. Επαναλαμβανόμενες έρευνες επιπολασμού δεν είναι ένα πλήρες 

υποκατάστατο για τις μελέτες επίπτωσης , αλλά είναι χρήσιμες όπου οι πόροι είναι 

περιορισμένοι. Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα των μελετών δείχνουν ότι τα 

ποσοστά επιπολασμού τείνουν να είναι χαμηλότερα από τα ποσοστά επίπτωσης 

καθώς οι  μελέτες επιπολασμού είναι λιγότερο αποτελεσματικές στον εντοπισμό 

οξείας ή βραχύβιας λοίμωξης.  

Οι έρευνες επιπολασμού όταν εφαρμόζονται σωστά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για 

να αναλύσουν  επίσης την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών παρέμβασης. 
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 Μελέτες επιπολασμού  έχουν δείξει ότι,-ανάλογα με το πληθυσμό των ασθενών, ο 

επιπολασμός των Ν.Λ κυμαίνεται κατά μέσο όρο περίπου 9 -10%. Παρά το γεγονός 

ότι οι περισσότερες μελέτες επιπολασμού έχουν εφαρμοστεί σε ολόκληρο το 

νοσοκομείο, είναι πιθανώς πιο αποτελεσματικό να στοχεύσει Ορισμένες περιοχές ή 

υπηρεσίες όπου τα ποσοστά μόλυνσης υποπτευόμαστε  ή είναι γνωστό ότι είναι 

υψηλά. 

 

Δείκτες επιπολασμού 

Επιπολασμός (prevalence) είναι ο αριθμός των ενεργών περιπτώσεων Ν.Λ σε έναν 

ορισμένο πληθυσμό ασθενών  είτε κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής 

περιόδου (period prevalence) ή σε ένα καθορισμένο σημείο στο χρόνο (point 

prevalence).Η συχνότητα επιπολασμού (prevalence rate) είναι η αναλογία 

(ποσοστό) των ασθενών στον πληθυσμό μελέτης οι οποίοι έχουν μια ενεργή λοίμωξη 

στο συγκεκριμένο χρόνο της έρευνας επί τοις 100.                                 
   Prevalence rate   =     Αριθμός νέων και υπαρχόντων κρουσμάτων ενεργής λοίμωξης στο χρονικό όριο της μελέτης           

                                      συνολικός αριθμός ασθενών που μελετήθηκαν στο χρονικό πλαίσιο της μελέτης     x 100      

 

  Μελέτες επίπτωσης- Δείκτες επίπτωσης 

 

Μελέτες επίπτωσης 

Στη μέθοδο αυτή, όλοι οι ασθενείς τίθενται υπό επιτήρηση επί ένα χρονικό 

διάστημα(προκαθορισμένο). Αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος για την παραχθούν 

ακριβή μέτρα των ποσοστών μόλυνσης, όμως όπως και με μελέτες επιπολασμού, θα 

πρέπει να έχουμε επαφή με όλους τους ασθενείς, δομημένη ανάλυση, αυστηρούς 

ορισμούς και εκπαιδευμένο προσωπικό για να επισκεφθεί όλους τους ασθενείς 

επανειλημμένα. Επειδή είναι χρονοβόρες και έχουν μεγάλο κόστος , οι μελέτες 

επίπτωσης συνήθως δεν γίνονται συνεχώς, αλλά συχνά είναι  στοχευόμενες  σε 

περιοχές όπου τα προβλήματα είναι γνωστά ή υπάρχει υποψία έξαρσης των Ν.Λ. Οι  

έρευνες επίπτωσης  είναι χρήσιμο να ορίζουν το βαθμό των νοσοκομειακών 

λοιμώξεων μεταξύ των νοσοκομείων ή των  περιοχών, να εντοπίζουν συγκεκριμένα 

προβλήματα που απαιτούν περισσότερο  εκτεταμένη έρευνα και να καθορίζουν τα 

μεταβαλλόμενα πρότυπα Ν.Λ σε ένα νοσοκομείο.  

Εάν η επίπτωση των Ν.Λ ,η διασπορά τους, και οι συσχετισμοί των νόσων είναι 

γνωστές, τότε οι πόροι μπορεί να δοθούν σε  στοχευόμενες δράσεις , ώστε οι 

παράγοντες προδιάθεσης να μειωθούν ή να εξαλειφθούν, και η συχνότητα εμφάνισης 

της νόσου να  μειωθεί.     

           

Δείκτες επίπτωσης 

Ο δείκτης επίπτωσης είναι αυτός που υπολογίζει  τον αριθμό των νέων κρουσμάτων 

Ν.Λ στον πληθυσμό  των ασθενών που ορίζεται για την μελέτη  κατά τη διάρκεια 

μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου. Η αθροιστική  επίπτωση (cumulative 

incidence rate) είναι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων Ν.Λ που εμφανίζονται στον 

πληθυσμό που είναι σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής 

περιόδου πολλαπλασιασμένος επί τοις 100. 

 
Cumulative Incidence rate(%)     Αριθμός νέων κρουσμάτων Ν.Λ από τον πληθυσμό σε κίνδυνο            Χ 100 

                                                        Συνολικός αριθμός του  πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο για Ν.Λ 

 

O Ρυθμός ή πυκνότητα επίπτωσης (Incidence density) είναι ένα μέτρο της 

αθροιστικής επίπτωσης που διαιρείται με μία μονάδα της έκθεσης σε κίνδυνο που 

είναι κοινή σε όλους τους ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο, αλλά διαφορετική για 
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κάθε ασθενή με βάση την εκάστοτε χρονική έκθεσή του στον κίνδυνο. Είναι δείκτης 

ενδημικής συχνότητας των λοιμώξεων σε ένα νοσοκομείο. 

 
 

Ρυθμός Επίπτωσης       αριθμός των νέων περιπτώσεων Ν.Λ κατά τη διάρκεια  της περιόδου επιτήρησης         Χ 1.000                                        
                                   ημέρες έκθεσης των ασθενών σε  κίνδυνο κατά τη διάρκεια  της περιόδου επιτήρησης   

 

Σταθμισμένοι δείκτες σε σχέση  με τους παράγοντες κινδύνου (risk-adjusted infection 

rates). 

Η υπολογισμός των δεικτών επίπτωσης που αναφέρθηκαν παραπάνω εμφανίζει 

συνολικά  την εικόνα όσο αφορά το φάσμα των συχνοτήτων των Ν.Λ που επικρατούν 

στις δομές παροχής ιατρικής περίθαλψης.  

Πολλές φορές όμως, η γενίκευση των αποτελεσμάτων των δεικτών αυτών δεν 

αντικατοπτρίζει και την πραγματικότητα, καθώς οι δείκτες αυτοί μπορεί να 

προέρχονται από την μελέτη ανομοιογενών (όσο αφορά την έκθεσή τους σε 

παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη Ν.Λ) πληθυσμών, γεγονός που κάνει 

αναξιόπιστα τα αποτελέσματα αυτά καθώς δεν επιτρέπει τις συγκρίσεις, την 

κατανόηση αποκλίσεων και τις συσχετίσεις των  μειζόνων παραγόντων κινδύνου με 

τις Ν.Λ λόγω της ανομοιογένειας των πληθυσμών μελέτης[49,50]. 

Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι πριν ξεκινήσει μια μελέτη επίπτωσης  χρειάζεται να 

υπάρξει  πρόνοια έτσι ώστε να γίνει σωστή κατανομή των παραγόντων 

κινδύνου(ιδιαίτερα των μειζόνων) στους ασθενείς, ούτως ώστε οι δείκτες που θα 

παραχθούν να αναδείξουν την πραγματική εικόνα του προβλήματος, και να 

επιτρέψουν τον συσχετισμό τους  με συγκεκριμένους τύπους λοιμώξεων  και οι  των 

δεικτών να είναι συγκρίσιμοι  με δείκτες άλλων μελετών τόσο σε επίπεδο μονάδων 

και δομών όσο και σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο[51]. 

 Οι σταθμισμένοι δείκτες (risk-adjusted infection rates)δίνουν την λύση σε αυτό το 

ζήτημα καθώς με αυτούς αξιολογούνται σωστά οι παράγοντες κινδύνου (παράγεται 

επιπλέον πληροφορία)  και οι συγκρίσεις και συσχετίσεις είναι μεταξύ ομάδων 

ασθενών με κοινά κριτήρια. 

Ειδικά για τις μονάδες εντατικής θεραπείας στις οποίες νοσηλεύονται ασθενείς με 

πολλούς παράγοντες κινδύνου όπως υποκείμενα νοσήματα, έκθεση σε παρεμβατικές 

συσκευές  οι σταθμισμένοι δείκτες είναι μια έγκυρη  μέθοδος ανάκτησης αξιόπιστων 

δεικτών για τις Ν.Λ και καλύπτουν τόσο τους εξωγενείς όσο και τους ενδογενείς 

παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης Ν.Λ[50,52]. 

Οι σταθμισμένοι δείκτες που χρησιμοποιούνται  σε μελέτες επίπτωσης ασθενών που 

νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας είναι: 

 

Δείκτης βακτηριαιμιών         αριθμός βακτηριαιμιών                             Χ1000                    

                                       Σύνολο ασθενοημερών χρήσης κεντρικού καθετήρα  

 

Δείκτης πνευμονιών         αριθμός νοσοκομειακών πνευμονιών             Χ1000 

                     Σύνολο ασθενοημερών χρήσης αναπνευστήρα 

 

Δείκτης Ν.Λ ουροποιητικού     αριθμός λοιμώξεων ουροποιητικού              Χ1000 

                        Σύνολο ασθενοημερών χρήσης  καθετήρα ουροδ.κύστεως 

 

Για τις παρεμβατικές συσκευές υπάρχουν οι εξής δείκτες 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

30 

Δείκτης χρήσης κεντρικού αγγειακού καθετήρα: 

 
  Central line utilization rate      συνολικός αριθμός ημερών χρήσης κεντρικού αγγειακού καθετήρα  

                                                              Συνολικός αριθμός ασθενοημερών  των ασθενών                               

 

 

 

 

Δείκτης χρήσης καθετήρα ουροδόχου κύστεως: 

 
                                      συνολικός αριθμός ημερών χρήσης καθετήρα ουροδόχου κύστεως  

                                                                  Συνολικός αριθμός ασθενοημερών  των ασθενών                               

 

 

Δείκτης χρήσης αναπνευστήρα(διασωλήνωση): 

 
I                                συνολικός αριθμός ημερών χρήσης μηχανικού αερισμού(αναπνευστήρα) 

                                                          Συνολικός αριθμός ασθενοημερών  των ασθενών                               

 

 

Όταν αυτοί οι δείκτες υπολογίζονται με βάση τις το σύνολο των ασθενοημερών των 

ασθενών πολλές φορές υπερεκτιμάται ο δείκτης  της επίπτωσης μιας λοίμωξης διότι 

σε πολλές  από τις μονάδες εντατικής θεραπείας ο χρόνος παραμονής πολλών 

ασθενών  είναι μικρός και έτσι φαίνεται μεγάλη αύξηση των δεικτών ενώ σε άλλες 

μονάδες που οι ασθενείς λόγω της βαρύτητας της νόσου και των επιπλοκών 

παρατείνουν την νοσηλεία τους οι δείκτες υποεκτιμούνται. 

 

Σ αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται δείκτες υπολογισμού της επίπτωσης με 

βάση τις ημέρες που ο ασθενής βρίσκεται σε κίνδυνο δηλαδή έως ότου αναπτύξει το 

πρώτο επεισόδιο λοίμωξης από την στιγμή  έκθεσή του σε παρεμβατικές συσκευές 

εξαιρώντας το διάστημα μετά την εκδήλωση της λοίμωξης. Αυτοί οι δείκτες θέτονται  

σε εφαρμογή κυρίως στις περιπτώσεις πνευμονιών σχετιζόμενων με μηχανική 

υποστήριξη(αναπνευστήρας) και είναι κατάλληλοι για την εκτίμηση του κινδύνου 

λοίμωξης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για συγκρίσεις μεταξύ των 

μονάδων[52,53]. 

 

Παρόμοιοι δείκτες χρησιμοποιούνται και για την χρήση αντιβιοτικών(Antimicrobial 

treatment utilization rate) στις ΜΕΘ καθώς και για την επίπτωση των παθογόνων για 

κάθε είδος λοίμωξης, (Pathogen-specific ΗΑΙ incidence rate)[52]. 

 

Alert κατάσταση επιτήρησης  

Η Alert κατάσταση επιτήρησης σημαίνει την παρακολούθηση της επίπτωσης των 

ειδικών κλινικών καταστάσεων, όπως η λοιμώδης διάρροια ή φυματίωση. Αυτό είναι 

μέρος της καθημερινής εργασίας της Ομάδας Ελέγχου λοίμωξης, η οποία 

κατευθύνεται προς, για παράδειγμα, η έγκαιρη αναγνώριση των κρουσμάτων του 

ιογενούς διάρροιας και την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου. Επειδή η 

δραστηριότητα αυτή συνήθως δεν πραγματοποιείται με συστηματικό τρόπο, δεν είναι 

ένα ακριβές μέτρο πραγματικής επίπτωσης[54,55]. 
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Alert επιτήρηση μικροοργανισμού 

Η Alert επιτήρηση μικροοργανισμού είναι η συνεχής παρακολούθηση της επίπτωσης 

συγκεκριμένων οργανισμών που απομονώνονται από το μικροβιολογικό εργαστήριο. 

Alert οργανισμοί θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ανθεκτικούς στη μεθικιλλίνη  S. 

aureus (MRSA), ανθεκτικούς στα γλυκοπεπτίδια εντεροκόκκων, ανθεκτικά στη 

γενταμυκίνη κολοβακτηρίδια και Clostridium difficile (με ταυτοποίηση της τοξίνης 

του). Η απομόνωση ενός οργανισμού δεν είναι απαραίτητα ενδεικτική της μόλυνσης 

και η αποτυχία να απομονώσουν έναν οργανισμό δεν αποδεικνύει την απουσία 

μόλυνσης. Αυτή είναι μια χρήσιμη μέθοδος της επιτήρησης για σκοπούς ελέγχου των 

λοιμώξεων. Έχει τα πλεονεκτήματα της απλότητας και είναι ανέξοδο, και στα 

ηλεκτρονικά εργαστήρια κατά την εποπτεία μπορεί να αυτοματοποιηθεί. σε ένα 

νοσοκομείο μπορεί να δείξει τάσεις στην απομόνωση ειδικών οργανισμών σε 

διαφορετικές περιόδους κατά την διάρκεια  του χρόνου[54, 55]. 

         

1.4 Πρόληψη  Ν.Λ 

 

Η ρήση του Ιπποκράτη (460 π.χ)  “ασφάλεια εστί το προνοείν και προλαμβάνειν, το 

δε προνοείν και προλαμβάνειν,  κρείττον εστί του θεραπεύειν”  που ειπώθηκε 

χιλιετίες πριν φαντάζει επίκαιρη όσο ποτέ και βρίσκει χρήση και  εφαρμογή ως 

κορωνίδα στον πόλεμο για τον έλεγχο και την καταπολέμηση των Ν.Λ . 

Φαντάζει δε ως το μόνο πλαίσιο που αφορά τις Ν.Λ που μπορεί να γίνουν σημαντικές 

παρεμβάσεις  με θεαματικά αποτελέσματα καθώς ο τομέας της εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και εφαρμογής των προτεινόμενων διαδικασιών πρόληψης Ν.Λ δεν έχει 

βρει ακόμη την κατάλληλη απήχηση τόσο από τους επαγγελματίες υγείας όσο και 

από την πολιτεία σε επίπεδο θεσμών. 

Μπορεί η επιτήρηση και η ανίχνευση των Ν.Λ καθώς τα μέτρα που λαμβάνονται για 

την καταπολέμηση των παθογόνων(αντιβιοτικά) να παίζουν καίριο ρόλο στον έλεγχο  

και την αντιμετώπιση των Ν.Λ αλλά δυστυχώς οι σημερινές κοινωνικοοικονομικές 

συγκυρίες μας κάνουν να στραφούμε σε πρότερα στάδια ελέγχου τους όπως είναι η 

πρόληψη. 

Τόσο η ανθεκτικότητα των παθογόνων όσο και οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες 

που μειώνουν την χρηματοδότηση πόρων για την υγεία καθώς και η αυξανόμενη 

΄΄κακή υγεία΄΄των πολιτών καθιστά αναπόφευκτα την πρόληψη ως το πιο κατάλληλο 

όπλο καθώς δεν χρειάζονται τεράστιοι οικονομικοί πόροι αλλά αλλαγή της ατομικής 

συμπεριφοράς και νοοτροπίας τόσο από τους επαγγελματίες υγείας όσο και από τους 

ασθενείς και τις οικογένειές τους και θεσμοθέτηση διαδικασιών αποδεκτών από 

όλους. 

Με γνώμονα λοιπόν τα προηγούμενα τα μέτρα  πρόληψης των Ν.Λ  πρέπει να 

στοχεύουν και να εστιάζουν σε συγκεκριμένους τομείς και ομάδες έμψυχου 

δυναμικού : 

Οι στόχοι αυτοί είναι: 

-ομάδες ατόμων (Target group) που εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα με τις Ν.Λ όπως 

ασθενείς, οικογένειες και επισκέπτες αυτών, επαγγελματίες υγείας ,φοιτητές, 

βοηθητικό προσωπικό νοσοκομείου  

-περιβάλλων χώρος του νοσοκομείου που περικλείει την κτηριακή υποδομή, τις 

ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, τα σκεύη εστίασης, το υγειονομικό υλικό, τις ιατρικές 

και επεμβατικές συσκευές, την υγιεινή των κοινόχρηστων χώρων [25]. 
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1.4.1 Μέτρα  Πρόληψης μετάδοσης  Ν.Λ 

 

Όσο αφορά το έμψυχο δυναμικό τα μέτρα προφύλαξης θα πρέπει να εστιάζονται: 

Για τους επαγγελματίες υγείας 

 

-στην υγιεινή των χεριών  

Πριν και μετά από κάθε επαφή με τον ασθενή η υγιεινή των χεριών έχει αναφερθεί 

συχνά ως η πιο σημαντική πράξη για τη μείωση της μετάδοσης μολυσματικών 

παραγόντων. Περιλαμβάνει πλύσιμο των χεριών είτε με σαπούνι και νερό ή 

αντισηπτικό, και  χρήση προϊόντων με βάση τα αλκοόλη (γαλής, αφρούς) που δεν 

απαιτούν τη χρήση του νερού. Η αποτελεσματικότητα της υγιεινής των χεριών μπορεί 

να μειωθεί όταν εφαρμόζονται τεχνητά νύχια και διαλυτικά από το προσωπικό 

υγειονομικής περίθαλψης)  

 

-στα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για τους επαγγελματίες υγείας 

Η ΜΑΠ αναφέρεται σε μια ποικιλία προστατευτικών όπως για το αναπνευστικό 

(μάσκες μάσκες, γυαλιά, ασπίδες προσώπου) που χρησιμοποιούνται μόνες ή σε 

συνδυασμό για την προστασία των βλεννογόνων μεμβρανών και τους αεραγωγούς, 

σκούφοι για το τριχωτό της κεφαλής , ρούχα για το  σώμα δέρμα ,γάντια για τα χέρια.  

Υγιεινή των χεριών είναι πάντα το τελικό βήμα μετά την αφαίρεση και την απόρριψη 

τους. 

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

μολυσματικών παραγόντων θα πρέπει να αρχίσει κατά τη διάρκεια της κατάρτισης 

των επαγγελματιών της υγείας και να παρέχεται σε όποιον έχει την ευκαιρία να 

έρθουν σε επαφή με τους ασθενείς ή τον ιατρικό εξοπλισμό [25]. 

 

Για τους ασθενείς, οικογένειες αυτών και επισκέπτες 

Προσωπική υγιεινή του ασθενούς. 

-Η απομόνωση κατά τη διάρκεια μιας ύποπτης ή διαπιστωμένης έκρηξης που 

προκαλείται από ένα παθογόνο του οποίου δεξαμενή είναι ο γαστρεντερικός 

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

προσωπικές συνήθειες υγιεινής, ακράτεια κοπράνων, εμποδίζει την μετάδοση των 

μικροοργανισμών (π.χ., τα βρέφη, τα παιδιά, και ασθενείς με διαταραγμένη ψυχική 

κατάσταση ή αναπτυξιακή καθυστέρησης.  

Επίσης μπορεί να δημιουργηθούν κοορτές με βάση την κλινική διάγνωση, 

μικροβιολογική επιβεβαίωση, καθώς και τον τρόπο μετάδοσης του λοιμογόνου 

παράγοντα. 

-Οι μεταφορές των ασθενών από την κοινότητα στο νοσοκομείο(όταν έχουν ή είναι 

ύποπτοι για  λοιμογόνο παράγοντα) πρέπει να γίνονται λαμβάνοντας όλα τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας από τους επαγγελματίες υγείας. Επίσης κατά την 

μετακίνηση τέτοιων ασθενών εντός του νοσοκομείου θα πρέπει να λαμβάνεται η ίδια 

μέριμνα και να μην γίνονται άσκοπα μετακινήσεις ατών των ασθενών παρά μόνο σε 

επείγουσα ανάγκη. 

Οι ασθενείς, τα μέλη της οικογένειας του, και οι επισκέπτες μπορούν να είναι εταίροι 

στην πρόληψη της μετάδοσης των Ν.Λ. Πληροφορίες για τυπικές προφυλάξεις, ιδίως 

για την υγιεινή των  χωριών, την υγιεινή του αναπνευστικού (βήχας), τον 

εμβολιασμό(ειδικά κατά της γρίπης) και άλλες στρατηγικές πρόληψης μπορεί να 

ενσωματωθούν σε πληροφοριακό υλικό για τον ασθενή που παρέχονται κατά την 

είσοδο του στο νοσοκομείο.  
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Επίσης  εξήγηση σχετικά με τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας από τους 

επαγγελματίες υγείας και οδηγίες χρήσης τέτοιου εξοπλισμού από τα μέλη της 

οικογένειας και τους επισκέπτες. Δελτία, φυλλάδια και άλλο έντυπο υλικό που μπορεί 

να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το σκεπτικό για τις πρόσθετες 

προφυλάξεις, τους κινδύνους για τα μέλη της οικογενείας, και τους σκοπούς 

προφύλαξης. 

 

Για τον περιβάλλοντα χώρο 

-Καθαρισμός και απολύμανση σε κρίσιμες επιφάνειες στο χώρο του για επιφάνειες 

που αγγίζονται συχνά, ειδικά τις πιο κοντινές στον ασθενή, που είναι πιο πιθανό να 

έχουν μολυνθεί (πχ κομοδίνα, κομοδίνα, πόμολα, νεροχύτες, επιφάνειες και ο 

εξοπλισμός σε στενή γειτνίαση προς τον ασθενή) με απολυμαντικά εγκεκριμένα ή 

απορρυπαντικά / απολυμαντικά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις συνολικές 

ανάγκες του νοσοκομείου για την ρουτίνα καθαρισμού και απολύμανσης. 

όργανα / συσκευές: Ο ιατρικός εξοπλισμός και τα μέσα / συσκευές πρέπει να 

καθαρίζονται και να συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για 

την πρόληψη μετάδοσης των μολυσματικών παραγόντων Καθαρισμός στην 

απομάκρυνση οργανικών υλών πρέπει να προηγείται πάντα υψηλό επίπεδο 

απολύμανση και αποστείρωση των οργάνων και τμημάτων  των συσκευών.  

Εξοπλισμός όπως ενδοφλέβιες αντλίες έκχυσης υγρών, πρέπει να καθαρίζονται και να 

απολυμαίνονται πριν από τη χρήση για άλλον ασθενή. Όλες αυτές οι συσκευές και ο 

εξοπλισμός θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τρόπο που θα αποτρέψει περιβαλλοντική 

επαφή με δυνητικά μολυσματικό υλικό. Είναι σημαντικό να περιλαμβάνονται και 

ηλεκτρονικές συσκευές όπως monitor ασθενών και Η/Υ. 

 Ρούχα λερωμένα, συμπεριλαμβανομένων κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, και ασθενής ή 

κάτοικος ρούχα μπορεί να έχουν μολυνθεί με παθογόνους μικροοργανισμούς. 

Ωστόσο, ο κίνδυνος της νόσου μετάδοσης είναι αμελητέα και όταν είναι, να 

μεταφέρονται και πλένονται με ασφαλή τρόπο  

H διαχείριση των στερεών αποβλήτων που προέρχονται από το περιβάλλον του 

νοσοκομείου πρέπει να γίνεται τηρώντας όλους τους κανόνες ασφάλειας  

 Πιάτα και σκεύη φαγητού. Ο συνδυασμός του ζεστού νερού και των απορρυπαντικών 

που χρησιμοποιούνται στα πλυντήρια πιάτων είναι επαρκής για να απολυμάνουν 

πιατικά και σκεύη φαγητού. Επίσης η χρήση σκευών εστίασης μιας χρήσης εξαλείφει 

τον κίνδυνο[25].   

 

1.5  Επιτήρηση  Ν. Λ Στις  ΜΕΘ 

 

1.5.1 Συχνότητες Ν.Λ στις ΜΕΘ 

 

Παρόλο που σε ποσοστό κλινών  οι Μονάδες εντατικής θεραπείας καταλαμβάνουν 

λιγότερο από το 5% των συνολικών κλινών των νοσοκομείων στην Ευρώπη και 20% 

των κλινών στα νοσοκομεία των ΗΠΑ  τα υψηλά ποσοστά επιπολασμού και 

επίπτωσης των Ν.Λ κάνουν όλους τους φορείς και τις οργανώσεις υγείας να 

στρέψουν την προσοχή τους και συνεπώς τα προγράμματα επιτήρησης και  ελέγχου 

των Ν.Λ σε στοχευόμενες δράσεις  με επίκεντρο τις ΜΕΘ των νοσοκομείων.  

Έτσι μεγάλο ποσοστό των πόρων από φορείς όπως το CDC για τις ΗΠΑ και το 

ECDC στην Ευρώπη  επενδύεται  στην εκπόνηση,  οργάνωση  και εφαρμογή 

προγραμμάτων  και δράσεων τόσο σε εθνικό  όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο που 

αφορούν την πρόληψη τον έλεγχο και την αντιμετώπιση των Ν.Λ στις ΜΕΘ[56.57]. 
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Οι ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ είναι ασθενείς υψηλού κινδύνου για την 

ανάπτυξη λοίμωξης ενώ σύμφωνα με αναφορές από τον ΠΟΥ  η  επιβάρυνση  είναι 

πολύ πιο σοβαρή σε αυτούς τους πληθυσμούς. 

Σύμφωνα με μια πρόσφατη ευρωπαϊκή πολυκεντρική μελέτη, η αναλογία των 

μολυσμένων ασθενών στην ΜΕΘ μπορεί να είναι πολύ υψηλή έως και  51%[58,59].  

Βάση  μελετών  στις ΗΠΑ και την Ευρώπη που συμπεριλήφθηκαν ενήλικες ασθενείς 

υψηλού κινδύνου(ασθενείς ΜΕΘ) από αναπτυγμένες χώρες η συχνότητα επίπτωσης 

(incidence density) κυμαίνεται από 13,0 - 20,3 επεισόδια ανά 1000 ασθενο- ημέρες 

(Εικόνα 3.1) ενώ η αθροιστική επίπτωση  ήταν 17,0 επεισόδια ανά 1000  ασθενο- 

ημέρες (Πίνακας 3.1) [26,60]. 

 
Υψηλή συχνότητα των λοιμώξεων αναφέρεται και σε λοιμώξεις που σχετίζονται με 

την χρήση των επεμβατικών συσκευών(κεντρικοί αγγειακοί καθετήρες, 

ουροκαθετήρες, και αναπνευστήρες).Σε έκθεση από το σύστημα NNIS των ΗΠΑ, 

83% των επεισοδίων ενδονοσοκομειακής πνευμονίας συνδέθηκαν με μηχανικό 

αερισμό(αναπνευστήρα), το 97% των ουρολοιμώξεων με καθετηριασμό ουροδόχου 

κύστεως ασθενών, και 87% της πρωτογενούς BSI  με καθετηριασμό κεντρικών 

φλεβών[61]. 

Σύμφωνα με μελέτη του ΠΟΥ μεταξύ των ενηλίκων ασθενών ΜΕΘ σε αναπτυγμένες 

χώρες, η αθροιστική επίπτωση των λοιμώξεων που σχετίζεται με κεντρικό καθετήρα 

(CR-BSI), καθετήρα ουροδόχου κύστεως (UTI CR-), και πνευμονία  σχετιζόμενη με 

αναπνευστήρα (VAP) ήταν 3,5 ανά 1000 CL-ημέρες  (95% CI 2.8 έως 4.1), 4.1 ανά 

1000 ημέρες χρήσης καθετήρα   και 7,9 ανά 1000 αναπνευστήρα ημέρες 

αντίστοιχα[26,62,63]. 

 Κατά μέσο όρο, η VAP είναι ο πλέον συχνός τύπος της λοίμωξης στη ΜΕΘ (32%), 

ακολουθούμενη από την CR-UTI και CR-BSI (αμφότερα 20%)[63]. 

Σε ποσοστά που αναφέρονται σε παιδιατρικές ΜΕΘ στις ΗΠΑ, η επίπτωση ήταν 

5,7% . Όσο αφορά τις συσκευές που σχετίζονται με λοίμωξη η επίπτωση  ήταν 1,8 

επεισόδια ανά 1000 ημέρες χρήσης αναπνευστήρα, 3 επεισόδια ανά 1000 ημέρες 

χρήσης καθετήρα CL και 4,2 επεισόδια ανά 1000 ημέρες χρήσης ουροποιητικού 

καθετήρα, για την VAP, CR-BSI, και CR-UT αντίστοιχα[64]. 

 

Αντιθέτως, στις ΜΕΘ μεταξύ των ενήλικων ασθενών σε χώρες χαμηλού και μεσαίου 

βιοτικού επιπέδου η επίπτωση  στις ΜΕΘ ήταν 35,2% ενώ η συχνότητα των Ν.Λ 

κυμαίνονταν από 4,4% έως 88,9%, η συχνότητα επίπτωσης  μεταξύ 4,1 και 91,7 

επεισόδια ανά 1000 ασθενοημέρες και η αθροιστική επίπτωση(cumulative incidence)  

ήταν 42,7 επεισόδια ανά 1000 ασθενοημέρες (Πίνακας 3.1),σημαντικά υψηλότερη 
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από ό, τι αναφέρεται στις ΗΠΑ (13 ανά 1000 ασθενείς-ημέρες) και  στις χώρες με 

υψηλό βιοτικό επίπεδο (17,0 ανά 1000 ασθενείς-ημέρες).  

Η συχνότητα επίπτωσης (incidence density) των βακτηριαιμιών που σχετίζονται με 

κεντρικό αγγειακό καθετήρα (CR-BSI), των ουρολοιμώξεων που σχετίζονται με 

καθετήρα ουροδόχου κύστεως (CR-UTI), και των πνευμονιών που σχετίζονται με τον 

αναπνευστήρα (VAP) μεταξύ των ενήλικων ασθενών ΜΕΘ σε χώρες χαμηλού και 

μεσαίου βιοτικού επιπέδου ήταν 12,2 ανά 1000 ημέρες χρήσης κεντρικού καθετήρα, 8,8 

ανά 1000 ημέρες χρήσης  καθετήρα ουροδόχου κύστεως και 23,9 ανά 1000 ημέρες 

χρήσης  αναπνευστήρα αντίστοιχα (Πίνακας 3.1) και είναι δύο έως τρεις φορές 

υψηλότερη από ό, τι στις ΜΕΘ στις χώρες με υψηλό βιοτικό επίπεδο και έως 13 

φορές υψηλότερη από ό, τι στις ΗΠΑ.  

 

Όσο αφορά τις συχνότητες στην Ελλάδα 

Μελέτη σε 8 ΜΕΘ  νοσοκομείων στην Ελλάδα το 2007 (Dima et al), έδειξε επίπτωση 

της πνευμονίας που σχετίζεται  με αναπνευστήρα  12,5 λοιμώξεις/ 1.000 ημέρες 

χρήσης αναπνευστήρα και των βακτηριαιμιών που σχετίζονται με κεντρικό καθετήρα  

12,1 λοιμώξεις/ 1.000 ημέρες χρήσης κεντρικού καθετήρα και 3.5λοιμώξεις/1000 

ημέρες χρήσης καθετήρα ουροδόχου κύστεως . Οι Gram (-) μικροοργανισμοί, και 

κυρίως το Acinetobacter , ήταν το κύριο παθογόνο[40]. 

 

 

1.5.2 Δίκτυα  Επιτήρησης Ν.Λ στις ΜΕΘ 

 

Δυστυχώς έως τώρα δεν έχει καταστεί δυνατό να υπάρξει ενιαίο δίκτυο επιτήρησης 

με κοινά πρωτόκολλα και διαδικασίες σε παγκόσμιο επίπεδο τόσο όσο αφορά τον 

έλεγχο των Ν.Λ σε επίπεδο δομών(νοσοκομείων) όσο και ειδικότερα σε επίπεδο 

ΜΕΘ.  

Λόγω ιδιαίτερων συνθηκών (γλώσσα, νομικό πλαίσιο, δομών και λειτουργίας 

υπηρεσιών υγείας ,αντιπαλότητας) δεν έχει βρεθεί ενιαία φόρμουλα και μοντέλο που 

να καλύπτει τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας που είναι πολλές παρότι 

καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες καθώς έχει αναγνωριστεί η σημαντικότητα 

των προγραμμάτων επιτήρησης. 

Οι πρώτες συντονισμένες προσπάθειες για ένα οργανωμένο δίκτυο επιτήρησης 

ξεκίνησαν στην δεκαετία του 70 στις ΗΠΑ με την δημιουργία του National 

Nosocomial Infection Surveillance system (NNISS) γνωστό ως Εθνικό Σύστημα 

Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων από το Κέντρο Έλεγχου  Ασθενειών 

(CDC)[65]. 

 Το CDC κάλεσε επιλεγμένα νοσοκομεία να αναφέρουν σε τακτική βάση τα δεδομένα 

τους σχετικά με τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

επιτήρησης με ορισμούς επιτήρησης που αναπτύχθηκαν σε πιλοτικές μελέτες. Το 

σύστημα αυτό ήταν μια ευρεία επιτήρηση όλων των χώρων των και υπηρεσιών 

υγείας. Τον Οκτώβριο του 1986 το σύστημα άλλαξε. Έγιναν πιο ακριβείς  οι 

μετρήσεις των νοσοκομειακών λοιμώξεων, προσεγγίστηκε πιο αποτελεσματικά οι 

παράγοντες κινδύνου και εξήχθησαν αξιόπιστα αποτελέσματα για κάθε ομάδα 

ασθενών. Το 2005 άλλαξε ονομασία και ονομάστηκε Εθνικό Δίκτυο Ασφάλειας 

Υγείας-National Healthcare Safety Network.  
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Η επιστημονική αξία της επιτήρησης ως μέρος ενός προγράμματος ελέγχου σε 

νοσοκομεία αποδείχθηκε με την μελέτη ορόσημο για την αποτελεσματικότητα του 

ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων (Senic) που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 

1970-76 και δημοσιεύθηκε  το 1985  και άνοιξε το δρόμο για την δημιουργία δικτύων 

επιτήρησης τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη  και σε χώρες που είχαν την 

υποδομή [15]. 

Το 1992 πραγματοποιείται στην Ευρώπη από τους Vincent et al η πρώτη 

πολυκεντρική μελέτη επιπολασμού Ν.Λ σε ΜΕΘ με  κοινά κριτήρια και πρωτόκολλα 

(EPIC study) στην οποία συμμετείχαν  17 Ευρωπαϊκές  χώρες και συνολικά 1417 

ΜΕΘ.Ο αναφερόμενος επιπολασμός ήταν 20.6 λοιμώξεις ανά 100 ασθενείς[66]. 

Δέκα χρόνια μετά (2002) η μελέτη επαναλαμβάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη 

φορά (EPIC II) με τη συμμετοχή να φτάνει τις 75 χώρες με τα αποτελέσματα να 

δείχνουν υψηλό επιπολάστε στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης και της Νοτίου 

Αμερικής.[58] 

Το 1993, ο Δρ Víctor Rosenthal ενώνει την ομάδα των ιατρών της Εταιρείας 

Λοιμωδών Νοσημάτων της Αργεντινής (SADI) και ιδρύει τη INICC, Διεθνής 

Κοινοπραξία Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Το 2002, είναι το έτος κατά το 

οποίο INICC αναδύεται ως ένα διεθνές δίκτυο. www.inicc.org history of 

INICC[67]. 

Το 2008 δημοσιεύει μελέτη επιτήρησης σε 173 μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), 

στη Λατινική Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της 

6-ετής μελέτης, χρησιμοποιώντας Κέντρα από 155.358 ασθενείς που νοσηλεύονται σε 

ΜΕΘ[68]. 

Το 2009, η Ελλάδα γίνεται μέρος αυτού του δικτύου Μέχρι το 2012, πάνω από 1.000 

ερευνητές να συμμετέχουν ενεργά, αναφέροντας τα στοιχεία τους από πάνω από 

1.000 κέντρα υγείας σε 200 πόλεις από 39 χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της 

Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. 

Το δίκτυο HELICS (HOSPITAL IN EUROPE FOR INFECTION CONTROL 

THROUGH SERVEILLANCE) δημιουργήθηκε το 2000 ως δίκτυο για την εποπτεία 

των Ν.Λ. Από το 2000 έως το 2002 δημιούργησε και  χρησιμοποιούσε τυποποιημένη 

μεθοδολογία  για την επιτήρηση των λοιμώξεων χειρουργικής θέσης (ΛΧΘ) και των 

νοσοκομειακών λοιμώξεων στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στα κράτη 

μέλη της ΕΕ.  

Από το 2003 και μετά, το δίκτυο αυτό συλλέγει δεδομένα  από τα εθνικά δίκτυα 

παρακολούθησης. Το 2003 επίσης αναπτύσσει ένα πρωτόκολλο για μια έρευνα  

σημειακού επιπολασμού των Ν.Λ, χωρίς όμως μεγάλη προσήλωση στα κράτη μέλη 

κατά τα επόμενα έτη.  

Το 2005, το δίκτυο HELICS  έγινε μέρος του  IPSE (IMPROVING PATIENT 

SAFETY IN EUROPE).Το πεδίο εφαρμογής του δικτύου IPSE ήταν η ανάπτυξη των 

υφιστάμενων εθνικών πρωτοβουλιών επιτήρησης και άλλες προσεγγίσεις για την 

υποστήριξη της ευρύτερης προσπάθειας ελέγχου των λοιμώξεων στην Ευρώπη.  

Τα πρωτόκολλα HELICS-SSI και HELICS-ICU αποτέλεσαν τη βάση για την 

δημιουργία πρωτόκολλων  όπως τα ECDC HAI SSI και HAI ICU. Τον Ιούλιο του 

2008, ο συντονισμός της ευρωπαϊκής επιτήρησης των  μεταφέρθηκε από το δίκτυο 

IPSE στο ECDC .Το 2008 και το 2009, το ECDC συνέχισε την επιτήρηση των 

λοιμώξεων χειρουργικής θέσης (ΛΧΘ) και την εποπτεία των Ν.Λ σε ΜΕΘ με τις με 

μεθόδους του IPSE  μέχρι την δημιουργία του συστήματος επιτήρησης  TESSy του 

ECDC τον Οκτώβριο του 2010 και την πλήρη ένταξη αυτών των τύπων σε αυτό[75]. 

Το ECDC ανέφερε ότι το 2008  13/28 (46,4%) των χωρών της Ε.Ε είχαν εθνικά 

συστήματα επιτήρησης και ήταν σε  θέση να παρακολουθούν είτε λοιμώξεις των 

http://www.inicc.org/
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ΜΕΘ ή λοιμώξεις SSI, ή και τις δύο, και να δίνουν τακτικές αναφορές για τα 

Νοσοκομεία μέσω του συστήματος επιτήρησης HELICS. 

 Στις  ΗΠΑ, περισσότερα από 3000 εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης 

αναφέρουν τακτικά στοιχεία σχετικά με λοιμώξεις σε ΜΕΘ μέσω  του NHSN (που 

θεσπίστηκε από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων(CDC) 

http://www.cdc.gov/nhsn/). Άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία, η Γαλλία, Γερμανία και 

την Ιαπωνία, έχουν συντονισμένη εποπτεία σε εθνικό ή κρατικό επίπεδο. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα δικτύων που χρησιμοποιούν οι χώρες για την 

επιτήρηση των Ν.Λ είναι [69, 70 ,71 ,72, 73, 74].        

ΧΩΡΑ             ΔΙΚΤΥΟ                        ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ       ΕΤΟΣ   

ΗΠΑ            ΝΝΙS                            CDC 

 

  1970               

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ         VIC-NNIS                      CDC 

 

  2000                             

ΓΕΡΜΑΝΙΑ        ΚΙSS-ICU      CDC 

 

   1997          

ΓΑΛΛΙΑ      REA-RAISIN                   CDC 

 

 1993       

ΟΛΛΑΝΔΙΑ      PREZIES-ICU                 CDC  1997     

   

ΙΣΠΑΝΙΑ        ENVIN-ICU                      CDC 

 

 1997 

 

Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις παγκόσμια για τις Ν.Λ δεν είναι ακόμη δυνατόν να 

υπολογιστούν ,με την ενσωμάτωση δεδομένων από δημοσιευμένες μελέτες, υπάρχουν 

σαφείς ενδείξεις ότι εκατοντάδες από τα εκατομμύρια των ασθενών  πάσχουν σε όλο 

τον κόσμο από Ν.Λ (με ποσοστό πολύ υψηλότερο σε χώρες χαμηλού και μεσαίου 

βιοτικού επιπέδου) χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα επιτήρησής τους ή ανίχνευσής 

αυτών των Ν.Λ.  

Για αυτό γίνεται επείγουσα και επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουργία αξιόπιστων 

συστημάτων επιτήρησης και  συγκέντρωσης στοιχείων (βάση δεδομένων) για την 

πραγματική επιβάρυνση σε μια τακτική βάση για όλες τις χώρες μια και ο αρνητικός 

αντίκτυπος των Ν.Λ τόσο σε κοινωνικό οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

δημόσιας υγείας είναι μεγάλος. 

Υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι με προγράμματα επιτήρησης  οι Ν.Λ μπορούν να 

προληφθούν και η επιβάρυνση τους να  μειωθεί έως και 50% ή περισσότερο τόσο σε 

αναπτυγμένες χώρες όσο  και σε αναπτυσσόμενες χώρες. 

Οι Ν.Λ πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προτεραιότητα για την ασφάλεια των ασθενών 

στο πλαίσιο ολοκληρωμένων προσεγγίσεων με αξιολόγηση, σχεδιασμό και εφαρμογή 

προγραμμάτων για την πρόληψη τους και με πολιτικές ελέγχου τόσο σε θεσμικό 

επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο[26]. 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/nhsn/
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                                     2. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

2.1 Πιλοτική μελέτη επιτήρησης της επίπτωσης Ν.Λ στην μονάδα εντατικής 

θεραπείας ενηλίκων του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης 

βασισμένη στο πρωτόκολλο του ECDC΄΄EUROPEAN SURVEILLANCE OF 

HEALTHCARE-ASSOCIATED INFECTIONS IN INTENSIVE CARE UNITS 

HAIICU Protocol v1.01 STANDARD΄΄.Φεβρουάριος 2012-Σεπτέμβριος 2012.  

 

Το Ευρωπαϊκό συμβούλιο τον Ιούνιο του 2009 και τον Ιούνιο του 2010, σε απόφασή 

του σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, που συμπεριλάμβανε  την πρόληψη και 

τον ελέγχου των Ν.Λ (2009/C151/01), σύστησε την  επιτήρηση στοχευόμενων τύπων 

Ν.Λ. Οι λοιμώξεις αυτές ήταν, οι λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου ( SSI) και οι 

λοιμώξεις στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ICU). 

 

Η επιτήρηση αποφασίστηκε να γίνει, εφαρμόζοντας μεθόδους επιτήρησης και 

δεικτών που  συστήνει το ECDC. Ο ορισμός των  κρουσμάτων Ν.Λ έγινε, με βάση  

τις οδηγίες, που έχουν συμφωνηθεί σε κοινοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ »[1,2].  

Το παρών πρωτόκολλο περιγράφει τις μεθόδους για την επιτήρηση των 

νοσοκομειακών λοιμώξεων στις μονάδες εντατικής θεραπείας, όπως εφαρμόστηκαν 

στo TESSy (το ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης για τις μεταδοτικές ασθένειες) που 

αναφέρονται στην απόφαση αριθ. 2119/98 / ΕΚ, το 2010. 

 

H επιτήρηση των Ν.Λ στις μονάδες εντατικής θεραπείας επιλέχθηκε για την 

ευρωπαϊκή επιτήρηση, με βάση τις εξής παραμέτρους: 

 

-την ύπαρξη δικτύων TESSy στα κράτη μέλη της ΕΕ που θα λάβουν μέρος στην 

μελέτη 

-το γεγονός ότι οι ασθενείς που εισάγονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας είναι 

εκτεθειμένοι σε μεγαλύτερο κίνδυνο (5 έως 10 φορές) για την απόκτηση μιας Ν.Λ 

που  οφείλεται τόσο σε ενδογενείς (π.χ. ανοσοκαταστολή) ,όσο και εξωγενείς (π.χ. 

μηχανική υποστήριξη της αναπνοής) παράγοντες κινδύνου. 

-το γεγονός ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι συχνά το επίκεντρο των 

αναδυόμενων προβλημάτων που αφορούν τις Ν.Λ και της μικροβιακής αντοχής  στο 

χώρο του νοσοκομείου [76]. 

 

 

2.1.1 Σκοποί και στόχοι της μελέτης  

 

Η πιλοτική εφαρμογή της επιτήρησης σε ένα νοσοκομείο της επικράτειας με στόχο 

την απόκτηση εμπειρίας, στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων του ECDC, την 

αξιολόγηση των οδηγιών ως προς την καταγραφή, την συλλογή των δεδομένων και 

την εξοικείωση με τα πρωτόκολλα καταγραφής και  την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την αναγνώριση των 

προβλημάτων των Ν.Λ και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων για την επίλυση τους. 

Η πιλοτική αυτή εφαρμογή θα αποτελέσει και την βάση για την επέκταση των 

καταγραφών σε Εθνική κλίμακα . 

Ο τελικός  στόχος του πρωτοκόλλου αυτού είναι: 
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 η τυποποίηση των ορισμών των Ν.Λ και οι διαδικασίες συλλογής των 

δεδομένων 

 

 η υποβολή έκθεσης (ή εκθέσεων για τα νοσοκομεία που  θα συμμετέχουν στο 

     εθνικό / περιφερειακό δίκτυο επιτήρησης των Ν.Λ), σε Μονάδες Εντατικής  

     Θεραπείας σε όλη την επικράτεια.  

 και τελικά η βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας στη ΜΕΘ σε μια 

πολυκεντρική για τη χώρα παρέμβαση 

 

Ειδικοί στόχοι  της παρούσας μελέτης είναι: 

Σε επίπεδο νοσοκομείου και συγκεκριμένα για την μονάδα εντατικής θεραπείας 

 

 η επιτήρηση  και η ανάδειξη  του μεγέθους  του προβλήματος της  επίπτωσης 

των Ν.Λ στον χώρο της μονάδας εντατικής θεραπείας 

 ο εντοπισμός  των πεδίων, που χρειάζονται  παρεμβάσεις ούτως ώστε να 

προληφθεί η διασπορά των Ν.Λ. 

 η σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης, με τα αποτελέσματα 

προηγούμενων μελετών στον χώρο της ίδιας μονάδας προκειμένου να 

προσδιορίσει τους τομείς που η ποιότητα της περίθαλψης μπορεί να 

βελτιωθεί. 

 η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ  μονάδων διαφορετικών νοσοκομείων 

προκειμένω να συγκριθεί η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας 

 η σύγκριση ομάδων ασθενών με παρόμοια χαρακτηριστικά όσο αφορά  τον 

κίνδυνο που διατρέχουν για να μολυνθούν(στρωματοποίηση κινδύνου), 

προκειμένου να ανιχνευτούν προβλήματα στην ποιότητα περίθαλψης και να 

διορθωθούν.  

 η ευαισθητοποίηση του προσωπικού για το πρόβλημα των Ν.Λ (όπως 

ενημέρωση για τους  παθογόνους μικροοργανισμούς και την ανθεκτικότητά 

τους στα αντιβιοτικά) ,με στόχο την πρόληψή τους. 

 η παροχή πληροφοριών που αφορούν την επιτήρηση των Ν.Λ και που 

σκοπεύουν σε πολιτικές ελέγχου των Ν.Λ όπως είναι: 

- η συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας με τις ισχύουσες κατευθυντήριες 

  οδηγίες και τις ορθές πρακτικές πρόληψης Ν.Λ  

- η διόρθωση ή η βελτίωση των συγκεκριμένων πρακτικών 

-η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση των νέων πρακτικών. 

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η επικείμενη συμμετοχή της χώρας στην στο ευρωπαϊκό 

δίκτυο ,και η παραγωγή δεδομένων για τις Ελληνικές ΜΕΘ θα παράγει κέρδη σε τοπικό 

επίπεδο, από τις διεθνείς συγκρίσεις και οι γνώσεις, που  θα αποκαλυφθούν από την 

επιτήρηση, δεν θα περιορίζονται σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 
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Η εμπειρία εφαρμογής της πιλοτικής καταγραφής σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 

συντονισμού του δικτύου θα χρησιμεύσει  . 

 

Οι στόχοι της παρούσας μελέτης είναι:  

 να παρέχουν στις μονάδες τα απαραίτητα στοιχεία αναφοράς για να κάνουν 

τις συγκρίσεις σταθμισμένων δεικτών και ποσοστών  που θα παράγουν, με 

αυτών άλλων μονάδων και νοσοκομείων.  

 να παρακολουθήσουν τις επιδημιολογικές τάσεις στον χρόνο όσο αφορά : 

-παθογόνους μικροοργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τις Ν.Λ 

-αναδυόμενες Ν.Λ  

-την μικροβιακή αντοχή των παθογόνων. 

 να προσδιορίσουν και να παρακολουθήσει τους παράγοντες κινδύνου που 

ευνοούν την ανάπτυξη των Ν.Λ 

 να βελτιώσουν την ποιότητα συλλογής δεδομένων 

 

Η εμπειρία εφαρμογής παρόμοιων  πιλοτικών καταγραφών σε διάφορες χώρες 

της Ε.Ε θα χρησιμεύσει στο να: 

 

  παρακολουθήσει και να περιγράψει την επιδημιολογία των Ν,Λ στις μονάδες 

εντατικής θεραπείας στην ΕΕ, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στους στόχους που 

τέθηκαν κατά την δημιουργία αυτού του πρωτοκόλλου και που είναι: 

 προσδιορίσει τα αναδυόμενα νοσοκομειακά παθογόνων στις μονάδες 

εντατικής θεραπείας 

  παρακολουθήσει τις συχνότητες και την γεωγραφική εξάπλωση των Ν.Λ ανά 

τύπο παθογόνου στις μονάδες εντατικής θεραπείας 

 εκτιμήσει την επίπτωση και τη διεθνή  διασπορά των νοσοκομειακών 

παθογόνων μικροοργανισμών  στις μονάδες εντατικής θεραπείας 

  προσδιορίσει τις περιφέρειες  ή χώρες με τις υψηλότερες ανάγκες  

υποστήριξης από την ΕΕ όσον αφορά την επιτήρηση και τον έλεγχο των Ν.Λ 

 τ εξασφαλίσει την επικοινωνία των δεδομένων σχετικά με τις Ν.Λ με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως συμπλήρωμα για τη διαβίβαση δεδομένων από τις 

εθνικές υγειονομικές αρχές 

 να διευκολύνει την επικοινωνία και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των 

εθνικών / περιφερειακών δικτύων για την επιτήρηση των Ν.Λ 

  να τονώσει τη δημιουργία  εθνικών / περιφερειακών κέντρων συντονισμού 

για την επιτήρηση των Ν.Λ στις μονάδες εντατικής θεραπείας , όπου τα εν 

λόγω κέντρα / δίκτυα δεν υπάρχουν 

 παρέχει μεθοδολογική και τεχνική υποστήριξη των εθνικών / περιφερειακών 

κέντρων συντονισμού 

  βελτιώσει  τη μεθοδολογία παρακολούθησης, την επικύρωση των δεδομένων 

και τη χρήση τους 

 επικυρώσει τους  παράγοντες κινδύνου των Ν.Λ στη ΜΕΘ σε επίπεδο ΕΕ 
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2.1.2 Περιβάλλον της μελέτης 

 

Η παρούσα μελέτη επίπτωσης Ν.Λ πραγματοποιήθηκε στην μονάδα εντατικής 

θεραπείας ενηλίκων του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης. 

Το νοσοκομείο αυτό συγκαταλέγεται στα νοσοκομεία  τριτοβάθμιας φροντίδας 

ασθενών και το σύνολο των κλινών του είναι 769 κλίνες (Tertiary hospital).  

Η μονάδα εντατικής θεραπείας: πρόκειται για πολυδύναμη μεικτή μονάδα εντατικής 

θεραπείας(MIXED ICU), στην οποία νοσηλεύονται ασθενείς με παθολογικά αίτια, 

νευροχειρουργικοί ασθενείς, πολυτραυματίες  και ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε 

επείγουσες ή σε προγραμματισμένες χειρουργικές  επεμβάσεις. 

Λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως με εξειδικευμένο προσωπικό(ιατρικό και 

νοσηλευτικό) και φέρει περίπλοκο εξοπλισμό (αναπνευστήρες, ατομική μονάδα 

αιμοδιήθησης, συσκευές αιμοδυναμικής παρακολούθησης ασθενών). Ακόμα 

χρησιμοποιεί  συσκευές βιοιατρικής και  υποστηρίζεται από υψηλής εξειδίκευσης 

μικροβιολογικό εργαστήριο.    

Η δύναμη των κλινών της είναι 12 κλίνες και είναι όλες ενεργές. Το ποσοστό 

διασωληνωμένων ασθενών είναι 65%  επί του συνόλου των νοσηλευόμενων ασθενών 

σε ετήσια βάση. Η αναλογία νοσηλευτών/ασθενών ανά βάρδια είναι μ.ο 1:2 και η 

αναλογία ιατρών/ασθενών είναι 1:4. Στο νοσοκομείο υπάρχει γραφείο Ν.Λ που είναι 

στελεχωμένο με έναν ιατρό λοιμωξιολόγο (καθηγητή λοιμωξιολογίας) και δύο 

νοσηλεύτριες Ν.Λ. 

 

2.1.3Δεοντολογια της μελέτης (Ethics) 

 

Για την διενέργεια και την πραγματοποίηση  της μελέτης τηρήθηκαν οι εξής 

διαδικασίες: 

 ζητήθηκε έγκριση, για την συλλογή δεδομένων ασθενών της ΜΕΘ ενηλίκων, 

από την επιτροπή δεοντολογίας του  ΠΑ.Γ.Ν.Η και από την ιατρική  και 

νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου, μετά από κατάθεση του 

πρωτοκόλλου  της μελέτης, η οποία και χορηγήθηκε.  

 ζητήθηκε έγκριση, από τον διευθυντή της ΜΕΘ του ΠΑ.Γ.Ν.Η καθηγητή Κο 

Γεωργόπουλο Δημήτριο, για να υπάρξει πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους 

και τα νοσηλευτικά διαγράμματα των ασθενών που συμμετείχαν στην μελέτη, 

η οποία και χορηγήθηκε. 

 ζητήθηκε πρόσβαση από την Επιτροπή Ν.Λ (πρόεδρος ο  καθηγητής 

λοιμωξιολογίας Κος Γκίκας Αχιλλέας),σε επιδημιολογικά δεδομένα Ν.Λ του 

ΠΑΓΝΗ ,που αφορούσαν αποτελέσματα μικροβιολογικών εργαστηριακών 

εξετάσεων όπως, κ/ες αίματος ,ούρων, άκρου καθετήρων, βρογχικών 

εκκριμάτων κ.α καθώς και των αντιβιογραμμάτων των ασθενών της μελέτης , 

η οποία και δόθηκε. 

 τηρήθηκε η ανωνυμία των ασθενών της μελέτης και η καταγραφή των 

δεδομένων έγινε, με βάση τον ατομικό αριθμό μητρώου του κάθε ασθενή.  

   

2.1.4 Μεθοδολογία της μελέτης 

 

Η παρούσα μελέτη είναι προοπτική (ενεργή) μελέτη επιτήρησης επίπτωσης Ν.Λ η 

οποία πραγματοποιήθηκε από τον συγγραφέα της εργασίας  στον χώρο της  ΜΕΘ 
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ενηλίκων του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου κατά  το χρονικό διάστημα 

από 1/2/2012 έως τις 31/7/2012 (6 μήνες). 

 

Την ερευνητική ομάδα αποτέλεσαν: 

 

-ο καθηγητής λοιμωξιολογίας Κος Γκίκας Αχιλλέας, διευθυντής του γραφείου Ν.Λ 

στο νοσοκομείο της μελέτης και επιβλέπων  καθηγητής της μελέτης 

- η υπεύθυνη νοσηλεύτρια, του γραφείου Ν.Λ του ΠΑ.Γ.Ν.Η  Κα Ρουμπελάκη 

Μαρία, που είναι και  συν επιβλέπoυσα στην μελέτη.  

- και ο υποψήφιος για το μεταπτυχιακό τίτλο  Βαλιώτης Κωνσταντίνος  οποίος  

συνέλεξε και τα δεδομένα 

 

 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με την βοήθεια του στατιστικολόγου Κο 

Γεωργίου Ευάγγελου.  

Επίσης, η μετάφραση/βελτίωση του πρωτότυπου  πρωτοκόλλου  της μελέτης  και του 

δελτίου (φόρμα) καταγραφής ασθενών, έγιναν με τη συνεργασία  όλης της 

ερευνητικής ομάδας. 

Η επιτήρηση έγινε μέσω, του δελτίου επιτήρησης και καταγραφής , ήταν ατομική, 

ανώνυμη (αρ. μητρώου ασθενούς) και το follow up του ασθενούς  είχε διάρκεια,  όσο 

και η νοσηλεία του ασθενούς στην ΜΕΘ. 

Χρησιμοποιήθηκαν τα διαγνωστικά κριτήρια Ν.Λ (case definition) του 

πρωτοκόλλου του ECDC  HAIICU Protocol v1.01 STANDARD,  μεταφρασμένα 

για τις ανάγκες του πρωτοκόλλου της μελέτης. 

Ακολουθήθηκε η μεθοδολογία του πρωτοκόλλου  με βάση τον ασθενή (patient- 

based). [77] 

 

Δημιουργήθηκε αρχείο(Excel) και βάση δεδομένων για την εισαγωγή των δεδομένων 

από το δελτίο καταγραφής (παράρτημα εικόνα 4).  

 

 Το δελτίο καταγραφής των ασθενών περιλάμβανε:  

 δημογραφικά στοιχεία ασθενούς (ηλικία, φύλο) 

 ημερομηνία εισόδου-εξόδου από τη ΜΕΘ 

 προέλευση εισόδου ασθενούς στην ΜΕΘ 

 αίτιο εισόδου στην ΜΕΘ 

 κατάσταση ασθενούς κατά την έξοδό του από την ΜΕΘ(επιβίωση ή 

αποβιώσας) 

 εκτίμηση βαρύτητας της νόσου μέσω των εργαλείων εκτίμησης κινδύνου 

APACHE II και SAPS IΙ  

 ιστορικό του ασθενούς(υποκείμενα νοσήματα) 

 χρονική έκθεση σε συσκευές της ΜΕΘ 

 χρήση αντιβιοτικών προ της νοσηλείας του στη ΜΕΘ 

 χρήση αντιβιοτικών κατά την νοσηλεία του και αιτιολογικός προσδιορισμός 

 είδος –τύπος λοίμωξης 

 καταγραφή παθογόνου μικροοργανισμού 

 μικροβιακή αντίσταση του παθογόνου μικροοργανισμού (παράρτημα εικ. 

4).[86] 
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Η συλλογή στοιχείων και δεδομένων  έγινε: 

 από τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς  

 από τα κλινικά σημεία ασθενούς 

 τους εργαστηριακούς ελέγχους των βιολογικών υγρών των ασθενών 

 τα αντιβιογράμματα των ασθενών 

 τον ακτινολογικό έλεγχο των ασθενών 

 σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς 

 

Αδύνατα σημεία της μελέτης πιθανόν να αποτέλεσαν : 

-το μικρό δείγμα ασθενών της μελέτης 

-ο τύπος της ΜΕΘ (μεικτή οπότε υπήρξε ανομοιομορφία των ασθενών της μελέτης) 

-τα πιθανά ελλιπή  στοιχεία του ιατρικού φακέλου του ασθενούς 

-η αδυναμία συνεργασίας  με τον ασθενή 

 

 

2.1.5 Πληθυσμός μελέτης- κριτήρια εισόδου στην μελέτη 

 

Πληθυσμός μελέτης επιτήρησης 

Στην μελέτη συμπεριλήφθησαν: 

-όλοι ανεξαιρέτως  οι ασθενείς που εισήχθησαν στην ΜΕΘ με ή χωρίς λοίμωξη 

ανεξαρτήτως ηλικίας , φύλου  και προέλευσης, στο χρονικό πλαίσιο που ορίζεται από 

την μελέτη.  

-απαραίτητη προϋπόθεση που τέθηκε, ήταν η ημέρα εισαγωγής του ασθενούς  στην 

ΜΕΘ, να ήταν μέσα στο χρονικό πλαίσιο της μελέτης. 

-οι ασθενείς, που συνεχίζουν την νοσηλεία τους στην ΜΕΘ και μετά την λήξη της 

χρονικής περιόδου της μελέτης, αλλά η ημέρα εισαγωγής τους εμπίπτει στην περίοδο 

της μελέτης, επιτηρήθηκαν έως την έξοδο τους  από την ΜΕΘ ή τον θάνατο τους. 

-στην στατιστική ανάλυση, περιλήφθηκαν μόνο ασθενείς, που νοσηλεύτηκαν πάνω 

από δύο ημερολογιακές ημέρες(48 ώρες) στην ΜΕΘ, σύμφωνα με τον ακόλουθο 

αλγόριθμο: 

Ημερομηνία της εξόδου από τη ΜΕΘ - Ημερομηνία εισαγωγής στη ΜΕΘ + 1> 2 

Εξαιρεθήκαν από την επιτήρηση  οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν για λιγότερο από 48 

ώρες στη ΜΕΘ. Αυτοί οι ασθενείς προσθέτουν πολλές ασθενό-ημέρες και επίσης 

ημέρες χρήσης συσκευής στον παρονομαστή των παραγόμενων δεικτών όμως τελικά 

οι ασθενείς αυτοί  δεν είναι σε αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν μια λοίμωξη. 

 

2.1.6 Επιτηρούμενες Λοιμώξεις 

 

Οι λοιμώξεις που επιτηρήθηκαν ήταν oι βακτηριαιμίες (BSI),oι πνευμονίες (PN) και 

oι ουρολοιμώξεις (UTI).  

Επίσης, έγινε επιτήρηση των λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, που 

σχετίστηκαν με τη χρήση καθετήρα ουροδόχου κύστεως, των βακτηριαιμιών 

(BSI), που σχετίστηκαν με τη χρήση ενδοαγγειακού καθετήρα(CRI), και των 

πνευμονιών (PN), που σχετίστηκαν με την χρήση αναπνευστήρα (VAP).  

 Κριτήρια επιτήρησης και βασικοί όροι Ν.Λ που σχετίζονται με την  ΜΕΘ 

Όλες οι μολύνσεις, με ημερομηνία έναρξης μετά την δεύτερη ημέρα (48 ώρες)  στη 

ΜΕΘ,  καταγράφηκαν και θεωρήθηκαν  ως Ν.Λ σχετιζόμενες με την ΜΕΘ , ακόμα 

και αν υπήρχε υποψία, ότι η μόλυνση έχει αποκτηθεί σε άλλο τμήμα του νοσοκομείου 

ή στην κοινότητα.  

Δεύτερο επεισόδιο λοίμωξης 
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Για να αναγνωριστεί μια μόλυνση, ως ένα νέο επεισόδιο λοίμωξης, έπρεπε, να 

υπάρχουν στον ασθενή ,νέα σημεία και συμπτώματα και ακτινολογικές ενδείξεις (για 

πνευμονία) ή άλλες διαγνωστικές εξετάσεις, που να δικαιολογούν, ένα νέο επεισόδιο 

μόλυνσης. 

Λοιμώξεις που ήταν παρούσες πριν από την  3
η
 ημέρα νοσηλείας στην ΜΕΘ, δεν  

συμπεριλήφθησαν στην ανάλυση και δεν θεωρήθηκαν Ν.Λ της ΜΕΘ. Οι λοιμώξεις 

επίσης, που εμφανίστηκαν μετά την έξοδο του ασθενή από τη ΜΕΘ δεν 

συμπεριλήφθησαν σ’ αυτές που σχετίζονται με την ΜΕΘ. 

Λοιμώξεις που ανιχνεύτηκαν  έξω από το παράθυρο χρόνου (όταν ο ασθενής είχε 

πάρει εξιτήριο από τη μονάδα) με βάση επιβεβαιωμένες εργαστηριακές εξετάσεις 

όπως θετικές καλλιέργειες ούρων, αίματος, βρογχικού εκκρίματος και κλινικών 

σημείων κατά την διάρκεια νοσηλείας του στη ΜΕΘ,  χαρακτηρίστηκαν  ως Ν.Λ της 

ΜΕΘ.  

 

 

 

2.1.7Ορισμός  κριτηρίων  των Ν.Λ της επιτήρησης (case definitions) 

 

Α) Λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος (UTI) 

Μικροβιολογικά επιβεβαιωμένη συμπτωματική ουρολοίμωξη : UTI-A 

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

άλλη αναγνωρισμένη αιτία: 

Πυρετό >38
0
C ,συχνοουρία, δυσουρία , έπειξη προς ούρηση, υπερηβική ευαισθησία 

και 

Ο ασθενής πρέπει να έχει θετική καλλιέργεια ουρών  με ≥10
5
 αποικίες παθογόνων /ml 

ούρων, με όχι περισσότερα, από δυο είδη παθογόνων μικροοργανισμών. 

Μη μικροβιολογικά επιβεβαιωμένη συμπτωματική ουρολοίμωξη :UTI-B 

Ο ασθενής θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δυο από τα ακόλουθα συμπτώματα χωρίς 

άλλη αναγνωρισμένη αιτία: 

 Πυρετό(>38
0
C), συχνοουρία, δυσουρία, έπειξη προς ούρηση, υπερηβική ευαισθησία 

και 

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 

-Θετικό τεστ dipstick ούρων  για λευκοκυτταρική εστεράση ή νιτρώδη 

-πυουρία σε δείγμα ούρων με ≥10WBC/ml ή ≥3 WBC/ πεδίου υψηλής μεγέθυνσης μη 

φυγοκεντρημένων  ούρων (ΗPF)  

-μικροοργανισμούς  στη gram χρώση των ούρων μη φυγοκεντρημένων. 

-τουλάχιστον δυο θετικές καλλιέργειες ούρων με επαναλαμβανόμενη απομόνωση του 

ιδίου παθογόνου στελέχους του ουροποιητικού (gram - βακτήρια ή S saprofiticus) με 

≥10
2
 αποικίες παθογόνων /ml ούρων σε δείγματα που δεν προέρχονται από ούρηση 

-≤10
5
 αποικίες/ml ενός μόνο παθογόνου στελέχους (gram αρνητικά βακτήρια ή S 

saprophyticus) σε ασθενή που αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικό αντιμικροβιακό 

παράγοντα για μια λοίμωξη του ουροποιητικού. 

- διάγνωση ιατρού μιας ουρολοίμωξης  

- κατάλληλη θεραπεία ιατρού αιτιολογημένη για ουρολοίμωξη 
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Β) Πνευμονία  (ΡΝ1-ΡΝ5) 

X-RAYS 

Πρέπει να υπάρχουν δύο ή περισσότερες ακτινογραφίες θώρακα ή αξονική 

τομογραφία θώρακα με μια σαφή διαγνωστική εικόνα της πνευμονίας σε ασθενείς με 

υποκείμενη καρδιακή η πνευμονική νόσο. 

Σε ασθενείς χωρίς υποκείμενη καρδιακή ή πνευμονική νόσο μία ακτινογραφία 

θώρακος ή αξονική θώρακος είναι επαρκής. 

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα 

-Πυρετός  >38
0
C χωρίς άλλη αιτία 

-Λεμφοπενία <4000WBC/mm
3
 ή Λευκοκυττάρωση ≥WBC 12000/mm

3
 

Και τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες ή τουλάχιστον δύο εάν η  κλινική πνευμονία 

είναι τύπου ΡΝ4 ή ΡΝ5 

-πρόσφατη εμφάνιση πυωδών πτυέλων ή αλλαγή στον χαρακτήρα των πτυέλων 

(χρώμα, οσμή, ποσότητα, συνοχή) 

-βήχας ,δύσπνοια, ταχύπνοια 

-συμπτώματα ακρόασης(ρόγχος, συριγμός) 

-επιδείνωση ανταλλαγής αέριων (αποκορεσμός, αυξημένες απαιτήσεις σε Ο2 ή 

αλλαγή αναπνευστικού μοντέλου με αύξηση της απαίτησης υποστήριξης) 

Και ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη διαγνωστική μέθοδο 

 

α) βακτηριολογική διάγνωση που θα πρέπει να προκύπτει από τα εξής: 

Θετική ποσοτική καλλιέργεια κατάλληλου δείγματος κατώτερου αναπνευστικού    (PN1)  

και αναγνώριση αποικιών παθογόνων μικροοργανισμών από: 

-βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL) με κατώτατο όριο ≥10
4
 αποικιών(CFU) 

παθογόνων /ml ή 5% κυττάρων  που ελήφθησαν από BAL και περιέχουν 

ενδοκυττάρια βακτήρια στην άμεση μικροσκοπική εξέταση (που ταξινομούνται στην 

διαγνωστική κατηγορία BAL) 

-καλλιέργεια από προστατευμένη βούρτσα(PB Wimberley) με κατώτατο όριο 

αποικιών παθογόνου  ≥ 10
3
 CFU/ml 

-Από περιφερική  προστατευόμενη αναρρόφηση DPΑ με κατώτατο όριο αποικιών 

παθογόνων ≥10
3 

CFU/ml  

-Θετική ποσοτική καλλιέργεια πιθανά επιμολυσμένων δειγμάτων LRT               (PN2) 

-Θετική ποσοτική καλλιέργεια του δείγματος(ενδοτραχειακή αναρρόφηση) με ≥10
6 

CFU /ml αποικιών  παθογόνων  

β)Εναλλακτικές μικροβιολογικές μέθοδοι                                                         (PN3) 

-Θετική καλλιέργεια αίματος που δεν συνδέεται με άλλη πηγή μόλυνσης 

-Θετική καλλιέργεια πλευριτικού υγρού 

-Θετική καλλιέργεια που πάρθηκε με βελόνα παρακέντησης από τον υπεζωκότα ή 

από πνευμονικό απόστημα 

-Ιστολογική εξέταση πνευμονικού ιστού που δείχνει στοιχεία πνευμονίας 

-Θετική εξέταση για τον ιό της πνευμονίας ή συγκεκριμένων μικροβίων 

(legionella, Aspergilllus, μυκοβακτηρίδιο, μυκόπλασμα, Pneumocystis carinii) 

  =Θετική ανίχνευση του αντιγόνου του ιού ή αντισωμάτων από αναπνευστικές 

εκκρίσεις (ΕΙΑ,FAMA,SHELL VIAL ASSAY,PCR) 

 Θετική άμεση εξέταση ή καλλιέργεια από βρογχικές εκκρίσεις ή ιστό 

 Ορομετατροπή (ιοί της γρίπης, Legionella, χλαμύδια) 

 Ανίχνευση των αντιγόνων στα ούρα (Legionella) 
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γ) Άλλες 

Θετική καλλιέργεια πτυέλων ή μη ποσοτικών καλλιεργειών LRT                       ( PN4) 

 

Αρνητικός μικροβιολογικός έλεγχος                                                                      (PN5) 

 

Γ)Βακτηριαιμία  ( BSI) 

-Ο ασθενής θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μια θετική καλλιέργεια αίματος για ένα 

αναγνωρισμένο παθογόνο  

ή  ο ασθενής να έχει ένα από τα παρακάτω σημεία ή συμπτώματα 

-πυρετός>38
0
C ,ρίγος, υπόταση 

Και  

Να έχει δύο θετικές αιμοκαλλιέργειες για κοινούς αποικιστές του δέρματος (από δυο 

ξεχωριστά δείγματα , συνήθως μέσα σε 48 ώρες) 

Μικρόβια-αποικιστές: (coagulase-negative, staphylococci, Micrococcus sp, 

Propionobacterium acnes, Bacillus sp, corynebacterium sp. 

 

Προέλευση –εστία της BSI  

Και η κύρια (μόλυνση του αίματος από άγνωστη πηγή ή οφειλόμενη σε καθετήρα) 

και η δευτερογενής (άλλη τοποθεσία λοίμωξης) καταγράφεται. 

Βακτηριαιμία σχετιζόμενη με καθετήρα: όταν ο ίδιος παθογόνος μικροοργανισμός 

καλλιεργήθηκε και από τον καθετήρα . 

Ή  

όταν τα συμπτώματα βελτιώνονται μεταξύ 48 ωρών από την αφαίρεση του 

Σημαντικό 

Όταν υπάρχει μικροβιολογική επιβεβαίωση αναφέρεται η BSI με προέλευση C-CVC 

σαν CRI3 C-CVC ή  C-PCV σαν CRI3 C-PVC. 

Αν ο τύπος του καθετήρα δεν περιλαμβάνεται σε συγκεκριμένο τύπο  καθετήρα  ή δεν 

έγινε  καλλιέργεια άκρου του τότε καταγράφεται ως CVC ή PVC 

C-CVC: κεντρικός αγγειακός καθετήρας 

C-PVC: περιφερικός αγγειακός καθετήρας 

C-ART: κεντρικός αρτηριακός καθετήρας (καταγράφεται ως κεντρικός ή 

περιφερικός ανάλογα με τον τύπο του) 

Δευτερογενή: Από άλλη μόλυνση (ο ίδιος μικροοργανισμός απομονώθηκε από άλλη 

πηγή μόλυνσης) ή υπάρχουν ισχυρές  κλινικές αποδείξεις  ότι η μόλυνση ήταν 

δευτερογενή –επιμόλυνση από άλλη κύρια  περιοχή μόλυνσης ή επεμβατική 

διαδικασία ή ξένο σώμα. 

-πνεύμονας (S-PUL) 

-ουρολοίμωξη (S-UTI) 

-λοίμωξη γαστρεντερικού (S-DIG) 

-χειρουργική μόλυνση (S-SSI) 

-δέρματος και μαλακών μορίων (S-SST) 

-Άλλη (νευρογενή (ΚΝΣ),λοίμωξη οστών πχ οστεομυελίτιδα) (S-OTH) 

 

Άγνωστη (UO) BSI αγνώστου προελεύσεως (η προέλευση επαληθεύτηκε αλλά δεν 

βρέθηκε η πηγή) 

Δεδομένα μη διαθέσιμα (UNK) Ο κωδικός μόνο αν τα δεδομένα λείπουν 

Λοίμωξη που σχετίζεται με αγγειακό καθετήρα -Catheter-related infection (CRI) 

CRI 1: Τοπική λοίμωξη CVC (χωρίς θετική αιμοκαλλιέργεια) 

-ποσοτική καλλιέργεια CVC με αποικίες παθογόνων ≥10
3
 CFU/ml ή ημιποσοτική 

καλλιέργεια CVC >15 CFU 
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Και    

Ποίον/φλεγμονή  στο σημείο εισόδου του καθετήρα 

CRI 2 Γενικευμένη λοίμωξη CVC (χωρίς θετική αιμοκαλλιέργεια) 

Ποσοτική καλλιέργεια CVC ≥ 10
3
 CFU/ml  ή ημιποσοτική καλλιέργεια CVC 

>15CFU 

Και   

κλινικά συμπτώματα που βελτιώνονται σε 48  ώρες μετά την αφαίρεση του καθετήρα 

CRI 3 Μικροβιολογικά επιβεβαιωμένη μόλυνση CVC σχετιζόμενη με μικροβιαιμία 

BSI που συμβαίνουν 48 ώρες πριν ή μετά την αφαίρεση του καθετήρα  

Και   

θετική καλλιέργεια με τον ίδιο μικροοργανισμό ,με ένα από τα ακόλουθα ευρήματα: 

-ποσοτική καλλιέργεια CVC ≥ 10
3
 αποικιών παθογόνων CFU/ml ή ημιποσοτική 

καλλιέργεια CVC >15 CFU 

- αριθμός αποικιών παθογόνου ,σε δείγμα αίματος από  CVC  5 φορές μεγαλύτερων, 

από αυτών από  δείγμα αίματος περιφερικής φλέβας. 

-χρονική διαφορά των θετικών καλλιεργειών αίματος:  απομόνωση του ίδιου 

παθογόνου σε δείγμα αίματος ,από CVC  με  > από δύο  ώρες διαφορά (νωρίτερα) 

,από απομόνωση παθογόνου,  σε δείγμα περιφερικού αίματος ( ίδια χρονική στιγμή η 

λήψη τους) 

-θετική καλλιέργεια με απομόνωση του ίδιου παθογόνου, από πυώδες έκκριμα του 

σημείου εισόδου του CVC. 

CVC=κεντρικός αγγειακός καθετήρας           BSI=μικροβιαιμία 

 

   ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΓΓΕΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

Κεντρικός αγγειακός καθετήρας(CVC) ή κεντρική γραμμή ορίζεται  ο ενδοαγγειακός 

καθετήρας που καταλήγει στην δεξιά ή άλλη κοιλότητα της  καρδιάς ή κοντά σ αυτήν 

ή σε ένα από τα μεγάλα αγγεία που χρησιμοποιείται  για έκχυση υγρών,  αφαίρεση 

αίματος (αιμοκάθαρση) ή για αιμοδυναμική παρακολούθηση. 

 

Τα αγγεία  που ορίζονται για το σκοπό της αναφοράς CVC-BSI και για την μέτρηση 

των ημερών της κεντρικής γραμμής στο σύστημα  NHSN είναι: 

Αορτή, Πνευμονική αρτηρία ,Άνω κοίλη φλέβα, Κάτω κοίλη φλέβα, Βραχιοκεφαλικές 

φλέβες, Εσωτερικές σφαγίτιδες φλέβες, Υποκλείδιες φλέβες ,Κοινές λαγόνιες φλέβες, 

Κοινές μηριαίες φλέβες ,Ομφαλική αρτηρία/φλέβα(Σε νεογνά). 

 

Σημείωση 

Ούτε ο τύπος του καθετήρα ούτε το σημεία εισαγωγής του μπορεί να χαρακτηρίσει 

μια γραμμή ως κεντρική. Πρέπει ο καθετήρας να καταλήγει μέσα ή κοντά στις 

κοιλότητες της  καρδιάς,  στις φλέβες που αναφέρθηκαν, και να γίνεται έκχυση υγρών 

μέσω αυτού. 

 

Κριτήρια Ν.Λ που σχετίζονται με Συσκευές  

Μια Ν.Λ ορίζεται σχετιζόμενη με συσκευή όταν η συσκευή  χρησιμοποιήθηκε για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον 48ωρες (ακόμη και περιοδικά)  πριν την έναρξη της 

λοίμωξης σε έναν ασθενή.  

Η έννοια που σχετίζεται με τη συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για πνευμονία, μόλυνση 

του αίματος και λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Οι «σχετικές συσκευές" 

είναι ο αναπνευστήρας, ο κεντρικός αγγειακός καθετήρας και ο καθετήρας 

ουροδόχου κύστης αντίστοιχα. 
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 Αν το χρονικό διάστημα δεν είναι μεγαλύτερο από 48 ώρες, πρέπει να υπάρχουν 

πειστικές αποδείξεις ότι η μόλυνση  σχετίζεται με τη χρήση της συσκευής. 

Παράδειγμα: Μια πνευμονία ορίζεται ως σχετιζόμενη με συσκευή (VΑΡ), αν μια 

επεμβατική αναπνευστική συσκευή όπως είναι ο αναπνευστήρας ήταν παρούσα 

(ακόμα και περιοδικά), 48 ώρες πριν από την έναρξη της λοίμωξης. 

Για λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, η σχετική συσκευή (μόνιμος 

καθετήρας ουροδόχου κύστεως) πρέπει να έχει τεθεί σε εφαρμογή  τουλάχιστον 7 

ημέρες πριν από την ανίχνευση θετικού εργαστηριακού ελέγχου ή εάν τα σημεία και 

τα συμπτώματα που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για UTI είναι εμφανή. 

 

 

2.1.8 Στατιστική ανάλυση 

 

Στη συγκεκριμένη μελέτη, για την επεξεργασία των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε  το 

στατιστικό πακέτο ΙΒΜ SPSS 21 (SPSS Inc., Chicago, IL).  

 

Αρχικά, τα δεδομένα εισήχθησαν σε ηλεκτρονική βάση και αφού έγιναν οι 

απαραίτητες διορθώσεις, πραγματοποιήθηκε έλεγχος ορθότητας των δεδομένων.  

 

Οι δείκτες χρήσης συσκευών και αντιβιοτικών υπολογίστηκαν ως ο λόγος του 

αριθμού ημερών χρήσης προς τις ασθενοημέρες. Οι συνολικοί δείκτες πυκνότητας 

επίπτωσης των ασθενειών και των σχετιζόμενων με τη συσκευή μαζί το 95% ΔΕ 

(διάστημα εμπιστοσύνης) υπολογίστηκαν βάσει της «ακριβή» μεθόδου του Fisher της 

Poisson κατανομής. Οι δείκτες συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 

ECDC μέσω της έμμεσης προτύπωσης (σύμφωνα με το Standardized Infection Ratio-

SIR).  

Οι δείκτες χρήσης συσκευών και αντιβιοτικών υπολογίστηκαν ως ο λόγος του 

αριθμού ημερών χρήσης προς τις ασθενοημέρες. 

Για τη σχέση των επιτηρούμενων λοιμώξεων με τους παράγοντες κινδύνου, έγινε 

χρήση μονοπαραγοντικών στατιστικών ελέγχων καλής προσαρμογής  Χ
2
 του Pearson 

ή ακριβής έλεγχος του Fisher και ο έλεγχος Mann-Whitney U για δυο ανεξάρτητα 

δείγματα. Επίσης υπολογίστηκε σε κάθε περίπτωση ο σχετικός λόγος 

συμπληρωματικών πιθανοτήτων (odds ratio - OR) και το 95% ΔΕ (95% CI) μέσω της 

μονοπαραγοντικής λογιστικής παλινδρόμησης. Για να υπολογιστεί η ανεξάρτητη 

σχέση των συγκεκριμένων ασθενειών με τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου (αίτιο 

εισόδου, αντιμικροβιακή θεραπεία ± 48 ώρες, APACHE II σκορ, ημέρες νοσηλείας 

στη MEΘ, στεφανιαία νόσο και ανοσοκαταστολή), χρησιμοποιήθηκαν 

πολυπαραγοντικά μοντέλα Poisson, λογαριθμικής παλινδρόμησης, όπου ο σχετικός 

κίνδυνος εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας τα Risks Ratios (RR) και τα αντίστοιχα 95% 

Δες (95% CIs).  

Όσοι παράγοντες κινδύνου έδειξαν στατιστικά σημαντική σχέση με τις ασθένειες 

αποτελέσματος σε p < 0.01, εισήχθησαν στα πολυπαραγοντικά μοντέλα. 

 

Στην ανάλυση υπολογίστηκαν δείκτες επίπτωσης (incidence rate), που εκφράζουν τη 

συχνότητα επέλευσης ενός γεγονότος σε μια χρονική περίοδο ορισμένης διάρκειας. 

Είναι σκόπιμος λοιπόν, ο υπολογισμός ενός συνισταμένου δείκτη για κάθε ένα από 

τους συγκεκριμένους πληθυσμούς, που να μην εξαρτάται από τη διαφορετική κατά 

ηλικία σύνθεση των πληθυσμών αυτών. Αυτό γίνεται με τις τεχνικές προτυποποίησης 

κατά ηλικία. Στη παρούσα μελέτη αυτό έγινε με τη χρήση της άμεσης προτύπωσης. 
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2.1.9 Αποτελέσματα 

 

Στην περίοδο που πραγματοποιήθηκε η μελέτη  το σύνολο των ασθενών που 

εισήχθησαν στην ΜΕΘ ήταν 260.  

Οι ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια της μελέτης και συμπεριλήφθηκαν τελικά σε 

αυτή  ήταν 154 με το σύνολο ημερών παραμονής τους στην ΜΕΘ να είναι  1711 

ασθενο-ημέρες. Η μέση διάρκεια  νοσηλείας αυτών των ασθενών ήταν 11.1 (±9.7) 

ημέρες και ο μέσος όρος  ηλικίας των ασθενών της μελέτης ήταν 64.8 (±15.5) έτη. Οι 

102 από τους ασθενείς ήταν άνδρες (66.2%) και οι 52 γυναίκες  (33.8%). Η αδρή 

θνητότητα των ασθενών της μελέτης ήταν 23.4% (CI 95 16.7-30.1).(πίνακας 2) 

 
Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη  

Συντομογραφίες: τ.α.= τυπική απόκλιση;    δ.ε.= διάστημα εμπιστοσύνης.  

 

Το αίτιο εισαγωγής τους στην ΜΕΘ  ήταν παθολογικό για 121 από τους ασθενείς 

(78.5%),  έκτακτο χειρουργείο για 11 από τους ασθενείς (7.1%) και 

προγραμματισμένο  χειρουργείο για 22 από τους ασθενείς (14.4%). 

  Οι 100 ασθενείς της μελέτης (64.9%) εισήχθησαν στην ΜΕΘ από άλλο τμήμα του 

νοσοκομείου ή από άλλο νοσοκομείο, οι 50 ασθενείς (32.5%), εισήχθησαν στην ΜΕΘ 

από την κοινότητα, οι 2 (1.3%) από άλλη ΜΕΘ εκτός του νοσοκομείου και 2 

ασθενείς (1.3%) εισήχθησαν στη ΜΕΘ προερχόμενοι από δομές χρόνιας φροντίδας.  

Το ποσοστό διασωληνωμένων ασθενών ήταν 82% επί του συνόλου των ασθενών της 

μελέτης. 

  Επιτήρηση λοιμώξεων 

Το σύνολο των λοιμώξεων που ανιχνεύτηκαν ήταν 88 και παρουσιάστηκαν  σε 56 

ασθενείς (36.4%). Η αθροιστική επίπτωση (cumulative Incidence) ήταν 57.1 

λοιμώξεις  ανά 100 ασθενείς.  

Η πυκνότητα επίπτωσης(Incidence density) υπολογίστηκε για τις πνευμονίες στο 

29.8 περιπτώσεις ασθενών ανά 1000 ασθενοημέρες, για τις βακτηριαιμίες στο 20.45 

περιπτώσεις ασθενών ανά 1000 ασθενοημέρες και για τις λοιμώξεις ουροποιητικού 

συστήματος στο 1.16 περιπτώσεις ασθενών ανά  1000 ασθενοημέρες. (πίνακας 3) 

 
Πίνακας 3. Πυκνότητα  επίπτωσης (Incidence density) λοιμώξεων στη ΜΕΘ ανά 1000 

ασθενοημέρες  και αθροιστική επίπτωση (cumulative Incidence) ανά 100 ασθενείς . 

    Πυκνότητα επίπτωσης                                                         Αθροιστική επίπτωση 

Πνευμονία 

           %ο 

 Βακτηριαιμία 

       %ο   

Λοιμ.ουροποιητικού                Σύνολο λοιμώξεων 

        %ο                                                  % 

29.81      20.45         1.17                                             57.1 

 

Αριθμός 

ασθενών Ασθενοημέρες 

Μέση 

διάρκεια 

νοσηλείας 

Φύλο ασθενών 

Ν (%) Ηλικία 

(μέσος ± τ.α.) 

Αδρή 

θνητότητα  

% (95% δ.ε.) Άνδρες Γυναίκες 

154 1711 11.11 102 

(66.2) 

52 (33.8) 64.81 ± 15.5 23.4 (16.7, 

30.1) 
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Ο μ.ο νοσηλείας των ασθενών με λοίμωξη ήταν 18.3(±12.2) ημέρες (εύρος 3-64), και 

ο μ.ο ηλικίας ήταν 63.4 (±17.2) έτη (εύρος 21-88).Το 73.2% (41)αυτών  των ασθενών 

ήταν άνδρες και το 26.8% (15) γυναίκες. Το  SAPS II score ήταν μ.ο 53.6±18.3 

(εύρος 31-104) και το APACHE II score ήταν μ.ο 21.8(±7.7) (εύρος 9- 41).Η αδρή 

θνητότητα ως αίτιο των λοιμώξεων ήταν 26.8%.(πίνακας 4) 

 

Πίνακας 4. Χαρακτηριστικά ασθενών με λοίμωξη. 

Αριθμός 

ασθενών        Φύλο   ν (%)   Ηλικία 

  (μέσος ± τ.α.) 

Διάρκεια 

νοσηλείας 

(μέσος ± τ.α.) 
APACHE II 

(μέσος ± τ.α.) 
SAPS II 

(μέσος ± τ.α.) 
Αριθμός 

Λοιμώξεων 

Αδρή   

θνητότητα 

% (95% δ.ε.) 
Άνδρες Γυναίκες 

56 41 

(73.2) 

15 

(26.8) 

63.37 ± 

17.2 

18.25 ± 

12.2 

21.80 ± 7.7 53.61± 18.3 88 26.8 (15.2, 

38.4) 
Συντομογραφίες: τ.α.= τυπική απόκλιση; δ.ε.= διάστημα εμπιστοσύνης  

 

Από τις λοιμώξεις που επιτηρήθηκαν οι 51/88  (58%) ήταν πνευμονίες, οι 35/88 

(39.7%)  βακτηριαιμίες και οι 2/88 (2.3%) ήταν λοιμώξεις του ουροποιητικού 

συστήματος.  

 

Από τους ασθενείς με λοίμωξη οι 24/56 (42.8% ) είχαν ένα επεισόδιο λοίμωξης ,οι 

22/56 (39.3%) είχαν δύο επεισόδια λοίμωξης, και οι 10/56(17.9%) είχαν τρία 

επεισόδια λοίμωξης. Οι πρωτοπαθείς λοιμώξεις κάλυπταν το 72.7% των λοιμώξεων 

και για τους 3 τύπους λοιμώξεων, οι δευτεροπαθείς λοιμώξεις το 5.7%, ενώ οι 

λοιμώξεις αγνώστου αιτιολογίας το 21.6% του συνόλου των λοιμώξεων. 

 

Δείκτες χρήσης παρεμβατικών συσκευών 

 

Οι δείκτες χρήσης παρεμβατικών συσκευών υπολογίστηκαν για τους αναπνευστήρες 

(Intubation utilization rate)  0.82 ,για τους κεντρικούς αγγειακούς καθετήρες 

(Central line utilization rate)   0.95 και για τους καθετήρες ουροδόχου κύστεως 

(Urinary catheter utilization rate)   0.99. 

 

 Ο αριθμός των ασθενών με λοιμώξεις  που σχετίστηκαν με την χρήση συσκευών 

ήταν 48/56 (85.7%) των ασθενών με λοίμωξη, και ο αριθμός των λοιμώξεων  

σχετιζόμενων με συσκευή 64/88 (72.7%). 

 

Οι πνευμονίες και οι λοιμώξεις του ουροποιητικού  συστήματος σχετίστηκαν 100% 

με την χρήση των συσκευών (αναπνευστήρες και καθετήρες ουροδόχου κύστεως 

αντίστοιχα) ενώ για τις βακτηριαιμίες οι πρωτοπαθείς λοιμώξεις που σχετίστηκαν με 

συσκευή(κεντρικός ενδοαγγειακός καθετήρας) ήταν 31.5%.  

 

Το ποσοστό των  εργαστηριακά επιβεβαιωμένων λοιμώξεων ήταν, για τις πνευμονίες 

98%, για τις βακτηριαιμίες 100% και για τις λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος 

100% 

Ο μ.ο ημερών νοσηλείας αυτών των ασθενών  ήταν 19.4 (±12.7) ημέρες ,ο μ.ο 

ηλικίας ήταν  62.7(±17.8 έτη) ,το Apache ii score ήταν μ.ο 22.1(±8.2) και η αδρή 

θνητότητα ήταν 27.1%. 

 

Ως προς την παρουσία παρεμβατικών συσκευών οι σταθμισμένοι δείκτες επίπτωσης 

ήταν για την πνευμονία που σχετίζεται με την χρήση αναπνευστήρα (Intubator-

associated pneumonia rate) 42.61 λοιμώξεις ανά 1000 ημέρες χρήσης αναπνευστήρα 
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για την βακτηριαιμία που σχετίζεται  με τον κεντρικό αγγειακό  καθετήρα (Catherer-

associated bloodstream infections) 6.8 λοιμώξεις ανά 1000 ημέρες χρήσης κεντρικού 

αγγειακού καθετήρα και για τις λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος που 

σχετίζονται με τον καθετήρα ουροδόχου κύστεως (Catheter-associated UTI rate) 

1.17 λοιμώξεις σε 1000 ημέρες χρήσης καθετήρα ουροδόχου κύστεως. (Πίνακας 6) 

 
Πίνακας 6. SIR (Standardized Incident Ratio) των ασθενών με λοίμωξη σχετιζόμενη με 

παρεμβατικές συσκευές συγκρινόμενο με τους δείκτες του ECDC.(άμεση προτύπωση δεικτών 

επίπτωσης). 

 
 

Λοίμωξη 

 

Παρατηρούμενες λοιμώξεις  

 

Ημέρες χρήσεις 

(line-days) 

 

Αναλογία (Rate) 

 

Προσαρμοσμένος μέσος συσκευής    

(NHSN) 

 

Αναμενόμενες λοιμώξεις  
 

SIR 

Πνευμονία 51 1197 42.61 10.2 8.52 5.98 

Βακτηριαιμία 11 1607 6.8 3.1 1.93 18.13 

Ουρολοίμωξη 2 1707 1.17 4.0 2.34 0.85 

 

Παράγοντες κινδύνου και λοιμώξεις 

 

Μελετήθηκαν οι παράγοντες κινδύνου των ασθενών της μελέτης και η συσχέτισή 

τους με τις επιτηρούμενες λοιμώξεις. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι τα υποκείμενα 

νοσήματα των ασθενών δηλαδή η καρδιοπάθεια και η  ανοσοκαταστολή, δεν βρέθηκε 

να συσχετίζονται σε σημαντικό  βαθμό με την  ανάπτυξη Ν.Λ στους ασθενείς της 

μελέτης (OR  0.97 ,CI95 O.50-1.89,  P-value 0.926  και ΟR 0.59 ,CI95 0.23- 1.52, P-

value 0.272 αντίστοιχα).Δεν συσχετίστηκαν επίσης με την ανάπτυξη Ν.Λ στους 

ασθενείς της μελέτης ,το φύλο και η ηλικία (ΟR 0.60 ,CI95 0.29- 1.24, P-value  0.166 

και ΟR 0.99 ,CI95 0.97- 1.01, P-value  0.559 αντίστοιχα). 

 

Ο δείκτης βαρύτητας νόσου SAPS II score δεν βρέθηκε να έχει  συσχέτιση με την 

ανάπτυξη Ν.Λ στους ασθενείς της μελέτης (ΟR 1.00 ,CI95 0.98- 1.02,  P-value  0.869), 

ενώ ο δείκτης βαρύτητας νόσου και κινδύνου θανάτου APACHE II score βρέθηκε να 

έχει στατιστικά οριακά σημαντική συσχέτιση με την ανάπτυξη Ν.Λ. (OR 1.05, CI95  

1.00-1.10,P-value  0.026). Ακόμα η επιβίωση των ασθενών της μελέτης δεν βρέθηκε 

ότι επηρεάζεται ούτε συσχετίζεται με τις Ν.Λ (OR 0.75, CI95 0.35-1.60, P-value  

0.450). 

 

Η προέλευση εισόδου στη ΜΕΘ του ασθενή και το αίτιο εισόδου στην ΜΕΘ του 

ασθενή δεν βρέθηκε ότι επηρεάζουν ή συσχετίζονται με την ανάπτυξη λοιμώξεων 

στους ασθενείς αυτούς (OR 1.62, CI95 0.81- 3.23, P-value 0.172 και OR 0.29-

1.90,CI95 0.08- 1.04  0.60- 6.01, P-value 0.055 αντίστοιχα). 

 Η νοσηλεία των ασθενών στο νοσοκομείο της μελέτης, πριν την εισαγωγή τους στη 

ΜΕΘ δεν συσχετίστηκε με αύξηση των πιθανοτήτων των ασθενών να αναπτύξουν 

λοίμωξη(OR 1.02, CI95 0.98- 1.06, P-value 0.301).Αντίθετα σε ασθενείς με Ν.Λ 

αυξήθηκε σημαντικά ο χρόνος παραμονής τους στη μονάδα ο οποίος συσχετίστηκε 

και βρέθηκε στατιστικά σημαντικός με την εγκατάσταση της λοίμωξης στον ασθενή, 

εκθέτοντας τους  ασθενείς αυτούς  περισσότερο σε πηγές μόλυνσης στο χώρο της 

ΜΕΘ. (OR 1.25 , CI95 1.16- 1.34, P-value <0.001).(πίνακας 7). 
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Πίνακας7. Σχέση μεταξύ των  λοιμώξεων και των παραγόντων κινδύνου των ασθενών. 

 Λοίμωξη   

 Ναι 

(ν=56) 

Όχι 

(ν=98) 

P-value 

 

 Ν (%) Ν (%) OR (95% ΔΕ) 

Φύλο   0.166  

Άντρας 41 (73.2) 61 (62.2)  Reference 

Γυναίκα 15 (26.8) 37 (37.8)  0.60 (0.29, 1.24) 

Αίτιο εισόδου   0.055  

Παθολογικό 46 (82.1) 75 (76.5)  Reference 

Έκτακτο χειρουργείο 3 (5.4) 17 (17.3)  0.29 (0.08, 1.04) 

Προγραμματισμένο 

χειρουργείο 

7 (12.5) 6 (6.1)  1.90 (0.60, 6.01) 

Κατάσταση εξόδου ασθενούς   0.450  

Ζωντανός 41 (73.2) 77 (78.6)  0.75 (0.35, 1.60) 

Νεκρός 15 (26.8) 15 (26.8)  Reference 

Προέλευση εισόδου   0.172  

Νοσοκομείο ή άλλο 34 (60.7) 70 (71.4)  Reference 

Κοινότητα ή άλλο 22 (39.3) 28 (28.6)  1.62 (0.81, 3.23) 

Τραύμα   1.000  

Ναι 0 (0.0) 1 (1.0)  NA 

Όχι 56 (100.0) 97 (99.0)  

Ανοσοκαταστολή   0.272  

Ναι 7 (12.5) 19 (19.4)  0.59 (0.23, 1.52) 

Όχι 49 (87.5) 79 (80.6)  Reference 

Καρδιοπάθεια   0.926  

Ναι 23 (41.1) 41 (41.8)  0.97 (0.50, 1.89) 

Όχι 33 (58.9) 57 (58.2)  Reference 

Αντιμικροβιακή θεραπεία ±48 

ώρες προ ή μετά τη νοσηλεία στη 

ΜΕΘ 

  0.041*  

Ναι 29 (51.8) 67 (68.4)  0.50 (0.25, 0.98) 

Όχι 27 (48.2) 31 (31.6)  Reference 

 Μέση τιμή ± ΤΑ Μέση τιμή ± ΤΑ P-value OR (95% ΔΕ) 

Ηλικία (έτη) 63.37 ± 17.2  65.64 ± 14.6 0.559 0.99 (0.97, 1.01) 

APACHE II score 21.80 ± 7.7 19.13 ± 6.84 0.026* 1.05 (1.00, 1.10) 

SAPS II score 53.61 ± 18.3 53.77 ± 17.3 0.869 1.00 (0.98, 1.02) 

Ημέρες στο νοσοκομείο προ 

εισαγωγής στη ΜΕΘ 

10.78 ± 13.2 8.11 ± 9.4 0.301 1.02 (0.98, 1.06) 

Ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ 18.25 ± 12.2 7.03 ± 4.2 <0.001* 1.25 (1.16, 1.34) 

Συντομογραφίες: P- value= κρίσιμη τιμή; ΤΑ= τυπική απόκλιση; ΔΕ= διάστημα εμπιστοσύνη; OR= odds ratios (πηλίκο 

συμπληρωματικών πιθανοτήτων); NA= not applicable.* Στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε 0.05 επίπεδο (δίπλευρος έλεγχος).  
Έλεγχος χ2  (Chi- Square test) του Pearson ή τον ακριβή έλεγχο του Fisher (Fisher exact test) και μη παραμετρικός έλεγχος 

Mann-Whitney U για δύο ανεξάρτητα δείγματα 

 

Μελετήθηκαν οι παράγοντες κινδύνου των ασθενών και η συσχέτιση με τις Ν.Λ 

,αναλύοντάς τους ανά  κατηγορία λοίμωξης. Για τις πνευμονίες, βρέθηκε ισχυρή 

συσχέτιση με την στεφανιαία νόσο-καρδιοπάθεια , όσο αφορά τα υποκείμενα 

νοσήματα (OR 6.0, CI95 2.39- 15.04, P-value <0.001). 

 Επίσης η εγκατεστημένη Ν.Λ σε ασθενείς  συσχετίστηκε με την παράταση της 

νοσηλείας στην ΜΕΘ των ασθενών αυτών (για την ομάδα ασθενών που 

νοσηλεύτηκαν  περισσότερο από 15 ημέρες στην ΜΕΘ, OR 18.42, CI95 3.66-92.78, 

P-value <0.001).Για τους υπόλοιπους παράγοντες κινδύνου δεν βρέθηκε συσχέτιση 

τους με την ανάπτυξη και εγκατάσταση Ν.Λ.( Πίνακες 8,9). 

 

 Για τις βακτηριαιμίες επίσης βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση των Ν.Λ όσο αφορά τα 

υποκείμενα νοσήματα με την στεφανιαία νόσο-καρδιοπάθεια (OR 3.63, CI95 1.56-

8.45, P-value <0.002). Επίσης η εγκατεστημένη Ν.Λ σε ασθενείς, συσχετίστηκε με 
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την παράταση της νοσηλείας στην ΜΕΘ των ασθενών αυτών (για την ομάδα ασθενών 

που νοσηλεύτηκαν  από 8-14 ημέρες στην ΜΕΘ OR 9.0, CI95 1.05-77.47, P-value 

<0.045 και για την ομάδα ασθενών που νοσηλεύτηκαν για περισσότερο από 15 

ημέρες στην ΜΕΘ OR 13.03, CI95 1.61-105.44, P-value <0.001). 

Η πολυπαραγοντική ανάλυση( Poisson λογαριθμικής παλινδρόμησης ), έδειξε ότι, για 

το σύνολο των επιτηρούμενων λοιμώξεων, σε συσχέτιση με τους παράγοντες 

κινδύνου των ασθενών , μόνο οι ημέρες νοσηλείας  >15  είχαν στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με την ανάπτυξη Ν.Λ(R.R  1.04, CI951.03-1.06, P-value <0.001. 

Αναφορικά με τις πνευμονίες, η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι, μόνο η 

καρδιοπάθεια και  οι ημέρες νοσηλείας  >15, όσο αφορά τους παράγοντες κινδύνου 

ανάπτυξης Ν.Λ, είχε στατιστικά σημαντική  συσχέτιση με την ανάπτυξη Ν.Λ(R.R 

8.41, CI95 3.53-20.04 P-value <0.001 και R.R 3.47,CI95 2.12-5.66, P-value 

<0.001αντίστοιχα) ,είχαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ανάπτυξη Ν.Λ. 

Για τις βακτηριαιμίες η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι, μόνο η καρδιοπάθεια 

(RR 5.65, CI95 2.08- 15.37 P-value <0.001), και  οι ημέρες νοσηλείας  >15(R.R 3.58, 

CI95 1.97-6.51, P-value <0.001), όσο αφορά τους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης 

Ν.Λ, είχε στατιστικά σημαντική  συσχέτιση με την ανάπτυξη Ν.Λ.(πίνακας 10) 

Για τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος δεν κατέστη δυνατή η στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων αναφορικά με τους παράγοντες κινδύνου λόγω των λίγων 

κρουσμάτων Ν.Λ (δύο) αυτής της κατηγορίας. 

 
Πίνακας 8. Σχέση μεταξύ της πνευμονίας και των παραγόντων κινδύνου των ασθενών 

 Πνευμονία   

 Ναι 
(ν=43) 

Όχι 
(ν=84) 

OR (95% ΔΕ) 

 

Παράγοντες κινδύνου 

Ν (%) Ν (%) P-value 

Α. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

    

Στεφανιαία νόσος 18 (41.9) 9 (10.7) 6.00 (2.39, 15.04) < 0.001* 

Ανασοκαταστολή 5 (11.6) 16 (19.0) 0.56 (0.19, 1.65) 0.291 

Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΑ – 

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

    

     

Τραύμα - - - - 

Χειρουργική επέμβαση - - - - 

Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ     

Φύλο (άνδρες) 31 (72.1) 54 (64.3) 1.43 (0.64, 3.20) 0.327 

SAPS II score 54.62 ± 18.2 55.67 ± 17.2 1.00 (0.98, 1.02) 0.997 

APACHE II score 22.10 ± 8.0 19.70 ± 6.7 1.05 (0.99, 1.10) 0.083 

Αντιμικροβιακή θεραπεία 23 (53.5) 57 (67.9) 0.54 (0.26, 1.16) 0.114 

Ηλικιακές ομάδες     

15 - 24 2 (4.7) 1 (1.2) Αναφορά  

25 - 44 3 (7.0) 8 (9.5) 0.20 (0.01, 2.91) 0.232 

45 - 64 18 (41.9) 23 (27.4) 0.39 (0.03, 4.66) 0.458 

65 + 20 (46.5) 52 (61.9) 0.19 (0.02, 2.24) 0.188 

Ημέρες στη ΜΕΘ     

2 - 4 2 (4.7) 17 (20.2) Αναφορά  

5 – 7 5 (11.6) 38 (45.2) 1.12 (0.20, 6,35) 0.899 

8 – 14 10 (23.5) 17 (20.2) 5.00 (0.95, 26.31) 0.057 

15 + 26 (60.5) 12 (14.3) 18.42 (3.66, 92.78) < 0.001* 

Συντομογραφίες:  P- value= κρίσιμη τιμή;  ΤΑ= τυπική απόκλιση;  ΔΕ= διάστημα εμπιστοσύνη;  OR= odds ratios (πηλίκο 

συμπληρωματικών πιθανοτήτων).      *Στατιστικά σημαντικές διαφορές για p < 0.05. 
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Πίνακας 9. Σχέση μεταξύ της βακτηριαιμίας και των παραγόντων κινδύνου των ασθενών 
 

Συντομογραφίες:  P- value= κρίσιμη τιμή;  ΤΑ= τυπική απόκλιση;  ΔΕ= διάστημα εμπιστοσύνη;  OR= odds ratios (πηλίκο 
συμπληρωματικών πιθανοτήτων).  *Στατιστικά σημαντικές διαφορές για p < 0.05. 

 

Πίνακας 10. Σχέση ασθενειών αποτελέσματος με τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου (πολυπαραγοντικά μοντέλα 

Poisson λογαριθμικής παλινδρόμησης) 

 Βακτηριαιμία  

(ν=30) 

Πνευμονία 

(ν=43) 

Λοίμωξη 

(ν=56) 

Παράγοντες κινδύνου 

RR (95% ΔΕ) 

P-value 

RR (95% ΔΕ) 

P-value RR (95% ΔΕ) P-value 

Καρδιοπάθεια       

Ναι vs. Όχι 5.65 (2.08, 15.37) 0.001* 8.41 (3.53, 20.04) < 0.001*   

Ανασοκαταστολή       

Ναι vs. Όχι 0.31 (0.11, 0.88) 0.028*     

APACHE II score   0.98 (0.94, 1.02) 0.368 1.03 (0.99, 1.06) 0.093 

Αντιμικροβιακή θεραπεία       

Ναι vs. Όχι     0.53 (0.30, 0.92) 0.024* 

Ημέρες στη ΜΕΘ 3.58 (1.97, 6.51) < 0.001* 3.47 (2.12, 5.66) < 0.001* 1.04 (1.03, 1.06) < 0.001* 

Αίτιο εισόδου       

Παθολογικό vs. Έκτακτο 

χειρουργείο 

    0.56 (0.17, 1.85) 0.341 

Παθολογικό vs. 

Προγραμματισμένο 

χειρουργείο 

    1.45 (0.64, 3.30) 0.372 

Συντομογραφίες: P- value= κρίσιμη τιμή;ΔΕ= διάστημα εμπιστοσύνη, RR= relative risks (σχετικός κίνδυνος).* Στατιστικά 

σημαντική σχέση σε p < 0.05.  

 Βακτηριαιμία   

 Ναι 

(ν=30) 

Όχι 

(ν=121) 

OR (95% ΔΕ) 

 

Παράγοντες κινδύνου 

Ν (%) Ν (%) 

P-value 

Α. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

    

Καρδιοπάθεια 20 (66.7) 43 (35.5) 3.63 (1.56, 8.45) 0.002* 

Ανοσοκαταστολή 7 (23.3) 64 (52.9) 0.27 (0.11, 0.68) 0.004* 

Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΑ – 

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

    

     

Τραύμα - - - - 

Χειρουργική επέμβαση - - - - 

Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ     

Φύλο (άνδρες) 22 (23.3) 80 (66.1) 1.41 (0.58, 3.44) 0.450 

SAPS II score 54.90 ± 17.2 53.57 ± 17.9  1.00 (0.98, 1.03) 0.713 

APACHE II score 21.67 ± 7.80 19.63 ± 7.1 1.04 (0.98, 1.09) 0.174 

Αντιμικροβιακή θεραπεία     

Ηλικιακές ομάδες     

15 - 24 1 (3.3) 2 (1.7) Αναφορά  

25 - 44 3 (10.0) 9 (7.4) 0.67 (0.04, 10.25) 0.771 

45 - 64 11 (36.7) 41 (33.9) 0.54 (0.04, 6.48) 0.624 

65 + 15 (50.0) 69 (57.0) 0.43 (0.04, 5.11) 0.508 

Ημέρες στη ΜΕΘ     

2 - 4 1 (3.3) 21 (17.4) Αναφορά  

5 – 7 2 (6.7) 50 (41.3) 0.84 (0.07, 9.77) 0.889 

8 – 14 9 (30.0) 21 (17.4) 9.00 (1.05, 77.47) 0.045* 

15 + 18 (60.0) 29 (24.0) 13.03 (1.61, 105.44) 0.016* 
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 Συχνότητες παθογόνων και  μικροβιακή αντοχή 

Σε ότι αφορά τους παθογόνους μικροοργανισμούς από τις καλλιέργειες (αίματος, 

ούρων και βρογχικού εκρίμματος, πύου), απομονώθηκαν 18 είδη παθογόνων με  

συνολικά 104 παρουσίες. Τα πιο συχνά ανιχνεύσιμα παθογόνα για όλες τις λοιμώξεις 

της μελέτης  ήταν τα Gram(-) παθογόνα καλύπτοντας το 69.6% των παθογόνων 

(βάκιλοι (44.1%, εντεροβακτηριακά 25.5%), ενώ τα Gram(+) παθογόνα 

ανιχνεύτηκαν στο 30.4% του σύνολο των παθογόνων της μελέτης. 

 

 Αναλυτικότερα  

Για τις πνευμονίες το 56.3% του συνόλου των παθογόνων που απομονώθηκαν ήταν 

Gram(-) βάκιλοι το 23.6% Gram(+)κόκκοι και το 20.1% εντεροβακτηριακά. 

 Για τις βακτηριαιμίες οι Gram(+)κόκκοι καταλάμβαναν το 38.6% οι Gram(-) 

βάκιλοι το 31.8% και τα εντεροβακτηριακά το 29.6%. Για τις λοιμώξεις του 

ουροποιητικού συστήματος τα εντεροβακτηριακά βρέθηκαν στο 66.7%  των 

θετικών καλλιεργειών  και οι Gram(+)κόκκοι στο 33.3%. 

 

Τα παθογόνα που απομονώθηκαν  πιο συχνά στις καλλιέργειες ήταν: (πίνακας 11,12) 

Το Acinetobacter baumani απομονώθηκε σε 29 καλλιέργειες (27.9% του συνόλου 

των  παθογόνων .Αναγνωρίστηκε ως αιτιολογικός παράγοντας σε 20 επεισόδια 

πνευμονίας και σε 9 επεισόδια βακτηριαιμίας με τη μικροβιακή αντοχή του να είναι 

στις καρβεπενέμες  93.1%, στις σουλβακτάμες 79.3% ενώ  στην κολιστίνη είχε 

μηδενική αντοχή. 

 Η Klebsiella Pneumoniae απομονώθηκε σε 21 καλλιέργειες (20.2% του συνόλου 

των παθογόνων).Αναγνωρίστηκε σε 7 σε επεισόδια πνευμονίας ,13 σε επεισόδια 

βακτηριαιμίας και 1 σε επεισόδιο λοίμωξης του ουροποιητικού και είχε μικροβιακή 

αντοχή στις καρβεπενέμες 75%, στις κεφαλοσπορίνες  3
ης

 γενιάς 70% στις οξακιλίνες 

95% και στους αναστολείς παραγωγής β-λακταμάσης 90% με πολυανθεκτικότητα  95% 

(ανθεκτικότητα σε 3 ή παραπάνω αντιβιοτικά).  

Η Pseudomonas aeruginosa απομονώθηκε σε 11 καλλιέργειες(10.5% του συνόλου 

των παθογόνων).Αναγνωρίστηκε σε 9 επεισόδια πνευμονίας και 2 σε επεισόδια 

βακτηριαιμιών  και είχε μικροβιακή αντοχή στις καρβεπενέμες 63.6%, στις 

σεφταζιντίμες 45.4%, στις πιπερακιλίνες με ή χωρίς αναστολείς ενζύμου 36.3% και 

μηδενική αντοχή στις κολιστίνες (πολυανθεκτικότητα 54.5%).  

Ο Staphylococcus aureus απομονώθηκε σε 9 καλλιέργειες (8.65% του συνόλου των 

παθογόνων).Αναγνωρίστηκε μόνο σε επεισόδια πνευμονίας) και είχε  μικροβιακή 

αντοχή στην οξακιλίνη 11.1% και στις γλυκοπεπτίδες 11.1% ,με πολυανθεκτικότητα 

11.1%. 

Το Enterobacter Faecium απομονώθηκε σε 7 καλλιέργειες(6.73% του συνόλου των 

παθογόνων).Αναγνωρίστηκε, σε 2 σε επεισόδια πνευμονίας, σε 4 επεισόδια 

βακτηριαιμιών  και σε 1 επεισόδια λοίμωξης του ουροποιητικού και είχε  μικροβιακή 

αντοχή στην αμπικιλίνη  85.7% και στις γλυκοπεπτίδες 43%, με πολυανθεκτικότητα 

43%. 

 Η Escherichia coli απομονώθηκε σε 4 καλλιέργειες(3.84% του συνόλου των 

παθογόνων). Αναγνωρίστηκε σε 2 επεισόδια πνευμονίας , σε 1 επεισόδιο 

βακτηριαιμίας και σε 1 επεισόδιο λοίμωξης ουροποιητικού και είχε  μικροβιακή 

αντοχή στις καρβεπενέμες 50%, στις κεφαλοσπορίνες 3
ης

 γενιάς 100% στις 

αμοξικιλίνες 100% και στους αναστολείς παραγωγής β-λακταμάσης 

100%(πολυανθεκτικότητα 100%). 
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 Πνευμονία 

(ν=57) 

Βακτηριαιμία 

(ν=45) 

Ουρολοίμωξη 

(ν=3) 

Παθογόνος μικροοργανισμός 

N (%) % N (%) 

 

% N (%) % 

Acinetobacter baumani 20 

(68.96) 

     35 9 (31.04)    20 -  

Acinetobacter  iwoffi   1 (100.0) 2.2   

Acinetobacter other    1 (100.0) 2.2   

Klepsiella pneumoniae 7 (33.33)     12.2 13 

(61.90) 

29 1 (4.76) 33.3 

Pseudomonas aeriginoza 9 (81.81) 15.7 2 (18.19) 4.5 -  

Staphylococcus aureus 9 (100.0) 15.7 -  -  

Staphylococcus hominis -  5 (100.0) 11.1 -  

Staphylococcus epidermides -  6 (100.0) 13.3 -  

Staphylococcus haemolitycus 1 (33.33) 1.8 2 (66.67) 4.4 -  

Staphylococcus agalat 1 (100.0) 1.8 -  -  

Enterobacter faecium 1 (14.28) 1.8 5 (71.43) 11.1 1 (14.28) 33.3 

Escherichia coli 2 (50.0) 3.5 1 (25.0) 2.2 1 (25.0) 33.3 

Proteus mirabilis 2 (100.0) 3.5 -  -  

Enterοbacter cloace 1 (100.0) 1.8 -  -  

Enterobacter aerogenes 1 (100.0) 1.8 -  -  

Citrobacter cozeri 1 (100.0) 1.8 -  -  

Burkholderia cepacia 1 (100.0) 1.8     
Serreatia marcescens 1 (100.0) 1.8     

 
Πίνακας 12. Ποσοστιαίες συχνότητες παθογόνων 

μικροοργανισμών στις επιτηρούμενες λοιμώξεις 
 

  

    

Πίνακας.13.Ομάδεςαντιβιοτικών 

και αιτιολογία χρήσης τους 

 

    

Ομάδες   αντιβιοτικών    Συχνότητα         ημέρες          αιτιολογική           εμπειρική          προληπτική                       ποσοστό % 
   χορήγησης        χρήσης             χρήση                    χρήση                χρήση                        επί του συνόλου 

  

Καρβεπενέμες 

Meronem, Primaxin 

77                    589                  31                          42                        4                                  13.75 

Αναστολείς β-λακταμάσης 
+ πενικιλίνη   Τazocin,Begalin, Augmentin 

71                    447                   6                           42                       23                                 12.67 

Γλυκοπεπτίδες 

Voncon,Targocid 

        70                     425                  26                          36                          8                                12.50 

  

Κινολόνες(φθοριοκινολονες) 

Tavanic,Ciproxin, Avelox 
        66                    414                   12                          43                        12                                11.78 

Πολιμιξίνες 

Collistin 

        60                    717                   36                          22                         0                                10.71 

Άλλα αντιμικροβιακά 

Zyvoxid , Cubicin 
        52                    361                   27                          24                         1                                  9.28 

 

Τετρακικλίνες 

Tygacil 

        42                   366                   30                          18                         0                                  7.50 

Ενάντια στις αμοιβάδες, πρωτόζωα  Flagyl         20                   106                     6                          10                         4                                  3.57 

   

2ης γενιάς κεφαλοσπορίνες 

Zinacef, Mefoxil 
        18                     58                     0                            1                       17                                  3.21 

Αντιμηκητησιακά για συστηματική χρήση 

Fungustatin,Mycamine 

       16                    137                   14                            2                         0                                  2.85 

3ης γενιάς κεφαλοσπορίνες 

Rocephin 

       15                      69                     2                            4                         9                                  2.67 

Αμινογλυκοσίδες 

Αντιβακτηριδιακά 

Bricklin,Garamycin 

       15                      73                   10                            4                         1                                  2.67 

Σουλφοναμίδες + Τριμεθοπρίμη+παράγωγα 

Bactrimel 
       12                      58                    2                            9                          1                                  2.14 

Μικρολίδες Λινκολαμίδες, 

Στρεπτογραμμίνες, 

Zithromax,Klaricid 

       11                      84                    8                            2                          1                                  1.96 

4ης γενιάς κεφαλοσπορίνες 

Maxipine 

        8                      73                     4                            4                          0                                  1.42 

Μικρολίδες Λινκολαμίδες, 

Στρεπτογραμμίνες. 

Dalacin 

        8                      28                     2                            3                          3                                  1.42 

 

Αντιφυματικά 

Rifadin 

       2                      12                      2                             -                          -                                   0.35 
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Συχνότητες και χρήση αντιβιοτικών 

Στη διάρκεια της μελέτης  στους ασθενείς έγινε χρήση 28 διαφορετικών αντιβιοτικών 

συνολικά 560 φορές (3.6 χρήσεις ανά ασθενή της μελέτης) με σύνολο ημερών χρήσης 

(ανεξαρτήτου αιτιολογίας) 4019. 

 

Από τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιήθηκαν το 38.9% (218/560) χρησιμοποιήθηκε ως 

αιτιολογική θεραπεία, το 46%(258/560) ως εμπειρική θεραπεία και το 

15.1%(84/560) ως φαρμακευτική προφύλαξη.(αιτιολογική χρήση  1773 ημέρες, 

εμπειρική χρήση  1710 ημέρες, προφυλακτική χρήση 382 ημέρες.) 

Ο δείκτης λήψης αντιβιοτικών πριν την είσοδο στην ΜΕΘ (±48h) ήταν 0.62 ενώ ο  
 

δείκτης χρήσης αντιβιοτικών  κατά την παραμονή τους στην ΜΕΘ ήταν 0.97.  

 

Ο δείκτης χρήσης αντιμικροβιακών σε σχέση με τις ημέρες νοσηλείας 

(Antimicrobial treatment utilization rate)  ήταν 2.3.  

O λόγος αιτιολογημένης θεραπείας προς την εμπειρική θεραπεία (Ratio documented  

treatment/empiric treatmen)  (σε ημέρες χρήσης αντιβιοτικών) ήταν   1.03 

(1773/1710) 

 Η  πιο συχνά χορηγούμενη ομάδα  αντιβιοτικών ήταν οι καρβεπενέμες με 77 χρήσεις 

ακολουθούμενη από την ομάδα των αναστολών β-λακταμάσης + πενικιλίνη με 71 

χρήσεις τις  γλυκοπεπτίδες με  70 χρήσεις, την ομάδα των κινολόνων 

(φθοριοκινολόνες) με 66 χρήσεις και τις πολυμιχίνες (κολιστίνη) με 60 χρήσεις. Η 

ομάδα των τετρακυκλινών είχε   42 χρήσεις ,οι αμιλογλυκοσίδες 15 χρήσεις ενώ οι 

κεφαλοσπορίνες 2
ης 

γενιάς είχαν 18 χρήσεις , οι 3
ης 

γενιάς 15 χρήσεις και οι 4
ης

 γενιάς 

8 χρήσεις (Πινάκας 13). 
Πίνακας 11. Συχνότητες παθογόνων μικροοργανισμών επί τοις % και μικροβιακή αντοχή αυτών σε συσχέτιση με 

τις επιτηρούμενες λοιμώξεις 

 
Antibiotic codes: AMC: (amoxicillin/clavulanate), AMP: ampicillin, C3G: cephalosporins of third generation 

(cefotaxim/cetriaxone/ceftazidim), CAR: carbapenems (imipenem/meropenem/doripenem), CAZ: ceftazidim, COL: colistin, GLY: 

glycopeptides (vancomycin, teicoplanin), OXA: oxacillin, SUL: Sulbactam PIP: piperacillin/ticarcillin with or without enzyme 
inhibitor ESBL: Extended Beta-Lactamase producing. R: Resistant (ανθεκτικότητα), MR: Multi drug resistant 

(πολυφαρμακευτική ανθεκτικότητα). 

Παθογόνος 

μικροοργανισμός 

                 Συχνότητες  παθογόνων επί των λοιμώξεων επί τις % και μικροβιακή αντοχή R επί τις % 

OXA    GLY    AMP    AMC   C3G     ΕSBL    CAR    CAZ     PIP     COL     SUL          MR %   Συχνότητα %     

Acinetobacter baumani 

Acinetobacter  iwoffi 

Klepsiella pneumonia 

Pseudomonas aeriginoza 

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus hominis 

Staphylococcus epidermides 

Staphylococcus haemolitycus 

Staphylococcus agalat 

Enterobacter faecium 

Escherichia coli 

Proteus mirabilis 

Enterobacter cloace 

Enterobacter aerogenes 

Citrobacter cozeri 

Burkholderia cepacia 

Serratia marcescens 

 

 

                                                                             93.1                                0       79.3                0               32.9                 

                                                                                              0                    0          0                  0                 1.1                  

                                        95        70          90       75                                                                  75                22.7               

                                                                            63.6        45.4     36.3      0                           44.4              12.5               

11.1     11.1                                                                                                                              11.1              10.2               

100         0                                                                                                                                    0                5.7                  

100      16.6                                                                                                                             16.6                6.8                

100        0                                                                                                                                    0                 3.4                

  0          0                                                                                                                                    0                 1.1                  

85.6     43                                                                                                                                   43                7.9               

                                     100       100         100       50                                                               100                4.5               

                                     100      100          100       50                                                               100                2.2               

                                     100      100          100        0                                                                100                1.1               

                                     100      100          100      100                                                              100                1.1               

                                        0          0             0          0                                                                   0                 1.1                   

                                    100      100          100      100                                                               100                1.1               
                                                                               0                                   0           0                 0                 1.1                  
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3.Συζήτηση 

Η στοχευόμενη επιτήρηση των Ν.Λ, σε χώρους παροχής υγειονομικής φροντίδας 

όπως οι ΜΕΘ και o  έλεγχος τους, τέθηκε από το ECDC την τελευταία 5ετία ως 

προτεραιότητα δημόσιας υγείας  για το σύνολο των χωρών της Ε.Ε. 

Αίτια για να ξεκινήσει η στοχευόμενη αυτή επιτήρηση στις ΜΕΘ ήταν, ο αυξημένος 

κίνδυνος αυτών των ασθενών να αποκτήσουν Ν.Λ, τόσο από ενδογενείς πηγές (πχ 

υποκείμενα νοσήματα), όσο και από εξωγενείς πηγές (πχ παρεμβατικές συσκευές). Ο 

κίνδυνος αυτός φτάνει να είναι 5-10 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τους ασθενείς 

σε άλλα τμήματα ή κλινικές του νοσοκομείου. 

 

Έναυσμα για αυτή την στοχευόμενη επιτήρηση υπήρξε το γεγονός ότι η μικροβιακή 

αντοχή των παθογόνων μικροοργανισμών που προκαλούν Ν.Λ φαίνεται να έχει  

αυξητικές τάσεις  στις χώρες στις χώρες της Ε.Ε .Οι ΜΕΘ είναι  συχνά το επίκεντρο 

των αναδυόμενων προβλημάτων των Ν.Λ και της μικροβιακής αντοχής στα 

νοσοκομεία[80]. 

 

Μια επιτήρηση σε Ευρωπαϊκή κλίμακα όμως απαιτεί την ύπαρξη  δικτύων 

επιτήρησης των Ν.Λ σε όλες  τις χώρες μέλη της Ε.Ε και μια κοινή βάση δεδομένων 

(όπως το TESSy)  που να τροφοδοτείται με δεδομένα από όλες στις χώρες μέλη του 

δικτύου.  

 

 Αποτέλεσμα της επιτήρησης, θα είναι η  κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, όσο 

αφορά τις συχνότητες των Ν.Λ στους χώρους παροχής ιατρικής περίθαλψης, την  

επιτήρηση της ενδημικότητας των παθογόνων και των τάσεων διασποράς αυτών, 

καθώς και την παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής τους. Επίσης τα 

αποτελέσματα αυτά θα μπορούν να τεθούν σε σύγκριση τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διακρατικό επίπεδο(Ε.Ε) 

 

Αυτό όμως, προϋποθέτει κοινές μεθόδους επιτήρησης και συλλογής δεδομένων 

(πρωτόκολλα) και σταθμισμένους δείκτες επίπτωσης Ν.Λ για όλους τους 

συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό δίκτυο. 

 Προϋπόθεση που έχει επισημανθεί και σε προηγούμενες μελέτες (τόσο του ECDC, 

αλλά κυρίως του CDC) που έχουν συμπεράνει ότι όταν χρησιμοποιούνται καθολικά 

κοινοί δείκτες και διαδικασίες οι ενδονοσοκομειακές διαχρονικές και 

διανοσοκομειακές συγκρίσεις έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 

εγκυρότητα [78 ,79].  

Το πρωτόκολλο της παρούσας μελέτης, είναι μια πιλοτική εφαρμογή του 

προτεινόμενου από το ECDC και αποσκοπεί στην περιγραφή και τυποποίηση 

μεθόδων, ορισμών και διαδικασιών συλλογής δεδομένων, τόσο για τις συμμετέχουσες 

ΜΕΘ όσο και για τα εθνικά κέντρα συντονισμού για την επιτήρηση των Ν.Λ. Με 

αυτόν τον τρόπο, προσδοκά να συμβάλει στην επιτήρηση των Ν.Λ σε εθνικό επίπεδο 

και σε επίπεδο Ε.Ε, και να  βελτιώσει την ποιότητα της φροντίδας στις ΜΕΘ στο 

πλαίσιο  μιας πολυκεντρικής ρύθμισης.  

Οι Ν.Λ που επιτηρήθηκαν (PN,BSI,UTI), κατεγράφησαν σε περισσότερους από το 

1/3 των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘ ενηλίκων του ΠΑΓΝΗ ,με την 

αθροιστική επίπτωση Ν.Λ να κυμαίνεται το 57.1% ανά 100 ασθενείς και την  

πυκνότητα επίπτωσης Ν.Λ να υπολογίζεται σε 51.3 λοιμώξεις ανά 1000 

ασθενοημέρες. Αυτό  συνιστά σημαντικό πρόβλημα τόσο σε επίπεδο νοσοκομείου 

όσο και σε επίπεδο μονάδας.  
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Σε σύγκριση  με τα αποτελέσματα μελέτης στο ίδιο νοσοκομείο (Dima et al ,2007), 

εμφανίζεται μία μεγάλη αύξηση πάνω από 50% της αθροιστικής επίπτωσης (26.5 το 

2007, 57.1. στην παρούσα μελέτη),ενώ και η πυκνότητα επίπτωσης είναι αυξημένη 

κατά 10% (41 το 2007, 51.3 στην παρούσα μελέτη),ενώ η αδρή θνητότητα παραμένει 

περίπου στα ίδια επίπεδα (26.1 το 2007, 26.8 στην παρούσα μελέτη) 

 

Από την ίδια μελέτη (Dima et al 2007)  σε 8
 
Ελληνικές ΜΕΘ, οι δείκτες της 

παρούσας μελέτης έχουν μεγάλες αποκλίσεις τόσο όσο αφορά την αθροιστική 

επίπτωση (28.8 το 2007, 57.1 στην παρούσα μελέτη), όσο και στην πυκνότητα 

επίπτωσης(24.9 το 2007, 51.3 στην παρούσα μελέτη), καθώς και στην αδρή 

θνητότητα (21.3 το 2007 ,26.8 στη παρούσα μελέτη). 

 

Επισημαίνεται όμως ότι, όσο αφορά τη σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων ΜΕΘ, 

δεν υπήρξε ομοιογένεια  των  ασθενών  που νοσηλευόταν σε αυτές, καθώς στην 

μελέτη έλαβαν μέρος νοσοκομεία διαφορετικού τύπου(Γενικά, περιφερειακά, 

πανεπιστημιακά), στα οποία νοσηλευόταν ασθενείς που η κλινική του κατάσταση και 

η βαρύτητα της νόσου δεν ήταν ίδια. Επίσης δεν ήταν ίδια η έκθεσή τους σε 

παρεμβατικές συσκευές. 

 

Αυτό συνεπάγεται, ότι και ο τύπος της ΜΕΘ δεν ήταν ο ίδιος σε όλα τα νοσοκομεία, 

οπότε σε πολλές περιπτώσεις, η σύγκριση δεν ήταν ενδεικτική και ικανή να βγάλει 

αντικειμενικά συμπεράσματα, καθώς οι ασθενείς αυτοί, δεν είχαν την ίδια έκθεση 

στους παράγοντες κινδύνου απόκτησης μιας Ν.Λ. 

 

Σε επίπεδο Ε.Ε οι δείκτες αθροιστικής επίπτωσης (CΙ) και πυκνότητας επίπτωσης 

(ID) των Ν.Λ της παρούσας μελέτης εμφανίζονται να έχουν μεγάλη  διαφοροποίηση  

με τον μ.ο  των Ευρωπαϊκών χωρών.(CI 57.1 έναντι 12.2 στην Ε.Ε και ID 51.7 έναντι 

15.7). [80] 

Τα ποσοστά αυτά αναδεικνύουν  το μέγεθος του προβλήματος των Ν.Λ στις ΜΕΘ 

των Ελληνικών νοσοκομείων.  

 

Αν και το δείγμα της μελέτης αυτής, είναι πολύ μικρό, για να συγκριθεί με 

πανευρωπαϊκά δεδομένα προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, δεν παύει 

να είναι ένα πιλοτικό δείγμα, μικρό μεν, αλλά εναρμονισμένο στις απαιτήσεις της 

επιτήρησης που προωθεί το ECDC (χρήση του ίδιου πρωτόκολλου), που δείχνει τις 

τάσεις, έστω και σε ελάχιστη κλίμακα, που επικρατούν σε μια Ελληνική ΜΕΘ. 

 

Στην παρούσα μελέτη οι πνευμονίες κάλυπταν το 57.9% των λοιμώξεων, οι 

βακτηριαιμίες το 39.8% και οι λοιμώξεις ουροποιητικού το 2.3%. 

Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλης μελέτης στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ (Dima et al, 

2007),οι πνευμονίες, εμφανίζονται να έχουν διαφορά περίπου 6 μονάδων (64% το 

2007),αλλά να παραμένουν σε υψηλά ποσοστά, οι βακτηριαιμίες να έχουν μεγάλη 

διαφορά περίπου 22 μονάδες (17.2% το 2007), ενώ και οι λοιμώξεις ουροποιητικού 

έχουν σημαντική διαφορά  κατά 16 μονάδες (18.8% το 2007). Σε πολυκεντρική 

κλίμακα (Dima et al, 2007)οι πνευμονίες κατείχαν το 40.3% των Ν.Λ στις Ελληνικές 

ΜΕΘ, οι βακτηριαιμίες το 46% και οι λοιμώξεις ουροποιητικού το 13.7%.  

 

Η διακύμανση αυτή στους δείκτες, πιθανόν να οφείλεται, τόσο στην επέκταση των 

κλινών της συγκεκριμένης ΜΕΘ (9 το 2007 ,12 το  2012), στις διαφορετικές τεχνικές 

χρήσης παρεμβατικών συσκευών ( μέθοδος εφαρμογής, τύπος συσκευής), στην 
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έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού (αναλογία ασθενών /νοσηλευτών 1:1 το 2007, 2:1 

το 2012), ενώ όσο αφορά τις λοιμώξεις ουροποιητικού, η ευρεία χρήση αντιβιοτικών 

(δείκτης χρήσης 0.97) στην παρούσα μελέτη, συνετέλεσε πιθανώς στην συγκάλυψη 

πιθανών κρουσμάτων, σε αυτή την κατηγορία λοιμώξεων.  

 

Στην παρούσα μελέτη, όλες οι κατηγορίες Ν.Λ που επιτηρήθηκαν, συσχετίστηκαν και 

με τη χρήση παρεμβατικών συσκευών.  

Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν και την επίδραση των παρεμβατικών 

συσκευών  ως παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη Ν.Λ. 

 Tο γεγονός ότι, ο χρόνος έκθεσης σε αυτές τις συσκευές ήταν μεγάλος, τόσο όσο 

αφορά την χρήση αυτών των συσκευών (82% χρήση αναπνευστήρα στην παρούσα 

μελέτη, ετήσιος μ.ο στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΙ 65%), όσο και σε ότι αφορά το μ.ο 

νοσηλείας στην ΜΕΘ, σε σχέση με προηγούμενες μελέτες (10.1 ημέρες στην 

παρούσα μελέτη, 6.5 το 2007 στην μελέτη Dima et al ), πιθανόν να δικαιολογεί αυτά 

τα υψηλά ποσοστά επίπτωσης Ν.Λ που σχετίζονται με αυτές τις συσκευές. 

 

Στην παρούσα μελέτη, οι δείκτες επίπτωσης για το σύνολο των λοιμώξεων, δεν 

βρέθηκε να σχετίζονται σε βαθμό στατιστικής σημαντικότητας, με παράγοντες 

κινδύνου, όπως: τα υποκείμενα νοσήματα (καρδιοπάθεια, ανοσοκαταστολή), το 

τραύμα, την αντιμικροβιακή θεραπεία ±48 ώρες νοσηλείας τους στην ΜΕΘ, την 

ηλικία και τις ημέρες νοσηλείας τους στο νοσοκομείο πριν την εισαγωγή τους στη 

ΜΕΘ. 

Αντίθετα ο χρόνος παραμονής στην ΜΕΘ συσχετίστηκε με την εμφάνιση λοίμωξης, 

καθώς η νοσηλεία των ασθενών με Ν.Λ παρατάθηκε σημαντικά σε σχέση με των 

ασθενών χωρίς Ν.Λ. (μ.ο 18.25 έναντι 7.03). [20,21,22,23,24]. 

 

Το μέγεθος του δείγματος της παρούσας μελέτης δεν επιτρέπει όμως να εξαχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα καθώς είναι πολύ μικρό. Θα πρέπει να γίνει μελέτη σε 

μεγαλύτερη κλίμακα σε ΜΕΘ ίδιου τύπου με τα ίδια κριτήρια προκειμένου να 

εξαχθούν ασφαλείς πληροφορίες όσο αφορά τους παράγοντες κινδύνου. 

 

Αναφορικά με το είδος των λοιμώξεων  στην παρούσα μελέτη η πυκνότητα 

επίπτωσης,  συγκριτικά με τα αποτελέσματα μελέτης στην  ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ το 

2007 (Dima et al), τα ποσοστά στις πνευμονίες εμφανίζουν διαφορές (29.8 

περιπτώσεις ασθενών ανά 1000 ασθενοημέρες έναντι 26.2 το2007).Στις 

βακτηριαιμίες η διαφορά είναι  μεγάλη  της τάξεως των 14 μονάδων (20.45 

περιπτώσεις ασθενών ανά 1000 ασθενοημέρες  έναντι 7.0 το 2007). Στις λοιμώξεις 

ουροποιητικού υπάρχει σημαντική διαφορά των ποσοστών (1.16 περιπτώσεις 

ασθενών ανά  1000 ασθενοημέρες , έναντι 7.7 το 2007). 

 

Σε πολυκεντρική κλίμακα από την ίδια μελέτη τα ποσοστά για τις πνευμονίες ήταν 

10.1, για τις βακτηριαιμίες 11.5 και για τις λοιμώξεις ουροποιητικού 3.4.  

Σε επίπεδο Ε.Ε τα ποσοστά για τις πνευμονίες ήταν 8.2 περιπτώσεις ασθενών ανά 

1000 ασθενοημέρες, για τις βακτηριαιμίες 3.5 περιπτώσεις ασθενών ανά 1000 

ασθενοημέρες και για τις λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος 3.2 περιπτώσεις 

ασθενών ανά 1000 ασθενοημέρες.[40] 

Οι αυξημένοι δείκτες της παρούσας μελέτης, θα μπορούσαν πιθανώς να 

αιτιολογηθούν, λόγω, της βαρύτητας  της κλινικής κατάστασης των περισσοτέρων 

ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘ (πολυτραυματίες, νευροχειρουργικά  

περιστατικά), της παρατεταμένης νοσηλείας τους στη ΜΕΘ και στις κακές τεχνικές 
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εφαρμογής και χρήσης παρεμβατικών συσκευών. Άλλωστε, οι δείκτες επίπτωσης Ν.Λ 

τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ε.Ε , συνήθως εκτιμώνται και ανακοινώνονται ανά 

υποκατηγορίες ΜΕΘ  οπότε και οι συγκρίσεις είναι ανάμεσα σε ασθενείς με την ίδια 

περίπου βαρύτητα νόσου[81]. Στα Ελληνικά νοσοκομεία οι ΜΕΘ συνήθως είναι 

πολυδύναμες και δεν μπορεί να γίνει εύκολα στρωματοποίηση των ασθενών ως προς 

την βαρύτητα της νόσου τους 

 

Οι μέχρι τώρα  παραγόμενοι δείκτες εκτίμησης βαρύτητας νόσου-κλινικής 

κατάστασης(APACHEII, SAPSII), δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστο 

και έγκυρο εργαλείο πρόγνωσης και εκτίμησης κινδύνου για τις Ν.Λ στις ΜΕΘ. 

Αυτοί έχουν σχεδιαστεί ως δείκτες πρόγνωσης έκβασης νοσηλείας και επιβίωσης των 

ασθενών.[83] 

 

Οι δείκτες χρήσης παρεμβατικών συσκευών στην παρούσα μελέτη ήταν για τους 

αναπνευστήρες  0.82, για τους κεντρικούς αγγειακούς καθετήρες  0.95 και για τους 

καθετήρες ουροδόχου κύστεως 0.99 και είναι συγκρίσιμοι, τόσο με τα αποτελέσματα 

από μελέτη στην  ΜΕΘ  του ΠΑΓΝΗ (Dima et al , 2007),όσο και σε πολυκεντρικό 

επίπεδο από την ίδια μελέτη. 

Οι ίδιοι δείκτες σε επίπεδο Ε.Ε ήταν, για τους αναπνευστήρες  0.57(διέφερε μόνο η 

Σλοβακία με 0.81και η Πορτογαλία με 0.75) , για τους κεντρικούς αγγειακούς 

καθετήρες 0.72 (διέφερε μόνο η Αυστρία με 0.89) και για τους καθετήρες ουροδόχου 

κύστεως 0.81.[80] 

Σε μελέτη 6ετούς επιτήρησης που έγινε σε ΜΕΘ 35 αναπτυσσόμενων χωρών από το 

INICC (International Nosocomial Infection Control Consortium report, data summary 

for 2003-2008),που αφορούσε  παθολογικές και χειρουργικές ΜΕΘ, οι δείκτες 

παρεμβατικών συσκευών ήταν επίσης χαμηλότεροι (0.56, 0.73, 0.82 αντίστοιχα).[68] 

 

Ως προς τις λοιμώξεις που σχετίζονται με τη χρήση παρεμβατικών συσκευών, οι 

δείκτες επίπτωσης στην παρούσα μελέτη εμφανίζονται διαφοροποιημένοι σε 

σύγκριση με τους δείκτες μελέτης στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ (Dima et al, 2007), καθώς 

και από τους δείκτες πολυκεντρικής μελέτης σε 8 ΜΕΘ στην Ελλάδα (Dima et al, 

2007). 

Όσο αφορά την ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ,για την πνευμονία οι δείκτες αυτοί ήταν 42.61 

ανά 1000 ημέρες χρήσης αναπνευστήρα έναντι 36.9 το 2007, για την βακτηριαιμία 

ήταν 6.8 ανά 1000 ημέρες χρήσης κεντρικού αγγειακού καθετήρα έναντι 7.6 το 2007 

και για τις λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος ήταν 1.17 ανά 1000 ημέρες χρήσης 

καθετήρα ουροδόχου κύστεως έναντι 7.7 το 2007.[40] 

Σε πολυκεντρικό επίπεδο οι δείκτες  της ίδιας μελέτης (Dima et al, 2007), ήταν για 

την πνευμονία 12.5 ανά 1000 ημέρες χρήσης αναπνευστήρα, για την βακτηριαιμία  

12.1 ανά 1000 ημέρες χρήσης κεντρικού αγγειακού καθετήρα και για τις λοιμώξεις 

ουροποιητικού 3.5 ανά 1000 ημέρες χρήσης καθετήρα ουροδόχου κύστεως το 

2007.[40] 

Ο συσχετισμός χρήσης επεμβατικών συσκευών και ανάπτυξης Ν.Λ, διαπιστώθηκε 

και στην παρούσα μελέτη, καθώς το 72.7% των λοιμώξεων συνδέθηκε με την χρήση 

παρεμβατικών συσκευών.  

Όπως φαίνεται από τους δείκτες προτύπωσης, με δεδομένα του ECDC, είναι έως και 

6 φορές μεγαλύτερος όσο αφορά τις πνευμονίες και 18!! φορές όσο αφορά τις 

βακτηριαιμίες (πίνακας 14). 
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Πίνακας 14.Δείκτες προτύπωσης Ν.Λ Ελληνικών ΜΕΘ σε σύγκριση με τους δείκτες του ECDC . 

 

Τα αίτια της  μεγάλης διαφορά στους δείκτες χρήσης παρεμβατικών συσκευών, όπως 

και στους δείκτες επίπτωσης στην παρούσα μελέτη και γενικότερα (σε εθνικό 

επίπεδο) στις ελληνικές ΜΕΘ (Dima et al, 2007), σε σύγκριση με αυτούς της Ε.Ε και 

των χωρών εκτός Ε.Ε, θα πρέπει να μελετηθούν με πολυκεντρικές μελέτες.  

 

Καθώς οι παρεμβατικές συσκευές ,αποτελούν παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης Ν.Λ, 

θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι τακτικές οι τεχνικές και οι πολιτικές χρήσης 

των παρεμβατικών συσκευών, όπως και να χρησιμοποιηθούν άλλες στρατηγικές 

,όπως χρήση μη επεμβατικού αερισμού (μάσκες CPAP,BIPAP), αφαίρεση καθετήρων 

τόσο κεντρικών αγγειακών όσο και  ουροδόχου κύστεως προκειμένου να μειωθεί ο 

κίνδυνος μόλυνσης από αυτές τις συσκευές.  

 

 Σοβαρός παράγοντας κινδύνου ανάπτυξης Ν.Λ (κυρίως για τις πνευμονίες), είναι η 

παρατεταμένη παραμονή των ασθενών στη ΜΕΘ, με αποτέλεσμα  μεγαλύτερη 

έκθεση τόσο στις παρεμβατικές συσκευές όσο και στο περιβάλλον της ΜΕΘ. Ο μ.ο 

παραμονής στη παρούσα μελέτη ήταν 18.1ημέρες (για την πνευμονία) , ενώ ο 

αντίστοιχος μ.ο των Ευρωπαϊκών χωρών ήταν 10 ημέρες (πηγή ECDC) [59.80,82]. 

 

Οι συχνότητες των παθογόνων της παρούσας μελέτης, επιβεβαιώνουν τις τάσεις που 

επικρατούν ,τόσο σε εθνικό επίπεδο στις Ελληνικές ΜΕΘ, όσο και σε  διεθνή επίπεδο 

(Ε.Ε  και ΗΠΑ). Η επικράτηση των Gram (-) παθογόνων έναντι των Gram(+) 

κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα και στην παρούσα μελέτη (69.6% και  30.4% 

αντίστοιχα, 60.4% και 39.6% αντίστοιχα σε πολυκεντρική  μελέτη σε 8 ΜΕΘ στην 

Ελλάδα , Dima et al, 2007).[ 35,40,80,82.84] 

 

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει ή κατανομή των ειδών των παθογόνων, διότι, ναι μεν 

συγκριτικά με άλλες μελέτες, (όσο αφορά την Ελλάδα), στην παρούσα μελέτη 

παρουσιάζουν τις ίδιες συχνότητες, όμως διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό με τις 

συχνότητες παθογόνων, συγκριτικά με μελέτες που διεξήχθησαν στο διεθνή χώρο(και 

για τις 3 κατηγορίες Ν.Λ της επιτήρησης) .[35,40,68,80] 

Τα κυριότερα είδη  παθογόνων, που ανιχνεύτηκαν συνολικά στην παρούσα μελέτη,  

με την μεγαλύτερη συχνότητα ήταν: το Acinetobacter baumani  (27.9%) ,η Klebsiella 

Pneumoniae(20.2%, η Pseudomonas aeruginosa (10.5%),ο Staphylococcus aureus 

(8.65%),και το Enterobacter Faecium  με (6.73%), επί του συνόλου των  παθογόνων 

της μελέτης και για τις 3 κατηγορίες Ν.Λ που επιτηρήθηκαν. 

 Incidence 
Πνευμονίες  

Density 
Βακτηριαιμίες 

Ανά 1000/ασθενοημερες 

Ουρολοιμώξεις 
cumulative 
Πνευμονίες 

Incidence 
Βακτηριαιμίες 

Ανά100 ασθενείς 

Ουρολοιμώξεις 

 

2012 29.81      20.45         1.17                                                 57.1 

2007 26.2        7.0          7.7     26.5 

ECDC   8.2        3.5          3.2    12.2 

8 ΜΕΘ 10.1      11.5           3.4    28.8 

 Standardize  Incident Ratio SIR SIR SIR  

2012 42.61        6.8         1.17     

2007 36.9        7.6         7.7     

ECDC 10.2        3.1         4.0 5.98 18.13 0.85  

8 ΜΕΘ 12.5      12.1         3.5     
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Αναλυτικότερα όμως για την πνευμονία στη παρούσα  μελέτη, τα παθογόνα που 

βρέθηκαν ήταν: το Acinetobacter baumani (35%), η Pseudomonas aeruginosa 

(15.8%), ο Staphylococcus aureus (15.8%), και η Klebsiella Pneumoniae (12.3%). 

Σε επίπεδο Ε.Ε, σύμφωνα με μελέτη του ECDC, από τα παθογόνα που επικρατούν 

στις πνευμονίες, (Pseudomonas aeruginosa 17.5%, Staphylococcus aureus 15.2% 

Escherichia coli 10.3% Klebsiella spp. 9.3% Enterobacter spp. 7.5% Acinetobacter 

spp. 3.7%) μόνο  ο Staphylococcus aureus (15.2%) και η Pseudomonas aeruginosa 

(17.5%) φαίνεται να έχουν συγκρίσιμές   συχνότητες  με αυτές των παθογόνων στις  

Ελληνικές ΜΕΘ (με μεγάλες όμως αποκλίσεις μεταξύ των χωρών ,6.8%-30%).Επίσης 

συχνότερα  παθογόνα είναι η Pseudomonas aeruginosa (17.5%) και ο Staphylococcus 

aureus(15.2%).  [80] 

 

Στις βακτηριαιμίες στην παρούσα μελέτη τα παθογόνα που απομονώθηκαν 

συχνότερα  ήταν, η Klebsiella Pneumoniae (28.9%),το Acinetobacter baumani (20%), 

ο Staphylococcus epidermides (13.3%), Staphylococcus hominis (11.1%) και το  

Enterobacter faecium (11.1%). 

Σε επίπεδο Ε.Ε ,τόσο τα παθογόνα που κυριάρχησαν (οι Coagulase-negative 

staphylococci (25.9%) με εύρος τιμών 2.3%-41.7%, οι Enterococcus spp (13.4%) με  

εύρος τιμών 5.6%-25%, και ο  Staphylococcus  aureus (10.1%)με εύρος  5.6%-25%) 

,όσο και οι συχνότητες των άλλων παθογόνων που ανιχνεύτηκαν, είχαν σημαντική 

απόκλιση   με τα δεδομένα της μελέτης και γενικότερα με τις συχνότητες παθογόνων 

στις Ελληνικές ΜΕΘ.[40,80]. 

Mεγάλες πάντως αποκλίσεις καταγράφηκαν και μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών που 

έλαβαν μέρος στην μελέτη. 

 

Για τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος οι λοιμώξεις που ανιχνεύτηκαν 

στην παρούσα μελέτη(μόλις δύο) δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν μέτρο σύγκρισης 

με δεδομένα από πολυκεντρικές μελέτες. 

Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα του European Antimicrobial Resistance 

Surveillance System (EARSS, 2008) και του WHONET (Greek System for the 

Surveillance of Antimicrobial Resistance, 2009) η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 

Ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής αντοχής [35] 

Η ανάπτυξη  του κυρίαρχου παθογόνου Acinetobacter baumani (πρώτο στις 

πνευμονίες και δεύτερο σε συχνότητα στις βακτηριαιμίες),τόσο στην παρούσα 

μελέτη, όσο σε πολυκεντρικές μελέτες, ευνοείται σε περιβάλλον με πλημμελή μέτρα 

πρόληψης και ελέγχου των Ν.Λ. Τόσο σε τοπικό επίπεδο(νοσοκομείο), όσο και σε 

εθνικό επίπεδο θα πρέπει να εφαρμοστούν στρατηγικές όπως. εφαρμογή κανόνων 

πρόληψης της μετάδοσής του και  στοχευόμενη επιτήρηση με σκοπό τον έλεγχο της 

ανάπτυξης του.[66,85] 

 

Η μικροβιακή αντοχή των παθογόνων της μελέτης είναι παρόμοια με  τις τάσεις που 

επικρατούν στα Ελληνικά νοσοκομεία (σύμφωνα με τα δεδομένα από το σχέδιο 

΄΄Προκρούστης΄΄ του ΚΕΕΛΠΝΟ).[35]. 

Ο μικρός αριθμός ωστόσο των δεδομένων της παρούσας μελέτης δεν επιτρέπει 

συγκρίσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Παρόλα  αυτά αποτελεί δείγμα 

των τάσεων που επικρατούν στα Ελληνικά νοσοκομεία.  

 

Το Acinetobacter baumani που είναι το επικρατών  παθογόνο (κυρίως στις 

πνευμονίες) στην παρούσα μελέτη, παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή (93.1%, 
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στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς , 79.3%,  στους συνδυασμούς με  αναστολείς β-

λακταμάσης ενώ παρουσιάζει ευαισθησία 100%.στην κολιστίνη . 

 Υψηλά ποσοστά αντοχής παρουσιάζει  επίσης και  η  Klepsiella pneumoniae (90%  

στις αμοξικιλίνες, 90%, στους παράγοντες παραγωγής β- λακταμάσης 75% στις 

καρβεπενέμες και 70% στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς. 

 Η   Pseudomonas aeriginoza παρουσιάζει αυξημένη  αντοχή (63.6%, στις 

καρβεπενέμες 45.4% στις κεφαλοσπορίνες  τρίτης γενιάς, 36.3% στις πιπερακιλίνες ενώ 

παρουσιάζει 100%. ευαισθησία στις κολιστίνες. 

Τα εντεροβακτηριακά της  μελέτης παρουσιάζουν επίσης πολύ υψηλά ποσοστά 

αντοχής σε όλα τα είδη αντιβιοτικών (100% για τις κεφαλοσπορίνες τρίτες γενιάς ,τους 

παράγοντες αναστολής β- λακταμάσης, τις αμοξικιλίνες, τις οξακιλίνες ,ενώ και στις 

γλυκοπεπτίδες καθώς και τις καρβεπενέμες το ποσοστό είναι πάνω από 50%). 

Αντίθετα για τον Staphylococcus aureus τα αποτελέσματα της μελέτης εμφανίζουν τη 

μικροβιακή του αντοχή στην οξακιλίνη και τις γλυκοπεπτίδες  σε χαμηλά 

επίπεδα(11.1% και στα δύο). 

Αρκετά από τα παθογόνα της μελέτης (Klepsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeriginoza), προσβάλουν ασθενείς με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και με δεδομένο 

ότι η αντοχή αυτών των παθογόνων είναι υψηλή, και τα έως τώρα διαθέσιμα  

δραστικά αντιβιοτικά είναι περιορισμένα, οι θεραπευτικές λύσεις είναι ελάχιστες .  

 

Έτσι φαινομενικά ανεξέλεγκτη αύξηση της αντοχής των σοβαρότερων κατά Gram 

παθογόνων δεν μπορεί παρά να οδηγήσει στην  πλήρη απώλεια θεραπευτικών 

λύσεων. 

Η Μικροβιακή αντοχή των παθογόνων είναι μια σοβαρή απειλή για την δημόσια 

υγεία. Τα ποσοστά της AMR, ιδιαίτερα πολυανθεκτικών, συνεχίζει να αυξάνεται 

στην Ευρώπη, οδηγώντας στην αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης, 

στις αποτυχημένες  θεραπείες, και στους θανάτους των ασθενών. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του EARS -Net, η κατάσταση της μικροβιακής αντοχής 

στην Ευρώπη, παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις σε σχέση με τους τύπους 

παθογόνου και τα αντιβιοτικά ανά γεωγραφική περιοχή. Μερικές πτωτικές τάσεις που 

έχουν καταγραφεί Σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, μας δίνουν λόγους να ελπίζουμε 

ότι  εθνικές προσπάθειες για τον έλεγχο των Ν.Λ μπορεί να σταματήσουν ή ακόμα 

και να αναστρέψουν τις τάσεις αύξησης της αντοχής των παθογόνων.  

Δυστυχώς, η αύξηση των ποσοστών της  πολυανθεκτικής K. Pneumoniae, οι 

περισσότεροι από αυτούς ESBL-παραγωγών, και της αύξησης του CPE 

(carbapenemase - producing Enterobacteriaceae) στα ευρωπαϊκά συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης, υπογραμμίζουν ότι η μικροβιακή αντοχή εξακολουθεί να 

αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των ασθενών και της δημόσιας υγείας 

στην Ευρώπη. [86] 

Ο έλεγχος της μικροβιακής αντοχής απαιτεί διεθνή συνεργασία, καθώς και 

συντονισμένες προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο, σχετικά με τη ορθολογική χρήση των 

αντιβιοτικών και τον έλεγχο των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτήρια με συνεχή 

στενή επιτήρηση. 

Συγχρόνως, σε άλλες μελέτες σχετικά με τη μικροβιακή αύξηση της αντοχής στα 

αντιβιοτικά αποδεικνύουν ότι οι εθνικές προσπάθειες ελέγχου των λοιμώξεων και 

περιορισμού της αντοχής είναι αποτελεσματικές, όπως καταδεικνύει η τάση για το 

ανθεκτικό στη μεθικιλίνη Staphylococcus aureus (MRSA) [86]. 

 

Οι δείκτες χρήσης αντιβιοτικών για τους ασθενείς στην παρούσα μελέτη(0.97)όμοιες  

και με πολυκεντρικές μελέτες στις Ελληνικές ΜΕΘ (0,88με εύρος 0,72 - 0,98, Dima 
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et al.2007), καθώς και η αιτιολόγηση  της χρήσης των αντιβιοτικών, θέτει μείζονα 

θέματα, που επικεντρώνονται στην χρησιμότητα, αναγκαιότητα  και την 

ορθολογικότητα της χρήσης των αντιβιοτικών σε επίπεδο ΜΕΘ Νοσοκομείου αλλά 

και σε Εθνικό επίπεδο.  

Το γεγονός ότι οι δείκτες αυτοί απέχουν κατά πολύ από τους δείκτες των άλλων 

Ευρωπαϊκών χωρών(0.97 έναντι 0.62 στις ΜΕΘ στην Ευρώπη), φανερώνει την 

διάσταση των πολιτικών που αφορούν τη χρήση αντιβιοτικών είτε ως προφυλακτική 

θεραπεία , είτε ως εμπειρική ή αιτιολογική θεραπεία για τις  Ν.Λ.[80] 

 

Τα αντιβιοτικά με την πιο συχνή χρήση, στην παρούσα μελέτη ήταν με τη σειρά 

συχνότητας, οι καρβεπενέμες, οι συνδυασμοί πενικιλίνη με  αναστολείς  β-

λακταμάσης  , τα γλυκοπεπτίδια, οι φθοριοκινολόνες και  οι πολυμιξίνες (κολιστίνη). 

Λαμβάνοντας υπόψη, την υψηλή αντοχή των περισσοτέρων παθογόνων που 

ενδημούν στις Ελληνικές ΜΕΘ, σε αυτά τα αντιβιοτικά (πλην της κολλιστίνης), είναι 

υπαρκτός ο κίνδυνος τα επόμενα χρόνια, της απόσυρσης πολλών από αυτά, καθώς θα 

γίνουν αναποτελεσματικά στην θεραπεία των Ν.Λ. 

 

Τα δεδομένα της μελέτης, και σε προέκταση, τα δεδομένα που επικρατούν στα 

Ελληνικά νοσοκομεία (σύμφωνα με την βιβλιογραφία), επιβάλλουν την αλλαγή 

στρατηγικής  στον τομέα της χρήσης αντιβιοτικών. Η  χρήση τους και μεγάλο κόστος 

έχουν στην οικονομία της χώρας έχει και πλέον η καταχρηστική πολλές φορές 

χορήγησή τους, δημιουργεί ανθεκτικά στελέχη παθογόνων, κάνοντας το τελευταίο 

όπλο για την καταπολέμησή τους, τα αντιβιοτικά, αναποτελεσματικό. 

 

Θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε πολιτικές πρόληψης και ελέγχου των Ν.Λ όπως είναι: 

η ορθή εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών που αφορούν την πρόληψη των Ν.Λ, 

το ειδικευμένο προσωπικό τόσο σε επίπεδο ΜΕΘ, όσο και σε επίπεδο νοσοκομείου 

με την δημιουργία ή την ενίσχυση γραφείων Ν.Λ. 

Επίσης κρίνεται απαραίτητη η οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων στοχευμένης 

επιτήρησης  σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, τόσο όσο αφορά τις  Ν.Λ, όσο και σε ότι 

αφορά τους παθογόνους μικροοργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη 

Ν.Λ.      
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4.Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα μελέτη, επιβεβαιώνει  τους υψηλούς δείκτες επίπτωσης Ν.Λ, που 

επικρατούν στις ΜΕΘ των ελληνικών νοσοκομείων και κατά συνέπεια, τον υψηλό 

κίνδυνο που διατρέχουν οι ασθενείς, που νοσηλεύονται σε αυτές, να αναπτύξουν 

νοσοκομειακή λοίμωξη. 

Αναδεικνύει (με τους παραγόμενους σταθμισμένους δείκτες), τους παράγοντες 

κινδύνου ανάπτυξης Ν.Λ στους οποίους  εκτίθενται οι ασθενείς της ΜΕΘ ,όπως η 

χρήση παρεμβατικών συσκευών και η έκθεση των ασθενών σε αυτές , τα υποκείμενα 

νοσήματα (καρδιακή νόσος) και ταυτόχρονα αποδεικνύει την συσχέτιση των Ν.Λ με 

την παράταση της νοσηλείας των ασθενών αυτών. 

 

Περιγράφει την συχνότητα χρήσης αντιβιοτικών στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ , όπως και 

την  αντοχή  των επικρατέστερων  παθογόνων που προκαλούν Ν.Λ στην 

συγκεκριμένη ΜΕΘ. 

 

Η παρούσα μελέτη, εκτίμησε τις συχνότητες των παθογόνων που ενδημούν στην 

ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ,  και τόνισε τις  διαφορές συχνοτήτων Ν.Λ με αντίστοιχες εθνικές 

και Ευρωπαϊκές μελέτες . 

 

 Το μικρό δείγμα των ασθενών της μελέτης δεν επιτρέπει την σύγκριση των 

παραγόμενων δεικτών σε διακρατικό επίπεδο. Παρόλα αυτά μπορεί να αποτελέσει το 

έναυσμα, τον πιλότο και την βάση πάνω στην οποία θα  οργανωθεί μια πολυκεντρική 

μελέτη, με κοινούς σταθμισμένους δείκτες, προκειμένου να εξαχθούν συγκρίσιμα 

δεδομένα. 

 

Προτάσεις 

 

Τα αποτελέσματα της μελέτης, σε συνδυασμό με την γενικότερη εικόνα που 

επικρατεί στα Ελληνικά νοσοκομεία στον τομέα των Ν.Λ, πρέπει να θέσει σε 

κατάσταση επιφυλακής τις υγειονομικές αρχές και να θέσει ως προτεραιότητα την 

οργάνωση και εφαρμογή νέων στρατηγικών, πιο  αποτελεσματικών στην μάχη, 

ενάντια στην όλο και αυξανόμενη επίπτωση των Ν.Λ αλλά και της μικροβιακής 

αντοχής. 

 

Θα πρέπει να υποστηριχθούν και να εγκατασταθούν δομές σε όλα τα νοσοκομεία, 

όπως γραφεία Ν.Λ, με σκοπό την εκπαίδευση του προσωπικού των νοσοκομείων, στα 

μέτρα  πρόληψης, την αναγνώριση και τον έλεγχο των Ν.Λ. Ακόμα θα πρέπει να 

στελεχωθούν τα νοσοκομεία με εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένω να 

αντιμετωπιστούν εκ της γενέσεως ή προ αυτής η επίπτωση των Ν.Λ.  

Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να εφαρμόσουν με ακρίβεια τις κατευθυντήριες 

οδηγίες που αφορούν τα ατομικά μέτρα υγιεινής μια και το συντριπτικό ποσοστό των 

Ν.Λ έχει ως φορέα μετάδοσης τους επαγγελματίες υγείας και το προσωπικό των 

νοσοκομείων. 

Οι παρεμβατικές συσκευές είναι παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη μιας 

λοίμωξης. Συνετή χρήση αυτών θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση αυτού του κινδύνου 

για τους ασθενείς. 

Ως αναγκαιότητα και επιτακτική ανάγκη, κρίνεται και η εφαρμογή προγραμμάτων 

στοχευόμενης επιτήρησης, τόσο σε επίπεδο τμημάτων των νοσοκομείων που έχουν 

υψηλούς δείκτες επίπτωσης Ν.Λ, όσο και σε επίπεδο συχνοτήτων παθογόνων, που 
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ενδημούν στα νοσοκομεία, καθώς και σε επίπεδο μικροβιακής αντοχής των 

παθογόνων.  

 

Οι υψηλοί δείκτες επίπτωσης  των παθογόνων και της αντοχής τους στα αντιβιοτικά 

είναι ικανά να εξουδετερώσουν και τα τελευταία όπλα κατά των παθολόγων που είναι 

τα αντιβιοτικά. Θα πρέπει, να επαναπροσδιοριστούν οι πολιτικές χρήσης των 

αντιβιοτικών, γιατί η αλόγιστη χρήση τους, επιφέρει αύξηση του κόστους νοσηλείας 

και το κυριότερο, ευνοεί την ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών παθογόνων στα 

αντιβιοτικά.  

 

Το πρόβλημα των Ν.Λ δεν είναι μόνο ενδημικό, ούτε μόνο εθνικό, αλλά τείνει να 

πάρει πανδημικές  διαστάσεις, μια και αυξάνεται ολοένα στον παγκόσμιο χάρτη η 

επίπτωση των Ν.Λ. 

Έτσι, κρίνεται παραπάνω από επιβεβλημένη, η συνεργασία των οργανώσεων και των  

κέντρων ελέγχου των Ν.Λ, τόσο σε διακρατικό και παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σε 

επίπεδο  υγειονομικών υπηρεσιών σε κάθε χώρα 
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6. Παράρτημα 

 
1.SAPS II score και APACHE II score.Δείκτες βαρύτητας νόσου και κινδύνου θανάτου ασθενών 
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2.Δελτίο καταγραφής δεδομένων μελέτης (Αγγλική έκδοση) 
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3.Δελτίο καταγραφής δεδομένων (Ελληνική έκδοση) 
 
 

  
 
  


