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Ορισμός νοσοκομειακών 
λοιμώξεων

• Οι λοιμώξεις που εκδηλώνονται:

 τουλάχιστο 48 ώρες μετά την εισαγωγή στο 
νοσοκομείο 
 μέχρι 5 ημέρες μετά την έξοδο 
μέχρι 30 ημέρες μετά από ένα χειρουργείο
1 ή 2 έτη μετά τοποθέτηση ξένου σώματος



Ορισμοί 



Νοσοκομειακή λοίμωξη:

• Δείκτης ποιότητος παρεχομένων ιατρικών 
και Νοσηλευτικών υπηρεσιών.

• Δείκτης συνολικής ποιότητας του 
νοσοκομείου



Ποιοι ασθενείς κινδυνεύουν;

• Ασθενείς στη ΜΕΘ- διασωληνωμένοι
• Νεογνά που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ
• Ασθενείς με παρατεταμένη νοσηλεία
• Ασθενείς με ιστορικό λήψης αντιβιοτικών για 

μεγάλο διάστημα
• Ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβατικές 

πράξεις (χειρουργικές επεμβάσεις, τοποθέτηση 
καθετήρων…)

• Ανοσοκατεσταλμένοι



Πηγή  Νοσοκομειακών  Λοιμώξεων 

       1. Χλωρίδα  των  ασθενών      

2. Ιατρονοσηλευτικό  προσωπικό

3. Επισκέπτες

4. Νοσοκομειακό  περιβάλλον



Από πού προέρχονται τα μικρόβια;



Ποιές οι πιο συχνές λοιμώξεις;
• Ουρολοιμώξεις                           40%
• Πνευμονίες                                  10%
• Λοιμώξεις χειρουργικού τραύματος  25%
• Μικροβιαιμίες                               5%
• Λοιπές εντοπίσεις                   20%





• καταγραφή  ασθενών που 
εισήχθησαν σε δυο κλινικές 
του παθολογικού τομέα δυο 
επαρχιακών νοσοκομείων της 
1ης υγειονομικής περιφέρειας

•  χρονική περίοδο 3 μηνών

• Καταγραφή: δημογραφικών 
στοιχείων καθώς παρουσία ή 
όχι λοίμωξης κατά την 
εισαγωγή του ασθενή στο 
νοσοκομείο ή την εμφάνιση 
εμπυρέτου μετά από 48 ώρες 
νοσηλείας



Ορισμοί 



Ορισμοί 







Τρόποι μετάδοσης (οι πιο συχνοί)
• Άμεση επαφή: με άτομο που νοσεί ή είναι 

φορέας μικροβίων

• Έμμεση επαφή: 1.χέρια προσωπικού

                                     2. χρήση του ιατρικού 

εξοπλισμού (αναρροφήσεις, πιεσόμετρα 

στηθοσκόπια,  μέσα ενδοσκόπησης)

                                   3. Με σταγονίδια

•                                 



Οδοί μετάδοσης 



• Κάθε  ασθενής  πρέπει  να  
αντιμετωπίζεται  

 σαν  να  είναι αποικισμένος  με  στελέχη  
 τα  οποία  δεν  πρέπει  να   μεταδοθούν  σε          

άλλους  ασθενείς.



 

 

Πρόληψη
Το 1/3 των νοσοκομειακών λοιμώξεων μπορεί να 

προληφθεί με: 
• Παρακολούθηση και καταγραφή των νοσοκομειακών 

λοιμώξεων ανά νοσοκομείο αλλά και σε εθνικό επίπεδο
• Βελτίωση των  συσκευών-ιατρικού εξοπλισμού
• Στρατηγική σωστής χορήγησης αντιβιοτικών
• Συνεχής εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για 

τους τρόπους πρόληψης
• Επιμονή στην εφαρμογή απλών προληπτικών μέτρων όπως  το 

πλύσιμο χεριών 
 



Βασικοί άξονες πρόληψης

1. Γενικά μέτρα πρόληψης 

2. Μέτρα πρόληψης της μετάδοσης της λοίμωξης 

3. Έλεγχος του Νοσοκομειακού περιβάλλοντος 

4. Μέτρα επιτήρησης



Γενικά μέτρα πρόληψης





 Υγιεινή χεριών







Εικόνα 1: Τα σημεία που διαφεύγουν τελείως της προσοχής απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα. 
Τα σημεία που διαφεύγουν της προσοχής μετρίως απεικονίζονται με μπλε και τα σημεία που δεν 
διαφεύγουν με μαύρο.



Πλύσιμο χεριών





Γενικές παρατηρήσεις της υγιεινής 
των χεριών-χρήσης γαντιών

    Το προσωπικό που εργάζεται με ασθενείς υψηλού κινδύνου (π.χ. ΜΕΘ, 
χειρουργείο):

•  Δεν θα πρέπει να φορά ψεύτικα νύχια.
• Τα νύχια (εφόσον υπάρχουν) πρέπει να είναι καλά κομμένα
• Απαραίτητη είναι η χρήση γαντιών(όχι αποστειρωμένων) κατά την επαφή 

με αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά ή υλικά.
• Τα γάντια αφαιρούνται μετά τη φροντίδα του κάθε ασθενή και δεν θα 

πρέπει με το ίδιο ζευγάρι γάντια να γίνεται φροντίδα άλλου ασθενή. 
• Επισημαίνεται ότι, τα γάντια μετά την χρήση δεν πρέπει να πλένονται αλλά 

να απορρίπτονται
• Τα γάντια αλλάζονται πριν τη φροντίδα κάθε μολυσμένης επιφάνειας του 

σώματος του ασθενή.
• Μετά την αφαίρεση των γαντιών ακολουθεί πλύσιμο των χεριών
•                                                                                                                                  κατευθυντήριες οδηγίες 

ΚΕΕΛΠΝΟ



Οδηγίες χρήσης γαντιών
Η χρήση γαντιών  προστατεύει
• τους ασθενείς από τη μικροβιακή χλωρίδα των χεριών του προσωπικού αλλά και το 

προσωπικό από την επαφή με αίμα ή σωματικά υγρά των ασθενών.
• Γάντια απαιτούνται:
 Κατά την επαφή με αίμα, βιολογικά υγρά, βλεννογόνους, λοιμώξεις δέρματος.
 Κατά την επαφή με αντικείμενα και επιφάνειες μολυσμένα με αίμα ή βιολογικά υγρά.
 Κατά την εκτέλεση εργασιών που εγκυμονούν κινδύνους επαφής με αίμα 

(φλεβοκέντηση, αιμοληψία, λήψη δείγματος αίματος από καθετήρες).
 Όταν στα χέρια του προσωπικού υπάρχει λύση της συνέχεια του δέρματος ή 

λοιμώξεις του δέρματος.
 Κατά τη συλλογή βιολογικών δειγμάτων.
 Κατά την απομάκρυνση υγρών που έχουν μολύνει επιφάνειες και τον καθαρισμό 

χρησιμοποιημένων εργαλείων και οργάνων.



Τα γάντια αλλάζονται:

• Μετά από κάθε επαφή με ασθενή και πριν τη φροντίδα του 
επόμενου.

• Μετά την επαφή με μολυσμένη περιοχή και πριν την επαφή με 
καθαρή, κατά τη φροντίδα του ίδιου ασθενή.

• Όταν σχιστούν, όταν συμβεί κάποιο τρύπημα από αιχμηρό 
αντικείμενο, όταν μολυνθούν ή μετά τη μεταφορά μολυσμένων 
δειγμάτων. 





Διαχείριση ιματισμού
• Ο ακάθαρτος ή μολυσμένος ιματισμός δε θα πρέπει να έρχεται σε 

επαφή με τον καθαρό ιματισμό που πρόκειται να στρωθεί στον 
ασθενή 

• Ο ακάθαρτος ή μολυσμένος ιματισμός πρέπει να συλλέγεται με όσο 
το δυνατόν λιγότερες κινήσεις για να αποφεύγεται η διασπορά 
μικροβίων (δηλ. το σεντόνι να τυλίγεται ή να διπλώνεται, χωρίς να 
αναταράσσεται ή να τινάζεται και χωρίς να προκαλείται σκόνη).

• Η αφαίρεση του ιματισμού από το κρεβάτι των ασθενών να γίνεται 
με τέτοιο τρόπο, που τα πιο ακάθαρτα σημεία του να καλύπτονται 
από τα πιο καθαρά. 



• Κατά τη συλλογή του ακάθαρτου ή μολυσμένου ιματισμού απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από το 
προσωπικό ώστε να μην αφήνονται μέσα στον ακάθαρτο ιματισμό αντικείμενα (όπως ψαλίδια, 
βελόνες, σύριγγες, τηλεκοντρόλ κ.λ.π.) γιατί τα αντικείμενα αυτά είναι δυνατόν να τραυματίσουν 
το προσωπικό του πλυντηρίου που θα κάνει τη διαλογή ή να προκαλέσουν βλάβη στα πλυντήρια ή 
και στον ίδιο τον ιματισμό. 

• Κατά τη συλλογή μολυσμένου ιματισμού πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούνται από το 
προσωπικό τα απαραίτητα κατά περίπτωση ατομικά προστατευτικά μέσα (γάντια, μπλούζα, 
μάσκα).

• Ο ιματισμός δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται στο πάτωμα και δεν πρέπει να τοποθετείται 
προσωρινά πάνω σε καρέκλες ή στο διπλανό κρεβάτι ή επάνω στον κάδο 

• Ο ακάθαρτος ή μολυσμένος ιματισμός τοποθετείται άμεσα σε κάδο με υφασμάτινο  σάκο στο 
σημείο που γίνεται η διαχείρισή του  (δηλ. στο θάλαμο του ασθενούς). 

•                                                                                                        κατευθυντήριες οδηγίες ΚΕΕΛΠΝΟ



Μέτρα πρόληψης νοσημάτων που 
μεταδίδονται με σταγονίδια
• Απομόνωση ασθενούς

• Χρήση μάσκας (σε επαφή με τον ασθενή <1μ), 
χρήση μάσκας ισχυρής αναπνευστικής 
προστασίας

• Περιορισμός των μετακινήσεων του ασθενή
• Μετακινήσεις του ασθενή με χρήση μάσκας







Μετάδοση με άμεση επαφή
• Επί παθογόνων που μπορεί να 

μεταφερθούν  μέσω άμεσης επαφής με τον ασθενή 
και /ή αντικειμένων από το περιβάλλον 
 Απαιτείται:
 Μόνωση ασθενών /συν-νοσηλεία
 Γάντια, ποδιά κατά την είσοδο στον θάλαμο 
 Προσεκτική υγιεινή των χεριών



Μέτρα πρόληψης

• Αφορά τη χρήση ποδιάς, γαντιών (μάσκα)

Τα βάζουμε πριν να μπούμε στο δωμάτιο

Τα αφαιρούμε πριν να βγούμε από το δωμάτιο
• Αν είναι εφικτό συνιστάται η χρήση αποκλειστικών 

αντικειμένων για κάθε ασθενή με πολυανθεκτικό 
παθογόνο όπως: πιεσόμετρο, στηθοσκόπιο

• Σχολαστικός καθαρισμός οργάνων που μοιράζονται με 
άλλους ασθενείς π.χ καρδιογράφος









  Καθετηριασμός μόνο όταν είναι απαραίτητο -όχι άσκοπη και σε τακτά 
διαστήματα αλλαγή του ουροκαθετήρα

  Εφαρμογή άσηπτης τεχνικής

  Εκπαίδευση του προσωπικού στις σωστές τεχνικές καθετηριασμού και 
φροντίδας του καθετήρα

  Κατάλληλη ακινητοποίηση του ουροκαθετήρα

  Έμφαση στην υγιεινή των χεριών πριν και μετά την τοποθέτηση

  Μη χρήση αντιβιοτικών για προφύλαξη είτε τοπικά, είτε    συστηματικά 
λόγω τοποθέτησης ουροκαθετήρα



• Β. Διατήρηση-Διαχείριση

Διατήρηση κλειστού κυκλώματος  παροχέτευσης

  Συλλογή των ούρων με άσηπτες συνθήκες

  Διατήρηση ελεύθερης της ροής ούρων

  Καθημερινός καθαρισμός του στομίου της ουρήθρας με σαπούνι/νερό

  Αφαίρεση ουροκαθετήρα το συντομότερο δυνατόν



Χειρουργικές λοιμώξεις
• Οι σχετιζόμενες  με  την  διαδικασία του 

χειρουργείου, που αναπτύσσονται επί ή πλησίον 
της χειρουργικής τομής ( χειρουργικού πεδίου ή 
κοίλων σπλάχνων / μαλακών μορίων ) εντός  30  
ημερών  από το  χειρουργείο  (ή  εντός  1  έτους  
αν υπάρχει  μόσχευμα ή 2 έτη σε ορθοπεδικά 
χειρουργεία 



Μέτρα πρόληψης

   Έλεγχος ρινικής φορείας / εκκρίζωση MRSA (χρήση μουπιροσίνης 
προηγούμενο βράδυ, ημέρα χειρουργείου & bid  για  5d μετά) σε ασθενείς 
που υποβάλλονται σε ΚΘΧ /ορθοπεδική/ΝΧ επέμβαση / μεταμόσχευση

   Αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη 60 min  πριν την χειρουργική τομή (2 h 
αν χορηγηθεί βανκομυκίνη )

       Αφαίρεση τριχών με clipper ή αποτριχωτική κρέμα (όχι   ξύρισμα)  
  Επί επέμβασης παχέος εντέρου προετοιμασία με υποκλυσμούς / 

καθαρτικά/ χημειοπροφύλαξη  (13  και  9  ώρες πριν  το χειρουργείο  
νεομυκίνη 2 gr  και  μετρονιδαζόλη 2 gr p.o. ) 

 Αυστηρή ρύθμιση σακχάρου αίματος σε διαβητικούς ασθενείς



• Διεγχειρητική περίοδος

  ↓ Κινητικότητα στο χώρο του χειρουργείου 
     Επανάληψη  δόσης  χορηγηθέντος  αντιμικροβιακού  εφόσον:
•        Η  χειρουργική  επέμβαση  διαρκεί  πέραν  του  διπλάσιου  του 

χρόνου  ημίσειας  ζωής  του  φαρμάκου (π.χ. κεφαλοσπορίνες  3-4 h, 
βανκομυκίνη  6 – 12 h)

•         Απώλεια  αίματος  > 3  μονάδες
     Κατάλληλη οξυγονοθεραπεία
     Διατήρηση ομοιόστασης  (θ>36°C, Γλυκόζη <110mg/dl



• Μετεγχειρητική περίοδος

 Διατήρηση αντιμικροβιακής αγωγής 24 h μετά το πέρας 
της επέμβασης (48 h επί ΚΘΧ επέμβασης)
 Επιθέματα αποστειρωμένα στην χειρουργική τομή για 

48 h τουλάχιστον
 Ρύθμιση γλυκόζης <200mg/dl







Ορθολογική χρήση αντιβιοτικών 
(Antimicrobial stewardship)

 έχει σημαντικό ρόλο στον περιορισμό 
των  λ ο ιμώξ εων   σ τ ι ς  μ ο νά δ ε ς 
εντατικής θεραπείας

 Οι στόχοι:
Βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης των 

ασθενών
Αποφυγή ανάπτυξης αντοχής



Antimicrobial stewardship

 H αρχική αντιβιοτική αγωγή είναι καθοριστική 
για το βέλτιστο αποτέλεσμα

 Επανεκτίμηση της εμπειρικής θεραπείας μετά από 
48 έως 72 ώρες εφόσον έχουμε διάγνωση για 
πιθανή αποκλιμάκωση 

 Περιορισμός επιλεγμένων αντιμικροβιακών :
 ελαχιστοποίηση της πίεσης επιλογής –ανάπτυξη 

αντοχής
 βελτιστοποίηση της αντιμικροβιακής θεραπείας στην 

ΜΕΘ

 Χρήση βιοδεικτών (π.χ. προκαλσιτονίνη ορού) έχει 
αποδ ε ι χθ ε ί  ότ ι  με ιώνε ι  τη  δ ιάρκε ια  της 
αντιμικροβιακής θεραπείας σε ασθενείς σε  ΜΕΘ.

“4 D’s of optimal 
antimicrobial therapy”: 
right Drug, right Dose, 

De-escalation to 
pathogen-directed 
therapy, and right 
Duration of therapy.



Βασικοί άξονες πρόληψης

1. Γενικά μέτρα πρόληψης 

2. Μέτρα πρόληψης της μετάδοσης της λοίμωξης 

3. Νοσοκομειακό περιβάλλον 

4. Μέτρα επιτήρησης



• Από το Νοέμβριο του 2010 έχει εφαρμοστεί 
σταδιακά σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας το 
Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση Λοιμώξεων 
από Πολυανθεκτικά Gram (– ) παθογόνα σε 
Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(νοσοκομειακές λοιμώξεις): «Προκρούστης».



Συνοπτικά…



Συνοπτικά…



Βασικές  Προφυλάξεις  

• πρέπει  να  λαμβάνονται:  
- από  όλο  το  προσωπικό

  - για  όλους  τους  ασθενείς
- όλα  τα  βιολογικά  υγρά

  - όλα  τα  μολυσμένα  αντικείμενα



Σημαντικό Ρόλο………….

• Στις κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέτρα 
ελέγχου 

• Στην εφαρμογή των διαδικασιών και οδηγιών 
που ακολουθεί το κάθε νοσοκομείο και το 
ΚΕΕΛΠΝΟ

• Στην ορθή χρήση των αντιβιοτικών

Η      συμμόρφωση 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!


