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ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

 
Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ οι Νοςοκομειακζσ Λοιμϊξεισ (ΝΛ) αναδείχτθκαν ωσ ζνα από 
τα ςθμαντικότερα προβλιματα δθμόςιασ υγείασ, με ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτθν 
νοςθρότθτα, τθ κνθτότθτα και το κόςτοσ νοςθλείασ. Για τθν αντιμετϊπιςθ του 
φαινομζνου αυτοφ, τα ςυςτιματα υγείασ πολλϊν ευρωπαϊκϊν χωρϊν ςτθρίηονται ςε 
δεδομζνα επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ των ΝΛ, για να χαράξουν ςτρατθγικζσ 
δθμόςιασ υγείασ που αφοροφν τθ νοςοκομειακι περίκαλψθ. 

Θ Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων (ΕΝΛ) του «Τηανείου» Νοςοκομείου μετά 
από 19 χρόνια λειτουργίασ, προςπακεί ςυνεχϊσ να πείςει για τθν αναγκαιότθτα και 
τθ ςπουδαιότθτα του ρόλου τθσ ςτον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ των λοιμϊξεων.  

Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ υπολογίηεται ότι κάκε χρόνο, περίπου 4.100.000 αςκενείσ 
εμφανίηουν νοςοκομειακι λοίμωξθ, με τον εκτιμϊμενο αρικμό κανάτων να αγγίηει 
τισ 37.000. Σηε ρώξα καο ε ζπρλόηεηα λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ είλαη από ηηο 

πςειόηεξεο ζηελ Επξώπε.  Τα ελλθνικά νοςοκομεία, κυρίωσ κατά τθν τελευταία 
δεκαετία, ζρχονται αντιμζτωπα με τα ολοζνα αυξανόμενα επίπεδα τθσ μικροβιακισ 
αντοχισ και τθν εμφάνιςθ νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων από πολυανκεκτικοφσ Gram – 
αρνθτικοφσ μικροοργανιςμοφσ. Θ εκτεταμζνθ αυξθμζνθ επίπτωςθ των λοιμϊξεων 
που οφείλονται ςε αυτά, ςυνιςτοφν ζνα δυςεπίλυτο κακθμερινό πρόβλθμα των 
κλινικϊν ιατρϊν που επιβάλλει τθν άμεςθ εφαρμογι μζτρων ελζγχου λοιμϊξεων. 

Ιδιαίτερα τα τελευταία ζτθ το μείηον πρόβλθμα τθσ διαςποράσ των πολυανκεκτικϊν 
πακογόνων ςε χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ ςε ςυνδυαςμό με τισ ςοβαρζσ 
ελλείψεισ υγειονομικοφ προςωπικοφ και υλικϊν απαιτοφν τθν επιπλζον 
ςυντονιςμζνθ και εντατικι προςπάκεια των μελϊν τθσ ΕΝΛ. Σ’ αυτό το πλαίςιο, ςτο 
νοςοκομείο μασ δίδεται ιδιαίτερθ προτεραιότθτα ςτθ διενζργεια εκπαιδευτικϊν 
μακθμάτων, ςτθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων (δεικτϊν) και ςτθ ςυγκριτικι 
αξιολόγθςθ μεταξφ ομοειδϊν τμθμάτων.    

Θ κατάρτιςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Ρρόλθψθσ και Ελζγχου Λοιμϊξεων τθσ ΥΜ 
ΓΝΡ «Τηάνειο» αποςκοπεί ςτθ γραπτι αποτφπωςθ τθσ ςτρατθγικισ και των 
διαδικαςιϊν που εφαρμόηονται ςτα πλαίςια των ιδιαιτεροτιτων και των 
δυνατοτιτων του νοςοκομείου μασ. Ο κανονιςμόσ ςυντάχκθκε βάςθ των οδθγιϊν 
του ΚΕΕΛΡΝΟ και του Υπουργείου Υγείασ (Αρικμ. Ρρωτ.Γ1α.ΓΡ.82706/2014, Ακινα 
26/3/2015) για τθ ςφνταξθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Ρρόλθψθσ και Ελζγχου 
Λοιμϊξεων που ςχετίηονται με τθ νοςθλεία αςκενϊν ςτουσ Χϊρουσ Ραροχισ Υγείασ.  

Θ εφαρμογι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ πρζπει να αποτελεί δζςμευςθ για όλο το 
προςωπικό του ΓΝΡ «Τηανείου» το οποίο, με βάςθ τισ αρμοδιότθτζσ του, κα 
ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ του ελζγχου, τθ ςυμμόρφωςθ του προςωπικοφ με τα μζτρα 
που ειςθγείται θ Ε.Ν.Λ. όςον αφορά τθν κακθμερινι πρακτικι νοςθλευτικι και 
ιατρικι φροντίδα με ζνα  και μόνο ςτόχο: τθν αςφάλεια του αςκενι. 

 
Θ Ρρόεδροσ τθσ ΕΝΛ (2016) 

Κ. Θζμελθ - Διγαλάκθ 
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ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 

5 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 
Α1. Σκοπόσ 

- Θ αςφάλεια των αςκενϊν ςε Χϊρουσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ 
- Θ αςφάλεια των εργαηομζνων ςε Χϊρουσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ 
- Θ πρόλθψθ τθσ εμφάνιςθσ και διαςποράσ νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων 
- Θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ διαςποράσ των πακογόνων ςτο νοςοκομειακό χϊρο 
- Ο ζλεγχοσ τθσ μικροβιακισ αντοχισ ςτο χϊρο του νοςοκομείου 
- Θ ορκολογικι ςυνταγογράφθςθ αντιβιοτικϊν από νοςοκομειακοφσ ιατροφσ 

 
Α2. Στόχοι 

- Εφαρμογι τθσ Υ1Γ.Ρ. 114971/2014 Υ.Α.  ΦΕΚ 388/18-2-2014 για τθν πρόλθψθ 
και των ζλεγχο των λοιμϊξεων που ςυνδζονται με τθ νοςθλεία αςκενϊν 
ςτουσ χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ 

- Εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ «μθδενικισ ανοχισ» για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο 
των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων 

- Εμπζδωςθ του ρόλου και τθσ ςυνεργαςίασ των εμπλεκόμενων κεςμικϊν 
οργάνων –Διοίκθςθ νοςοκομείου, Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων 
(ΕΝΛ) & τθν Ομάδα Επιτιρθςθσ Κατανάλωςθσ και Ορκολογικισ Χριςθσ 
Αντιβιοτικϊν (ΟΕΚΟΧΑ) 

- Ραροχι οδθγιϊν για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο των νοςοκομειακϊν 
λοιμϊξεων, τθν ορκολογικι ςυνταγογράφθςθ αντιβιοτικϊν, τθ λειτουργία τθσ 
Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και τθσ Ομάδασ Επιτιρθςθσ 
Κατανάλωςθσ και Ορκολογικισ Χριςθσ Αντιβιοτικϊν και τθ λειτουργία του 
Νοςοκομείου ςχετικά με τθν πρόλθψθ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και τον 
ζλεγχο τθσ μικροβιακισ αντοχισ ςφμφωνα με τον παρόντα κανονιςμό 

- Εφαρμογι ορκϊν κλινικϊν και νοςθλευτικϊν πρακτικϊν 
- Ορκι χριςθ των δεικτϊν αξιολόγθςθσ – επιτιρθςθσ 
- Οικονομικι αξιολόγθςθ του προγράμματοσ ελζγχου λοιμϊξεων ςτο 

νοςοκομείο 
- Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε Ευρωπαϊκά και διεκνι δίκτυα 

 
Α3. Χρονοδιάγραμμα 

- Σφνταξθ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ από κάκε νοςοκομείο και κατάκεςθ του για 
ζγκριςθ ςτθν αρμόδια ΥΡΕ: Μάιοσ 2017 

- Άμεςθ εφαρμογι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ κατόπιν τθσ ζγκριςθσ του από 
τθν αρμόδια ΥΡΕ:12 μινεσ. 

- Επιτιρθςθ των δεικτϊν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΚΕΕΛΡΝΟ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ - ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΘΣ ΜΙΚΟΒΙΑΚΘΣ ΑΝΤΟΧΘΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

 
ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

Θ πολιτικι - ςτρατθγικι του ΓΝΡ «Τηανείου» ςχετικά με τον ζλεγχο τθσ μικροβιακισ 
αντοχισ και των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων βαςίηεται ςε διεκνείσ και εκνικζσ 
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ (CDC, ECDC, ΚΕΕΛΡΝΟ) και ςτο υπάρχον κεςμικό πλαίςιο 
(Γ.Ρ.114971/ΦΕΚ Β 388/18.02.2014) προςαρμοςμζνθ ςτισ δυνατότθτεσ και 
ιδιαιτερότθτεσ του νοςοκομείου, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτα επόμενα 
κεφάλαια. 

Οι πολιτικζσ ιςχφουν για όλο το προςωπικό, ςυνοδοφσ - φροντιςτζσ, επιςκζπτεσ, 
φοιτθτζσ, κλπ. Πλοι ςτο Χϊρο Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ πρζπει να γνωρίηουν και να 
εφαρμόηουν με ςυνζπεια και ακρίβεια τισ πρακτικζσ που διαςφαλίηουν τθν πρόλθψθ 
και τον ζλεγχο των λοιμϊξεων. Στόχοσ είναι θ ελαχιςτοποίθςθ τουσ προσ όφελοσ των 
αςκενϊν του προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν χωρίσ να παραβιάηεται το απόρρθτο 
και εμπιςτευτικό για τουσ αςκενείσ. 

Θ ΕΝΛ και θ ΟΕΚΟΧΑ ζχουν τθν ευκφνθ για το ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ, τθ 
διαχείριςθ και τθν αξιολόγθςθ πολιτικϊν και διαδικαςιϊν ςτο Χϊρο Ραροχισ 
Υπθρεςιϊν Υγείασ. Στο νοςοκομείο μασ, εκτόσ από τισ ανωτζρω πλιρωσ 
ςτελεχωμζνεσ ομάδεσ, ζχουν δθμιουργθκεί ςυγκεκριμζνεσ υποομάδεσ – ομάδεσ 
δράςθσ (infection control team & antibiotic stewardship team) οι οποίεσ ςε 
ςυνεργαςία με τθ διοίκθςθ, τα διευκυντικά ςτελζχθ, τουσ γιατροφσ και νοςθλευτζσ 
καταβάλουν ςυντονιςμζνεσ και μεκοδικζσ προςπάκειεσ για τθν ελαχιςτοποίθςθ των 
Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και τον περιοριςμό τθσ Μικροβιακισ Αντοχισ. 

Για τθν ανάπτυξθ τθσ πολιτικισ και τθσ ςτρατθγικισ τθσ μονάδασ ςχετικά με τθν 
πρόλθψθ και τον ζλεγχο των λοιμϊξεων λαμβάνονται υπόψθ τα εξισ: 

- Δεδομζνα από παρατθριςεισ 
- Ρρόςφατθ επιςτθμονικι βιβλιογραφία 
- Επαγγελματικζσ οδθγίεσ, πρακτικζσ και τυποποιιςεισ /διατάξεισ 
- Ιςχφουςα νομοκεςία, Υπουργικζσ Αποφάςεισ, Υγειονομικζσ Διατάξεισ και 

Εγκφκλιοι 

Θ πολιτικι και θ ςτρατθγικι τθσ μονάδασ ςχετικά με τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο 
των λοιμϊξεων εκφράηεται μζςα από ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ: 

- Είναι ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και διατάξεισ 
- Επικεωροφνται και επικαιροποιοφνται τακτικά ι/και όταν απαιτείται, ϊςτε να 

επιτυγχάνεται θ ευςτοχία, θ εγκυρότθτα και θ αποδοτικότθτα/ςυμμόρφωςθ 
- Συνδζονται και υποςτθρίηονται από επαναλαμβανόμενα εκπαιδευτικά 

προγράμματα ϊςτε οι επαγγελματίεσ υγείασ να τα κατανοοφν και να τα 
εφαρμόηουν. 

- Διακζτουν το κατάλλθλο ςφςτθμα για τθν παρακολοφκθςθ και διαρκι 
βελτίωςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ όλων ςε αυτζσ. 
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- Βαςίηονται ςτθν επίκαιρθ επιςτθμονικι βιβλιογραφία και τισ υπάρχουςεσ 
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του ΚΕΕΛΡΝΟ και των διεκνϊν φορζων. 

- Είναι γραπτζσ και γνωςτζσ ςε όλο το προςωπικό  
- Ρροκφπτουν μετά από αξιολόγθςθ των δυνατοτιτων και των αδυναμιϊν τθσ 

μονάδασ και του περιβάλλοντοσ ϊςτε οι ςτόχοι που τίκενται να 
ανταποκρίνονται ςτα πρότυπα ποιότθτασ τθσ μονάδασ και ταυτόχρονα να 
είναι εφικτοί μζςω τθσ εφαρμογισ του επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ τθσ 
Διοίκθςθσ όπωσ αυτόσ κα εφαρμοςκεί με τον Εςωτερικό Κανονιςμό 
Ρρόλθψθσ και Ελζγχου Λοιμϊξεων. 

- Ακολουκοφνται τυποποιθμζνα μοντζλα/πρότυπα που βαςίηονται ςε διεκνϊσ 
τεκμθριωμζνεσ και αποτελεςματικζσ πρακτικζσ 

Τα αποτελζςματα των πολιτικϊν και διαδικαςιϊν από κάκε χϊρο παροχισ 
υπθρεςιϊν υγείασ και με ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ αποςτζλλονται ςτο ΚΕΕΛΡΝΟ για τθν 
αξιολόγθςθ και ανατροφοδότθςθ τθσ πλθροφορίασ που παρζχουν τα ςυγκεκριμζνα 
δεδομζνα. 

Πλα τα ανωτζρω ζχουν ςτόχο τθν καλφτερθ παροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ και τθν 
ελαχιςτοποίθςθ των Λοιμϊξεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ ΡΟΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ 

 
 
Σχιμα 1: Οργανόγραμμα ΓΝΡ «ΤΗΑΝΕΙΟ» 
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Ρίνακασ 1: Σφνολο ανεπτυγμζνων κλινϊν: 428 (ςτοιχεία 2015) 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΤΜΘΜΑ ΚΛΙΝΕΣ 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ Α’ ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ  28 
 Β’ ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ 32 
 Γ’ ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ 27 
 ΓΑΣΤΕΝΤΕΟΛΟΓΙΚΘ 7 
 ΝΕΦΟΛΟΓΙΚΘ 10 
 ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΘ 33 
 ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘ 24 
ΧΕΙΟΥΓΙΚΟΣ Α’ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ 22 
 Β’ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ 24 
 Γ’ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ 24 
 ΝΕΥΟΧΕΙΟΥΓΙΚΘ 9 
 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΘ 17 
 Μ+Γ 24 
 ΟΔΟΡΕΔΙΚΘ 34 
 ΟΥΟΛΟΓΙΚΘ 30 
 ΩΛ 19 
ΨΥΧΙΑΤΙΚΟΣ ΡΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΙΚΘ 5 
ΑΛΛΑ ΤΜΘΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΘΣ 

ΘΕΑΡΕΙΑΣ 
12 

 ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΘ ΜΕΘ 10 
 ΜΑΦ 1 
 ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 
5 

 ΘΑΛΑΜΟΙ 
ΑΡΟΜΟΝΩΣΘΣ 

6 

 ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΘΤΙΚΘΣ 
ΡΙΕΣΘΣ 

1 

 ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΧΕΙΑΣ 
ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ 

16 

 ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΘΤΟΥ 
ΝΕΦΟΥ 

10 

 
ΚΕΝΤΙΚΟ ΧΕΙΟΥΓΕΙΟ: 11 ΑΙΘΟΥΣΕΣ 
ΧΕΙΟΥΓΕΙΟ ΘΜΕΘΣΙΑΣ ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ: 3 ΑΙΘΟΥΣΕΣ 
ΧΕΙΟΥΓΕΙΟ Μ+Γ: 2 ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

 

Γ1. Διοίκθςθ νοςοκομείου 

α. Διοικιτρια Γ.Ν.Π. «Τηανείου»: Αρβανίτη Μαρία 

   Αναπλθρωτισ Διοικθτισ: Εμμανουήλ Βαϊκοφςησ 

Βαςικι μζριμνα τθσ διοίκθςθσ του νοςοκομείου οφείλει να είναι θ προάςπιςθ τθσ 
αςφάλειασ των αςκενϊν και των επαγγελματιϊν υγείασ με τθν κατάλλθλθ εφαρμογι 
των μζτρων πρόλθψθσ και ελζγχου των λοιμϊξεων. Θ δράςθ τθσ βαςίηεται ςτα 
ακόλουκα: 

- Στθ ςυνεργαςία με τα κεςμικά όργανα του νοςοκομείου και κυρίωσ τθν ΕΝΛ, για 
τθν κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ και τθσ αναγκαιότθτασ τθσ πρόλθψθσ των 
νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και τον ςχεδιαςμό κατάλλθλθσ ςτρατθγικισ για τον 
περιοριςμό τουσ. 



ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 

10 

 

- Στθν επιδίωξθ ςυςτθματικισ ενθμζρωςθσ από τθν ΕΝΛ για τα δεδομζνα 
επιτιρθςθσ ςχετικά με τθν μικροβιακι αντοχι, τισ νοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ και 
τθν κατανάλωςθ των αντιβιοτικϊν. 

- Στθ ςυνεργαςία με τθν ΕΝΛ για τθν αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςθ περιοριςμϊν- 
εμποδίων ςτθν εφαρμογι των μζτρων πρόλθψθσ και ελζγχου. 

- Στθν ενίςχυςθ και προϊκθςθ τθσ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και 
εκπαίδευςθσ των επαγγελματιϊν υγείασ ςτθν εφαρμογι των μζτρων πρόλθψθσ 
και ελζγχου. 

- Στθν προϊκθςθ τθσ ςυςτθματικισ καταγραφισ και αντιμετϊπιςθσ τθσ ζκκεςθσ 
των επαγγελματιϊν υγείασ ςε λοιμογόνουσ παράγοντεσ. 

 
Ριο ςυγκεκριμζνα ςφμφωνα με τθν νζα Υπουργικι Απόφαςθ το βάροσ τθσ 
διαχείριςθσ του ςυγκεκριμζνου ηθτιματοσ αποτελεί προτεραιότθτα για τισ διοικιςεισ 
των νοςοκομείων. 

Θ Διοίκθςθ του νοςοκομείου φροντίηει για: 

- Τθ ςυγκρότθςθ και εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ ΕΝΛ. Θ ςυνεχισ 
επικοινωνία και ςυνεργαςία με τθν ΕΝΛ κακϊσ θ ενίςχυςθ τθσ δράςθσ τθσ είναι 
πολφ ςθμαντικι για τθν αποτελεςματικι και ζγκαιρθ εφαρμογι των προτάςεων 
τθσ. 

- Τθ διαμόρφωςθ εςωτερικοφ κανονιςμοφ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ μικροβιακισ 
αντοχισ και τθν πρόλθψθ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων. 

- Τον καταμεριςμό αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν εφαρμογι του εςωτερικοφ 
κανονιςμοφ. Θ διοίκθςθ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΝΛ οφείλει να ανακζςει 
υπευκυνότθτεσ ςε ομάδεσ εργαςίασ που κα βοθκιςουν ςτθν εφαρμογι του 
προγράμματοσ ελζγχου λοιμϊξεων ςτο νοςοκομείο. 

- Το ςυγκεκριμζνο ζργο δεν είναι δυνατό να υλοποιθκεί μόνο από τα μζλθ τθσ 
ΕΝΛ, εκ των οποίων πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ είναι μόνο οι 
Νοςθλευτζσ Επιτιρθςθσ Λοιμϊξεων (ΝΕΛ). Απαιτείται θ ςυμμετοχι και 
ευαιςκθτοποίθςθ όλων των επαγγελματιϊν υγείασ και ιδιαίτερα εκείνων που 
βρίςκονται ςτισ υψθλότερεσ ιεραρχικά κζςεισ. 

- Τθ ςυχνι ενθμζρωςθ από τθν ΕΝΛ για τθν πορεία των δεικτϊν. Αξιολόγθςθ τθσ 
τάςθσ τουσ μζςα ςτο χρόνο και λιψθ, ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΝΛ, αποφάςεων 
για τθν βελτίωςι τουσ.  

- Τθν προϊκθςθ των εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν δράςεων που ςχετίηονται με 
τθν πρόλθψθ των λοιμϊξεων ςτο νοςοκομείο. 

Σθμειϊνεται ότι ςτο Νοςοκομείο μασ τα κζματα που άπτονται τθσ ΕΝΛ υπάγονται 
ςτισ αρμοδιότθτεσ του Αναπλ. Διοικθτι. 

 
β. Διευκυντισ Ιατρικισ Υπθρεςίασ: Κατςοφλησ Μιχάλησ 

γ. Διευκφντρια νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ: Ραλλιά Ειρήνη 

Σφμφωνα με τθ ςχετικι υπουργικι απόφαςθ, είναι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο 
εφαρμογισ των «μζτρων πρόλθψθσ και ελζγχου λοιμϊξεων» ςε όλουσ τουσ χϊρουσ 
του Νοςοκομείου όπου παρζχεται φροντίδα ςτουσ αςκενείσ και οφείλουν να 
μεριμνοφν για τα εξισ: 
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- Τθν κατανομι του προςωπικοφ ανάλογα με τισ ανάγκεσ των κλινικϊν τμθμάτων 
και τθν ενίςχυςι τουσ όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι και αποτελεςματικι 
διαχείριςθ των αςκενϊν με πολυανκεκτικά πακογόνα, όπωσ για παράδειγμα ςε 
περιπτϊςεισ ςυρροισ αςκενϊν όπου απαιτείται για τθν νοςθλεία τουσ διάκεςθ 
επιπρόςκετου νοςθλευτικοφ προςωπικοφ 

- Τθν ενίςχυςθ των τμθμάτων με τα αναγκαία υλικά και τον απαραίτθτο εξοπλιςμό 
για τθν εφαρμογι των απαραίτθτων μζτρων ελζγχου 

- Τθν επιτιρθςθ τθσ εφαρμογισ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ ςε όλα τα τμιματα 
και τουσ χϊρουσ τθσ μονάδασ 

- Τθ ςυνεχι επικοινωνία με τουσ υπεφκυνουσ των ιατρικϊν και νοςθλευτικϊν 
τμθμάτων για τθν αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που 
περιορίηουν τθν εφαρμογι του 

- Τθν προϊκθςθ τθσ ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ των επαγγελματιϊν υγείασ ςε 
κζματα πρόλθψθσ λοιμϊξεων. Θ ςυμβολι τθσ Ιατρικισ και τθσ Νοςθλευτικισ 
Διεφκυνςθσ ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυμμετοχισ των επαγγελματιϊν υγείασ είναι 
κακοριςτικι. Οι Διευκφνςεισ αυτζσ κατζχουν ςυντονιςτικό ρόλο ςε εκπαιδευτικά 
και λειτουργικά κζματα. Θ κακολικι ςυμμετοχι του προςωπικοφ ςτα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανϊνονται από τθν ΕΝΛ εξαςφαλίηεται από 
τισ αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ κλινικϊν τμθμάτων και τομζων. 

- Τθν ενίςχυςθ και διευκόλυνςθ του ζργου των ΝΕΛ για τθν αποτελεςματικότερθ 
ςυνεργαςία τουσ με τα κλινικά τμιματα. 

Γ2. Θεςμικά όργανα 

Οι αρμοδιότθτεσ των ακόλουκων κεςμικϊν οργάνων αναφζρονται αναλυτικά ςτθν 
υπουργικι απόφαςθ (Αρικμ.Υ1.Γ.Ρ.114971,ΦΕΚ 388/18-2-2014) κακϊσ και ςτισ 
αποφάςεισ ςυγκρότθςισ τουσ. 
 
α.  Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων (ΕΝΛ) 
 
Θ ΕΝΛ του ΓΝΡ «Τηανείου» ςυγκροτείται από:   
 
1. Βουτςινάσ Δ., ςτθ κζςθ του Συντονιςτι Δ/ντι Ιατροφ με εξειδίκευςθ ςτθ 

Λοιμωξιολογία 

2. Θζμελθ – Διγαλάκθ Κ., ςτθ κζςθ τθσ Δ/ντριασ του Μικροβιολογικοφ τμιματοσ, με 
αναπλθρϊτρια τθν κ. Μάμαλθ Β. 

3. Κουςοφλθ Ε., ςτθ κζςθ τθσ ΝΕΛ 

4. Ρολυμζρθ Κ., ςτθ κζςθ τθσ ΝΕΛ 

5. Καμιτςιου Δ., ςτθ κζςθ τθσ Δ/ντριασ Διοικθτικισ Υπθρεςίασ, με αναπλθρϊτρια 
τθν κ. Διολλζτθ Ι. 

6. αλλιά Ε., ςτθ κζςθ τθσ Δ/ντριασ Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ, με αναπλθρϊτρια τθν 
κ. Κουτρουμπζλθ Κ. 

7. Κατςοφλθσ Μ. ςτθ κζςθ του Δ/ντι Ιατρικισ Υπθρεςίασ 

8. Σακελλαρίδθσ Ν. ςτθ κζςθ του Δ/ντι Χειρουργικοφ τομζα, με αναπλθρωτι τον κ. 
Κοντοςτόλθ Στ. 
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9. Ρρεκατζσ Ακ., ςτθ κζςθ του Δ/ντι Ρακολογικοφ Τομζα με αναπλθρωτι τον κ. 
Βενετοφλθ Δ. 

10. Χρφςοσ Γ. ςτθ κζςθ Ιατροφ με εξειδίκευςθ ςτθ Λοιμωξιολογία 

11. Καλοφωλιά Σ. ςτθ κζςθ τθσ Δ/ντριασ Φαρμακείου, με αναπλθρϊτρια τθν κ. 
Ραπαγιαννακοποφλου Ρ. 

12. Μεϊμάρθ Ι. ςτθ κζςθ τθσ Δ/ντριασ Τεχνικισ Υπθρεςίασ, με αναπλθρωτι τον κ. 
Τςουραμάνθ Ρ. 

13. Τεςςζρθ Δ. ςτθ κζςθ Επόπτριασ Δθμόςιασ Υγείασ, με αναπλθρϊτρια τθν κ. 
Κρεποφρθ Μ. 

14. Ηαρκωτοφ Ολ. Επιμελιτρια Α’ Μικροβιολογικοφ τμιματοσ με ιδιαίτερο 
ενδιαφζρον και ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν ΕΝΛ, με αναπλθρϊτρια τθν κ. 
Ραπαδοφλθ Β.  

15. Δριμισ Σ. Δ/ντισ Γ’ Ρακολογικοφ Τμιματοσ, με ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτισ 
λοιμϊξεισ. 

16. Τςελιϊτθ Ρ. Δ/ντρια ΜΕΘ,  με ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτισ λοιμϊξεισ. 

17. Χατηισ Χ. Ιατρόσ Εργαςίασ. 

18. Νιτςοτόλθσ Θ., Επιμελθτι Α’ του Β’ Ρακολογικοφ τμιματοσ, Εξειδικευμζνου 
Ιατροφ ςτθ Λοιμωξιολογία. 

 
Σχετικζσ αποφάςεισ: 
 

 υπ’αρικμ. 12/7-5-14 Θζμα 3ο απόφαςθ Δ.Σ  
 υπ’αρικμ. 31/6-11-2014 Θζμα 1ο απόφαςθ Δ.Σ. 
 υπ’αρικμ. 7/26-2-16 Θζμα 10ο απόφαςθ Δ.Σ. 
 υπ’αρικμ. 6/16-2-2017 Θζμα 4ο Δ.Σ. 
 υπ’αρικμ. 6/16-2-2017 Θζμα 28ο απόφαςθ Δ.Σ. 
 υπ’αρικμ. 9/20-3-17 Θζμα 42ο απόφαςθ Δ.Σ. 
 υπ’αρικμ. 2/19-01-17 Θζμα 25ο απόφαςθ Δ.Σ. 

 
- Θ ΕΝΛ αποτελεί το πλζον εξειδικευμζνο κεςμικό όργανο διαχείριςθσ κεμάτων που 

ςχετίηονται με τθν πρόλθψθ των λοιμϊξεων ςτο νοςοκομειακό χϊρο. Γι αυτό το 
λόγο θ φπαρξι τθσ και λειτουργία τθσ ςε κάκε νοςοκομείο είναι απολφτωσ 
αναγκαία και υποχρεωτικι. 

- Θ δράςθ τθσ είναι ςυντονιςτικι, επιςτθμονικι, εποπτικι και εκτελεςτικι. Αποτελεί 
τθ διαςφνδεςθ μεταξφ διοίκθςθσ και επαγγελματιϊν υγείασ κακϊσ και 
νοςοκομείου και φορζων δθμόςιασ υγείασ. 

- Θ ΕΝΛ πρζπει να λαμβάνει γνϊςθ και με τθ ςειρά τθσ να γνωμοδοτεί για όλα τα 
κζματα που ςχετίηονται με τθν πρόλθψθ και των ζλεγχο των νοςοκομειακϊν 
λοιμϊξεων. 

- Κρίνεται αναγκαία θ ενεργόσ ςυμμετοχι όλων των μελϊν τθσ ΕΝΛ ςτισ 
ςυναντιςεισ εργαςίασ, κακϊσ και ςτθ λιψθ και ςτιριξθ των αποφάςεϊν τθσ. 

- Καταρτίηει τον Εςωτερικό Κανονιςμό Ρρόλθψθσ και Ελζγχου Λοιμϊξεων 
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- Καταρτίηει το ςχζδιο δράςθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ αντίςτοιχθσ πολιτικισ και 
ςτρατθγικισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ μικροβιακισ αντοχισ και τθν πρόλθψθ των 
λοιμϊξεων που ςυνδζονται με τθ νοςθλεία των αςκενϊν ςτουσ Χϊρουσ Ραροχισ 
Υγείασ. Ειςθγείται (βάςει τεκμθριωμζνων εκνικϊν και διεκνϊν κατευκυντθρίων 
οδθγιϊν) μζτρα για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων 
που ςχετίηονται με τθ παρεχόμενθ φροντίδα υγείασ και επιτθρεί τθν εφαρμογι 
τουσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ςχετικισ υπουργικισ απόφαςθσ και ςτο 
πλαίςιο των οδθγιϊν και κατευκφνςεων του ΚΕΕΛΡΝΟ. 

- Οργανϊνει και ςυντονίηει τθν εκπαίδευςθ των επαγγελματιϊν υγείασ ςχετικά με 
τθν πρόλθψθ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων. 

 
Θ Ομάδα Εργαςίασ και Επζμβαςθσ (ΟΕΕ) τθσ ΕΝΛ αποτελείται από: 
Ρρόεδρο, Αντιπρόεδρο, οι οποίοι εναλλάςςονται ανά ζτοσ ωσ εξισ:  
Κ. Θζμελθ-Διγαλάκθ με αναπλθρϊτρια Ο. Ηαρκωτοφ 
Δ. Βουτςινάσ με αναπλθρωτι Γ. Χρφςο 
Ε. Κουςοφλθ  
Κ. Ρολυμζρθ 
Τα μζλθ τθσ ΟΕΕ πραγματοποιοφν εβδομαδιαίεσ ςυνεδριάςεισ ι και ςυχνότερεσ 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ που προκφπτουν και παρεμβαίνουν άμεςα ςε περιπτϊςεισ 
αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων αναγκϊν.  
 
β. Νοςθλευτισ / τρια Επιτιρθςθσ Λοιμϊξεων (ΝΕΛ) 
 
Κουςοφλθ Ε., ΡΕ Νοςθλεφτρια (υπ’αρικμ. 40747/22-12-2011 Θ.Α.) 

Ρολυμζρθ Κ., ΡΕ Νοςθλεφτρια (υπ’αρικμ. 16623/8-12-2015 ζγγραφο Δ.Ν.Υ ςφμφωνα 
με τθν απόφαςθ του Δ.Σ. Θζμα 1ο 11/2-4-2015) 

- Οι ΝΕΛ είναι τα μόνα μζλθ τθσ ΕΝΛ που είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ 
απαςχόλθςθσ. Χαρακτθρίηονται ωσ υψθλισ νοςθλευτικισ ευκφνθσ και θ 
δραςτθριοποίθςι τουσ αφορά ςε όλα τα τμιματα του νοςοκομείου και 
ςχετίηεται τόςο με τουσ αςκενείσ όςο και με τουσ επαγγελματίεσ υγείασ. Θ κζςθ 
των ΝΕΛ είναι απαιτθτικι και προχποκζτει απαραιτιτωσ τα ανάλογα προςόντα. 

- Το ζργο τουσ είναι απόλυτα εξειδικευμζνο ςτο αντικείμενο τθσ πρόλθψθσ των 
λοιμϊξεων και πρζπει να ζχει τθν ανάλογθ αποδοχι από το προςωπικό του 
νοςοκομείου αλλά και τθν αρωγι από τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ΕΝΛ και τθ 
διοίκθςθ. 

- Οι υπευκυνότθτεσ των ΝΕΛ είναι πολλζσ, με ςθμαντικότερθ όμωσ τθν επιτιρθςθ 
τθσ εφαρμογισ των μζτρων ελζγχου και τθσ ςυμμόρφωςθσ των επαγγελματιϊν 
υγείασ ςε αυτά. Γι αυτό το λόγο, κα πρζπει να τροφοδοτοφν το προςωπικό με 
επικαιροποιθμζνεσ οδθγίεσ και να φροντίηουν για τθ βελτίωςθ τθσ πρακτικισ 
τουσ μζςα από τθ ςυνεχι επίβλεψθ των κακθμερινϊν πρακτικϊν και τισ 
κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ. 

- Ο αρικμόσ των ΝΕΛ είναι ανάλογοσ με τον αρικμό των κλινϊν τθσ μονάδασ 
ςφμφωνα με τθ ςχετικι υπουργικι απόφαςθ.  
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γ. Ομάδα Επιτιρθςθσ Κατανάλωςθσ και Ορκολογικισ Χριςθσ Αντιβιοτικϊν 
 
Θ ΟΕΚΟΧΑ ςυγκροτείται από:  

1. Καλοφωλιά Σ., ςτθ κζςθ Δ/ντριασ Φαρμακείου, ωσ Συντονίςτρια τθσ Ομάδασ, με 
αναπλθρϊτρια τθν κ. Ραπαγιαννακοποφλου Ρ. 

2. Χρφςοσ Γ., ςτθ κζςθ του Ιατροφ με εξειδίκευςθ ςτθ Λοιμωξιολογία, με 
αναπλθρωτι τον κ. Δριμι Σ. 

3. Κ. Θζμελθ – Διγαλάκθ, Δ/ντρια Μικροβιολογικοφ Εργαςτθρίου με αναπλθρϊτρια 
τθν κ. Ηαρκωτοφ Ο. 

4. Κουςοφλθ Ε. ΝΕΛ, με αναπλθρϊτρια τθν κ. Ρολυμζρθ Κ. 

5. Ρρεκατζσ Θ., ςτθ κζςθ Εκπροςϊπου του τθσ ΜΕΘ με αναπλθρϊτρια τθν κ. 
Τςελιϊτθ. 

6. Ραςχαλίδθσ Ν., ςτθ κζςθ Εκπροςϊπου του Χειρουργικοφ Τομζα με αναπλθρωτι 
τον κ. Αγιομαμίτθ Γ. 

Σχετικζσ αποφάςεισ: 

- υπ’αρικμ. 3153/19-3-2014 απόφαςθ τθσ ΕΝΛ  

- υπ’αρικμ. 104/5-1-2016 ζγγραφο ΕΝΛ  

 

Γ3. Κλινικά Τμιματα-Υπόλοιποι επαγγελματίεσ υγείασ 

α. Διευκυντζσ ιατρικϊν και νοςθλευτικϊν τμθμάτων 

Ο ρόλοσ των υπεφκυνων των κλινικϊν τμθμάτων είναι ο πλζον κακοριςτικόσ για τθν 
εφαρμογι του εςωτερικοφ κανονιςμοφ ςτα κλινικά τμιματα. Οι Διευκυντζσ και 
Ρροϊςτάμενοι των τμθμάτων κα πρζπει να προωκοφν τθν απαρζγκλιτθ εφαρμογι 
των διατάξεων τθσ ςχετικισ υπουργικισ απόφαςθσ και των μζτρων πρόλθψθσ και 
ελζγχου λοιμϊξεων του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ: 

- Τθ ςωςτι επιτιρθςθ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων, βοθκϊντασ το ζργο τθσ 
ΕΝΛ, θ οποία κα πρζπει να τουσ ενθμερϊνει ςυςτθματικά για τα αποτελζςματα 
τθσ επιτιρθςθσ. 

- Τθν ενςωμάτωςθ ςτθν κακθμερινι κλινικι πρακτικι του προςωπικοφ των 
μζτρων πρόλθψθσ και ελζγχου των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων. 

- Τθ ςυμμετοχι του προςωπικοφ ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν 
πρόλθψθ των λοιμϊξεων που οργανϊνονται από τθν ΕΝΛ ι και από το ίδιο το 
κλινικό τμιμα. 

- Τθν ενεργό ςυμμετοχι του προςωπικοφ ςε δράςεισ πρόλθψθσ και ελζγχου 
λοιμϊξεων. Να παρζχεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ και τα ανάλογα κίνθτρα. 

- Τθ δθμιουργία κλίματοσ-κουλτοφρασ που ευνοεί και προωκεί τθν εφαρμογι τθσ 
Υγιεινισ των Χεριϊν που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο τθσ πρόλθψθσ των 
λοιμϊξεων. 

- Τθ ςυμμόρφωςθ του προςωπικοφ ςτθν εφαρμογι των μζτρων πρόλθψθσ και 
οργάνωςθ δράςεων για τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ. 
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- Τθ ςυνεχι επικαιροποίθςθ των οδθγιϊν και των διαδικαςιϊν ςφμφωνα με τισ 
οποίεσ κα πρζπει να λειτουργεί το κλινικό τμιμα όςον αφορά ςτθν πρόλθψθ των 
λοιμϊξεων. 

- Τθν αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων και περιοριςμϊν ςτθν 
εφαρμογι των αναγκαίων διαδικαςιϊν (υλικοτεχνικι υποδομι, ανκρϊπινο 
δυναμικό, μθ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ κ.α.) και επικοινωνία με τθν διοίκθςθ για 
επίλυςι τουσ. 

- Τον κακοριςμό υπεφκυνθσ ομάδασ –ςυνδζςμου για τθν επιτιρθςθ τθσ 
εφαρμογισ των διαδικαςιϊν και για τθ ςυνεργαςία και επικοινωνία με τθν ΕΝΛ. 

 
β. Ιατρονοςθλευτικό προςωπικό 

Ρρόκειται για τουσ επαγγελματίεσ υγείασ (μόνιμο και προςωρινό προςωπικό ςτο 
οποίο ςυμπεριλαμβάνονται ςπουδαςτζσ και αποκλειςτικζσ/κοι νοςοκόμεσ/μοι) που 
κατεξοχιν αςχολοφνται με τθ φροντίδα των αςκενϊν. Είναι τα άτομα που ζρχονται 
ςυχνότερα ςε επαφι με τουσ αςκενείσ και πρζπει με τθν εφαρμογι των κατάλλθλων 
μζτρων πρόλθψθσ να προςτατεφουν τουσ αςκενείσ, τουσ επιςκζπτεσ, τουσ ιδίουσ και 
το υπόλοιπο προςωπικό του νοςοκομείου από τον κίνδυνο εμφάνιςθσ 
νοςοκομειακισ λοίμωξθσ. 

 
Βαςικι μζριμνα όλου του προςωπικοφ είναι τα ακόλουκα: 

- Να είναι βζβαιοι ότι ζχουν λάβει τθν ςωςτι εκπαίδευςθ και είναι ςε κζςθ να 
εφαρμόηουν ανάλογα τα μζτρα πρόλθψθσ και ελζγχου. Θ εκπαίδευςθ αυτι κα 
πρζπει να επαναλαμβάνεται ςε ετιςια βάςθ και να επικαιροποιείται όταν 
απαιτείται. 

- Να μεριμνοφν ϊςτε θ κλινικι πρακτικι τουσ ςχετικά με τθν πρόλθψθ των 
λοιμϊξεων να είναι ςφμφωνθ με τισ διαδικαςίεσ που ζχουν οριςκεί από τον 
εςωτερικό κανονιςμό του νοςοκομείου και εφαρμόηονται ςτο κλινικό τμιμα ςτο 
οποίο εντάςςονται. 

- Να ςυνεργάηονται με τα μζλθ τθσ ΕΝΛ για τθν ςωςτι επιτιρθςθ των λοιμϊξεων 
και τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ αςκενϊν με μεταδοτικά λοιμϊδθ νοςιματα. 

- Να επιδιϊκουν να ενθμερϊνονται ςωςτά για τα ειδικά μζτρα πρόλθψθσ που 
πρζπει να λάβουν για τθ νοςθλεία ςυγκεκριμζνων αςκενϊν όπωσ για 
παράδειγμα για τουσ αςκενείσ με λοίμωξθ/αποικιςμό από πολυανκεκτικά 
πακογόνα (ςυςτθματικι ενθμζρωςθ από το φφλλο νοςθλείασ των αςκενϊν). 

- Να ενθμερϊνουν τουσ αςκενείσ και τουσ επιςκζπτεσ κακϊσ και τα τμιματα ι 
νοςοκομεία υποδοχισ των αςκενϊν για τθν εφαρμογι των απαραίτθτων μζτρων 
πρόλθψθσ, ςφμφωνα με τθν εφαρμοηόμενθ πολιτικι του νοςοκομείου. 

γ. Σφνδεςμοι κλινικϊν τμθμάτων 

Θ εδραίωςθ των ςυνδζςμων νοςθλευτϊν και ιατρϊν είναι ζνασ κεςμόσ που μπορεί 
να αποβεί ιδιαίτερα αποτελεςματικόσ ςτθν εφαρμογι του εςωτερικοφ κανονιςμοφ 
ςτα κλινικά τμιματα. Θ δράςθ τουσ αναπτφςςεται ςε όλουσ τουσ τομείσ, ςτθν 
επιτιρθςθ των λοιμϊξεων, ςτθν επιτιρθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ κακϊσ και ςτθν 
εκπαίδευςθ των Ε.Υ. 

Σε κάκε τμιμα μπορεί να είναι ζνα ι και περιςςότερα άτομα τόςο από το ιατρικό όςο 
και από το νοςθλευτικό προςωπικό. Με τθν εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου μζτρου 
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αναδεικνφονται επαγγελματίεσ υγείασ με ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτο αντικείμενο των 
λοιμϊξεων και παρζχονται κίνθτρα και ςε άλλα άτομα εκτόσ των κεςμικϊν οργάνων 
να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτα προγράμματα ελζγχου και πρόλθψθσ. 

Στο νοςοκομείο μασ, μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ διλωςθσ ενδιαφζροντοσ από τθν 
ΕΝΛ, ορίςτθκαν ωσ «ςφνδεςμοι» οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι: 

 Σταματοποφλου Μυρϊπθ, ΜΕΘ Κ/Κ 

 Ραπαδοποφλου Στυλιανι, ΤΕΡ 

 Μπουρμπουτςιϊτθ Άννα, ΤΕΡ  

 οφςςου Άννα, ΜΕΘ Κ/Κ 

 Ραναγιωτοποφλου Φωτεινι, ΤΕΡ 

 Μουρελά Πλγα, ΑΡ 

 Νοφςθ Ευτυχία, ΤΕΡ, 

Με τθν υπ’αρικμ. 45/04-01-16 απόφαςθ τθσ ΕΝΛ 

Πλα τα ανωτζρω μζλθ ανικουν ςτθ Νοςθλευτικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου ενϊ 
δεν υπιρξε καμία διλωςθ ενδιαφζροντοσ από τθν Ιατρικι Υπθρεςία. 

Ακολοφκθςε ςχετικι εκπαίδευςθ και πιςτοποίθςθ των «ςυνδζςμων» από τθν ΕΝΛ. 

δ. Μικροβιολογικό εργαςτιριο 

Θ επιτιρθςθ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και τθσ μικροβιακισ αντοχισ βαςίηεται 
ςτο μικροβιολογικό εργαςτιριο του νοςοκομείου. Θ ςυνεργαςία των κλινικϊν 
τμθμάτων με το προςωπικό του μικροβιολογικοφ εργαςτθρίου είναι κακοριςτικι για 
τθν ζγκαιρθ κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ των αςκενϊν κακϊσ και τον ζλεγχο των 
επιδθμιϊν. Τονίηεται ότι ςτο νοςοκομείο μασ, εκτόσ από τθν Δ/ντρια του 
Μικροβιολογικοφ Εργαςτθρίου, ςυμμετζχει ενεργά θ κ. Ηαρκωτοφ, Επιμελιτρια Α’, ωσ 
τακτικό μζλοσ τθσ ΕΝΛ και τθσ ΟΕΚΟΧΑ και θ κ. Μάμαλθ, ωσ μζλοσ τθσ ΟΕΚΟΧΑ. 

Το μικροβιολογικό εργαςτιριο είναι ςε κζςθ να διεκπεραιϊςει τα ακόλουκα: 

- Τθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ διάγνωςθ των νοςοκομειακϊν πακογόνων με εφαρμογι 
επιςτθμονικά αποδεκτισ μεκοδολογίασ. 

- Τθν ανίχνευςθ μθχανιςμϊν αντοχισ ςτα αντιβιοτικά, πακογόνων με ιδιαίτερθ 
επιδθμιολογικι ςθμαςία. 

- Τθ ςυνεργαςία με εξειδικευμζνα εργαςτιρια για τθν αποςτολι ςτελεχϊν και τθν 
πραγματοποίθςθ πρόςκετων δοκιμαςιϊν όταν απαιτείται. 

- Τθν παροχι επαρκϊν πλθροφοριϊν ςτουσ κεράποντεσ ιατροφσ ςχετικά με τθν 
ευαιςκθςία των μικροοργανιςμϊν ςτα διακζςιμα αντιβιοτικά για τθν 
αντιμετϊπιςθ λοιμϊξεων που προκαλοφνται από αυτοφσ. 

- Τθν ανίχνευςθ ςυρροϊν αςκενϊν με λοίμωξθ/αποικιςμό από ςυγκεκριμζνα 
νοςοκομειακά πακογόνα. 

- Τθν καλλιζργεια δειγμάτων από το άψυχο περιβάλλον ςυςτθματικά (ςτα 
τμιματα τθσ Αιμοδοςίασ, τθσ Αποςτείρωςθσ, τθσ ΜΕΘ, των Χειρουργείων) και 
περιςταςιακά, όπου και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

- Τον ζλεγχο τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ αποςτείρωςθσ - απολφμανςθσ του 
ιατρονοςθλευτικοφ εξοπλιςμοφ με καλλιζργειεσ κατάλλθλων δειγμάτων. 
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- Τθ διαςφάλιςθ τθσ ςωςτισ και αςφαλοφσ μεταφοράσ βιολογικϊν δειγμάτων 
εντόσ και εκτόσ νοςοκομείου. 

- Τθν επιτιρθςθ τθσ μικροβιακισ αντοχισ και τθν ενθμζρωςθ ςυςτθματικά τθσ 
ΕΝΛ, τθσ διοίκθςθσ και των κλινικϊν τμθμάτων για τα δεδομζνα τθσ επιτιρθςθσ 
και τθν αναγκαιότθτα άμεςθσ εφαρμογισ των μζτρων πρόλθψθσ και ελζγχου. 

ε. Φαρμακείο 

Δ/ντρια Φαρμακείου: Καλοφωλιά Σ. 

Θ ςυμμετοχι του φαρμακείου είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ ςτουσ εξισ τομείσ: 

- Στθν επιτιρθςθ του δείκτθ κατανάλωςθσ αντιβιοτικϊν (DDDs). Θ επιτιρθςθ του 
ςυγκεκριμζνου δείκτθ πραγματοποιείται από τα φαρμακεία των νοςοκομείων 
ςφμφωνα με τθν προτεινόμενθ μεκοδολογία και τα αποτελζςματα 
αποςτζλλονται ςτο ΚΕΕΛΡΝΟ. 

- Στθν προϊκθςθ τθσ ορκολογικισ χριςθσ των αντιβιοτικϊν ςτο νοςοκομειακό 
χϊρο. Θ Δ/ντρια του φαρμακείου ςυμμετζχει ςτθν αντίςτοιχθ ομάδα του 
νοςοκομείου με αρμοδιότθτεσ όπωσ περιγράφονται ςτο αντίςτοιχο ΦΕΚ. 

- Στθν προμικεια των κλινικϊν τμθμάτων με αλκοολοφχα διαλφματα για τθν 
εφαρμογι τθσ υγιεινισ των χεριϊν κακϊσ και ςτθν επιτιρθςθ τθσ κατανάλωςισ 
τουσ. 

- Στθν εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων απολυμαντικϊν διαλυμάτων ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ τθσ ΕΝΛ για τον κακαριςμό των άψυχων επιφανειϊν και του 
ιατρονοςθλευτικοφ εξοπλιςμοφ. 

 
ςτ. Επόπτριεσ Δθμόςιασ Υγείασ 

Τεςςζρη Δ., Κρεποφρη Μ. 

Θ ςυμμετοχι των εποπτριϊν υγείασ περιλαμβάνει τα εξισ: 

- Λιψθ δειγμάτων τροφίμων και νεροφ και επιτιρθςθ των αρχείων 
δειγματολθψιϊν 

- Επιτιρθςθ διαδικαςιϊν εντομομυοκτονίασ 
- Υπεφκυνεσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Υγειονομικισ Μονάδασ (ΥΔΑΥΜ) 
- Συμμετοχι ςτθν επιτροπι Ελζγχου Κακαριότθτασ 

η. Συνεργείο Κακαριότθτασ 

Με ςχετικι ςφμβαςθ, (με τθν 18/19-05-2016, κζμα 3ο απόφαςθ του Δ.Σ) θ υπθρεςία 
κακαριότθτασ του Νοςοκομείου μασ ζχει ανατεκεί ςτθν εταιρεία «MUR» Υπθρεςίεσ 
Κακαριςμοφ Ε.Ρ.Ε.  

Θ ςυχνότθτα και ο τρόποσ κακαριςμοφ των χϊρων πραγματοποιείται ςφμφωνα με 
ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ τθσ ΕΝΛ, οι οποίεσ περιγράφονται αναλυτικά ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ.  

θ. Ομάδα Εκπαίδευςθσ για τθν Πρόλθψθ και τον Ζλεγχο των Λοιμϊξεων  
Ρεριγράφεται αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο Θ. 
κ. Ομάδεσ Δράςθσ Ορκολογικισ Χριςθσ Αντβιοτικϊν 
Ρεριγράφεται αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο Η.  
ι. Ομάδα Επιτιρθςθσ Συμμόρφωςθσ ςτθν Υγιεινι των Χεριϊν 
Ρεριγράφεται αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο Δ6. 
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ια. Ομάδα Αξιολόγθςθσ και Στατιςτικισ Επεξεργαςίασ των Επιτθροφμενων Δεικτϊν 
Αποτελοφμενθ από: Ο.Ηαρκωτοφ, Ε. Κουςοφλθ, Κ. Ρολυμζρθ.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΕΡΙΤΘΘΣΘ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΧΩΟΥΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Δ1: Σφςτθμα υποχρεωτικϊσ δθλοφμενων νοςθμάτων 

Τα δελτία διλωςθσ των υποχρεωτικϊσ δθλοφμενων νοςθμάτων που αποςτζλλονται 
από τα Νοςοκομεία και τισ Διευκφνςεισ Υγείασ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων τθσ 
χϊρασ παραλαμβάνονται από το Τμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ του ΚΕΕΛΡΝΟ, 
καταχωροφνται, αναλφονται, ςυνάγονται ςυμπεράςματα και γίνονται οι απαραίτθτεσ 
παρεμβάςεισ για τθν προάςπιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ. 

Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ των δεδομζνων παρουςιάηονται ςε τακτικζσ 
εκκζςεισ του ςυςτιματοσ υποχρεωτικισ διλωςθσ. 

Τα νοςιματα που επιτθροφνται είναι τα εξισ:  

Α/Α Νόςθμα 
 Νοςιματα άμεςθσ διλωςθσ  

1 Αλλαντίαςθ 
2 Άνκρακασ  
3 Διφκερίτιδα 
4 Εγκεφαλίτιδεσ από αρμπο – ιοφσ 
5 Ευλογιά  
6 Ιογενείσ αιμορραγικοί πυρετοί 
7 Λφςςα  
8 Μελιοείδωςθ / Μάλθ 
9 Ρανϊλθ 

10 Σοβαρό οξφ αναπνευςτικό ςφνδρομο (SARS) 
11 Τουλαραιμία 
12 Χολζρα 

 Νοςιματα για τα οποία γίνεται ειδικι διλωςθ 
13 AIDS – Μόλυνςθ από HIV 
14 Μεταδοτικι ςπογγϊδθσ εγκεφαλοπάκεια, παραλλαγι (vCJD) 
15 Ρολυομελίτιδα  
16 Αςυνικιςτο ςυμβάν ςυρροισ κρουςμάτων ι μεμονωμζνου περιςτατικοφ 

 Άλλα ειςαγόμενα νοςιματα 
17 Ελονοςία  

 Νοςιματα που μεταδίδονται αερογενϊσ ι με ςταγονίδια 
18 Μθνιγγίτιδα (βακτθριακι, άςθπτθ) 
19 Μθνιγγιτιδοκοκκικι νόςοσ 
20 Φυματίωςθ 
21 Λεγιονζλλωςθ  
22 Γρίππθ  

 Νοςιματα που προλαμβάνονται με εμβολιαςμό και ςυγγενι νοςιματα 
23 Ιλαρά  
24 Ερυκρά  
25 Ραρωτίτιδα  
26 Ανεμευλογιά με επιπλοκζσ  
27 Κοκκφτθσ  
28 Τζτανοσ / Τζτανοσ νεογνικόσ 
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29 Συγγενισ ερυκρά 
30 Συγγενισ τοξοπλάςμωςθ 
31 Συγγενισ ςφφιλθ 

 Ιογενείσ θπατίτιδεσ 
32 Θπατίτιδα Α, οξεία 
33 Θπατίτιδα Β, οξεία  / HbsAg (+) ςε βρζφθ < 12 μθνϊν 
34 Θπατίτιδα C, οξεία / επιβεβαιωμζνο anti – HCV κετικό (αϋ διάγνωςθ) 

 Νοςιματα που μεταδίδονται τροφιμογενϊσ, υδατογενϊσ ι από περιβαλλοντικι 
πθγι και ηωονόςοι 

35 Συρροι κρουςμάτων τροφιμογενοφσ – υδατογενοφσ νοςιματοσ  
36 Τυφοειδισ πυρετόσ / παράτυφοσ 
37 Σαλμονζλλωςθ  
38 Σιγκζλλωςθ  
39 Λοίμωξθ από εντεροαιμορραγικι E. coli (EHEC) 
40 Τριχίνωςθ  
41 Βρουκζλλωςθ  
42 Λιςτερίωςθ  
43 Ρυρετόσ Q, οξεία λοίμωξθ 
44 Εχινοκοκκίαςθ  
45 Λεϊςμανίαςθ  
46 Λεπτοςπείρωςθ  

 Σεξουαλικϊσ Μεταδιδόμενα Νοςιματα  
47 Γονόρροια (Neisseria gonorrhoeae) 
48 Λοιμϊξεισ από χλαμφδια (Chlamydia trachomatis) 
49 Σφφιλθ (Treponema pallidum) 

 

Δ2: Μθνιαία Επίπτωςθ Βακτθριαιμιϊν από Ρολυανκεκτικά Ρακογόνα 

1οσ ΔΕΙΚΤΗΣ: Μθνιαία Επίπτωςθ Βακτθριαιμιϊν από Πολυανκεκτικά Πακογόνα 

Α. Σκοπόσ μζτρθςθσ του δείκτθ 

Ρρόκειται για ςυνεχι καταγραφι των βακτθριαιμιϊν από τα πολυανκεκτικά 
πακογόνα που επιτθροφνται. Ο δείκτθσ αυτόσ αναδεικνφει, μζςα ςτο χρόνο, τθν τάςθ 
(αυξθτικι ι πτωτικι) τθσ επίπτωςθσ εμφάνιςθσ βακτθριαιμιϊν από τα 
πολυανκεκτικά πακογόνα που επιτθροφνται ςτα νοςοκομεία. Οι βακτθριαιμίεσ είναι 
οι ςυχνότερεσ και ςοβαρότερεσ λοιμϊξεισ από τα ςυγκεκριμζνα βακτιρια ςφμφωνα 
και με τθν μζχρι τϊρα επιτιρθςθ που πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια εφαρμογισ 
του Σχεδίου Δράςθσ «Ρροκροφςτθσ». Επιπλζον, θ καταγραφι των βακτθριαιμιϊν 
βαςίηεται ςτθν μικροβιολογικι τεκμθρίωςθ και γι αυτό το λόγο θ ςυνεχισ επιτιρθςθ 
τουσ είναι πιο αξιόπιςτθ. Τζλοσ, αποτελοφν ζναν αντιπροςωπευτικό δείκτθ 
επίπτωςθσ νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων από τα ςυγκεκριμζνα πολυανκεκτικά 
πακογόνα που επιτθροφνται ςτα νοςοκομεία. 

Β. Ρεριγραφι Δείκτθ 

Αρικμόσ βακτθριαιμιϊν από πολυανκεκτικά πακογόνα που επιτθροφνται, ανά χίλιεσ 
θμζρεσ νοςθλείασ, ανά μινα. 

Αρικμθτισ: Νζα επειςόδια βακτθριαιμιϊν από πολυανκεκτικά πακογόνα ανά μινα 

Ραρανομαςτισ: Σφνολο θμερϊν νοςθλείασ ανά μινα. 
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Εάν ςε ζνα αςκενι επιςυμβοφν πάνω από ζνα επειςόδια βακτθριαιμίασ το μινα, ωσ 
νζα επειςόδια βακτθριαιμίασ ανά αςκενι καταγράφονται α) οι βακτθριαιμίεσ από 
διαφορετικό πακογόνο και β) οι βακτθριαιμίεσ από το ίδιο πακογόνο που 
εμφανίςκθκαν, όμωσ, με διαφορά τουλάχιςτον δφο εβδομάδων από τθν πρϊτθ 
απομόνωςθ του ςυγκεκριμζνου πακογόνου. 

Τα πακογόνα κεωροφνται ίδια όταν ςυμπίπτουν κατά είδοσ, γζνοσ και φαινότυπο 
αντοχισ. Τα πακογόνα κεωροφνται διαφορετικά εάν ο φαινότυποσ αντοχισ διαφζρει 
ςε ζνα από τα αντιβιοτικά που επιτθροφνται και αποτελοφν δείκτεσ μικροβιακισ 
αντοχισ για τα ςυγκεκριμζνα πακογόνα (βλζπε δελτίο επιτιρθςθσ μικροβιακισ 
αντοχισ). 

Βακτθριαιμίεσ που επιμζνουν, οφειλόμενεσ ςε ςυγκεκριμζνθ εςτία λοίμωξθσ, κα 
πρζπει να αξιολογοφνται ανάλογα από τουσ κεράποντεσ ιατροφσ 

Κάκε νοςοκομείο κα παραλαμβάνει κάκε εξάμθνο τθν τάςθ τθσ μθνιαίασ επίπτωςθσ 
βακτθριαιμιϊν/1000θμζρεσ νοςθλείασ από τα πολυανκεκτικά πακογόνα που 
επιτθροφνται, ςυνολικά, ανά μικροοργανιςμό και ανά είδοσ μικροβιαιμίασ. 

Γ. Αξιολόγθςθ δείκτθ 

Ο δείκτθσ αξιολογείται για κάκε νοςοκομείο όςον αφορά τθν πτωτικι ι αυξθτικι 
τάςθ μζςα ςτο χρόνο, ςε ςυνάρτθςθ με τθν ςτοχοκεςία για το ςυγκεκριμζνο χρονικό 
διάςτθμα. Επιπλζον, ςε κάκε ζκκεςθ δεδομζνων επιτιρθςθσ κα παρζχονται οι τάςεισ 
τθσ επίπτωςθσ όλων των νοςοκομείων, ςε εκνικό επίπεδο, κακϊσ και κατά ομάδεσ 
νοςοκομείων με βάςθ τον αρικμό των λειτουργικϊν κλινϊν. 

Δ. Επιπρόςκετεσ επεξθγιςεισ 

Οι βακτθριαιμίεσ που επιτθροφνται είναι οι νοςοκομειακζσ ι ςχετιηόμενεσ με χϊρουσ 
παροχισ  υπθρεςιϊν υγείασ, μικροβιολογικά τεκμθριωμζνεσ, βακτθριαιμίεσ. 

Ε. Λοιμϊξεισ Σχετιηόμενεσ με Χϊρουσ Ραροχισ Υγείασ 

Ωσ Λοιμϊξεισ Σχετιηόμενεσ με Χϊρουσ Ραροχισ Υγείασ ορίηονται οι λοιμϊξεισ που 
ςχετίηονται με τθν νοςθλεία του αςκενοφσ ςτο ςυγκεκριμζνο νοςοκομείο. 

Σφμφωνα με τουσ διεκνείσ οριςμοφσ (ECDC/CDC) ωσ Λοίμωξθ Συνδεόμενθ με Χϊρουσ 
Ραροχισ Υγείασ ορίηεται θ λοίμωξθ που εμφανίηει ζνασ αςκενισ από τθν 3θ 
θμερολογιακι θμζρα τθσ νοςθλείασ του (ωσ 1θ θμζρα νοςθλείασ ορίηεται θ θμζρα 
ειςαγωγισ του ςτο νοςοκομείο) και μετά. 

Ειδικζσ περιπτϊςεισ αποτελοφν οι λοιμϊξεισ που ςυνδζονται με ιατρονοςθλευτικοφσ 
παρεμβατικοφσ χειριςμοφσ (λοιμϊξεισ χειρουργικοφ πεδίου, λοιμϊξεισ που 
ςυνδζονται με τθν τοποκζτθςθ ενδαγγειακϊν κακετιρων, ουροκακετιρων κ.α). 
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Μικροβιολογικά Τεκμθριωμζνθ Βακτθριαιμία 

Απομόνωςθ από καλλιζργεια αίματοσ των πολυανκεκτικϊν μικροοργανιςμϊν που 
επιτθροφνται: 

- Ανκεκτικά ςτισ καρβαπενζμεσ ςτελζχθ Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas 
- Ανκεκτικά ςτθν Μεκικιλλίνθ ςτελζχθ S. aureus (MRSA) 
- Ανκεκτικά ςτα Γλυκοπεπτίδια ςτελζχθ Enteroccocus(VRE) 

Είδθ Μικροβιολογικά Τεκμθριωμζνων Βακτθριαιμιϊν που επιτθροφνται 

Αλγόρικμοσ επιτιρθςθσ βακτθριαιμιϊν (ςχιμα 2) 

Βακτθριαιμία Συνδεόμενθ με Κεντρικό Φλεβικό Κακετιρα (ΒΣ.ΚΦΚ-CRBSI) 

Σε αυτι τθν κατθγορία κατατάςςονται οι βακτθριαιμίεσ που ςυνδζονται με τθν 
τοποκζτθςθ και τον χειριςμό κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων, εφόςον ζχει 
αποκλειςτεί άλλθ πικανι εςτία τθσ βακτθριαιμίασ (π.χ. δευτεροπακισ βακτθριαιμία). 

Θ τεκμθρίωςθ των ΒΣ-ΚΦΚ απαιτεί απομόνωςθ των μικροοργανιςμϊν που 
επιτθροφνται, από καλλιζργεια αίματοσ που ζχει λθφκεί από άλλθ κζςθ εκτόσ του 
κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα (εάν κατά τθν τοποκζτθςθ κεντρικοφ φλεβικοφ 
κακετιρα πραγματοποιθκεί λιψθ δείγματοσ αίματοσ χωρίσ να ζχουν διαςπαςτεί οι 
φραγμοί αντιςθψίασ, τότε θ λιψθ κεωρείται περιφερικι και κα πρζπει να 
διευκρινίηεται ανάλογα από τουσ κλινικοφσ ιατροφσ), ςε χρονικό διάςτθμα 48 ωρϊν 
πριν ι μετά τθν αφαίρεςθ του κακετιρα (θ τοποκζτθςθ του κακετιρα κα πρζπει να 
ζχει γίνει τουλάχιςτον 48 ϊρεσ πριν τθν αφαίρεςι του) και ζνα από τα παρακάτω 
κριτιρια: 

Ι. Θετικι καλλιζργεια άκρου κακετιρα 

Ροςοτικι καλλιζργεια του άκρου του κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα με ≥103CFU/ml ι 
θμιποςοτικι καλλιζργεια κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα με >15 CFU. 

Οι καλλιζργειεσ των άκρων κακετιρων ωσ μοναδικό κριτιριο δεν χρθςιμοποιοφνται 
για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ΒΣ-ΚΦΚ. 

ΙΙ. Θετικζσ καλλιζργειεσ αίματοσ (λθφκείςεσ από το κεντρικό φλεβικό κακετιρα και 
από περιφερικι φλζβα) 

ΙΙα. Αρικμόσ αποικιϊν ςε καλλιζργεια αίματοσ από κεντρικό φλεβικό κακετιρα 5 
φορζσ μεγαλφτεροσ από εκείνον του αίματοσ που ζχει λθφκεί από περιφερικό 
αγγείο, ι 

ΙΙβ. Χρονικι διαφορά ςτθ κετικοποίθςθ των καλλιεργειϊν αίματοσ: απομόνωςθ 
μικροοργανιςμοφ ςε δείγμα αίματοσ που ζχει λθφκεί από κεντρικό φλεβικό 
κακετιρα τουλάχιςτον δφο ϊρεσ νωρίτερα από τθν απομόνωςθ του ίδιου 
μικροοργανιςμοφ από δείγμα αίματοσ που ζχει λθφκεί από περιφερικό αγγείο (θ 
λιψθ των δειγμάτων αίματοσ από τον κεντρικό φλεβικό κακετιρα και από το 
περιφερικό αίμα πρζπει να γίνεται τθν ίδια χρονικι ςτιγμι). 

ΙΙΙ. Θετικι καλλιζργεια πυϊδουσ εκκρίματοσ από το ςθμείο ειςόδου του ΚΦΚ 

Θετικι καλλιζργεια από πυϊδεσ ζκκριμα από το ςθμείου ειςόδου του κεντρικοφ 
φλεβικοφ κακετιρα, με απομόνωςθ του ίδιου μικροοργανιςμοφ με εκείνον που ζχει 
απομονωκεί από τθν καλλιζργεια αίματοσ. 
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Δευτεροπακισ Βακτθριαιμία 

Ο ίδιοσ μικροοργανιςμόσ που απομονϊνεται από τθν περιφερικι καλλιζργεια 
αίματοσ απομονϊνεται και από άλλθ εςτία λοίμωξθσ ι υπάρχει ιςχυρι κλινικι 
τεκμθρίωςθ ότι θ βακτθριαιμία προζρχεται από άλλθ εςτία λοίμωξθσ, από 
παρεμβατικό χειριςμό ι φπαρξθ ξζνου ςϊματοσ: 

Οι πιο ςυχνζσ εςτίεσ δευτεροπακοφσ βακτθριαιμίασ είναι οι ακόλουκεσ: 

- Λοίμωξθ Κατϊτερου Αναπνευςτικοφ Συςτιματοσ (Ρνευμονία) 
- Λοίμωξθ Ουροποιθτικοφ Συςτιματοσ 
- Λοίμωξθ Γαςτρεντερικοφ Σωλινα 
- Λοίμωξθ Χειρουργικοφ Ρεδίου 
- Λοίμωξθ Μαλακϊν Μορίων 

Πρωτοπακισ Βακτθριαιμία (αγνϊςτου εςτίασ) 

Θ βακτθριαιμία δεν ανικει ςε καμία από τισ παραπάνω δφο κατθγορίεσ (εφόςον 
υπάρχουν διακζςιμεσ πλθροφορίεσ). Ριο ςυγκεκριμζνα, ελιφκθςαν δείγματα ςτα 
πλαίςια διερεφνθςθσ τθσ εςτίασ τθσ βακτθριαιμίασ και δεν ανευρζκθκε προφανισ 
εςτία. (Σφμφωνα με τθν νεϊτερθ διεκνι κατθγοριοποίθςθ των βακτθριαιμιϊν ςτισ 
πρωτοπακείσ βακτθριαιμίεσ ανικουν και οι ΒΣ.ΚΦΚ. Λόγω όμωσ τθσ ιδιαίτερθσ 
ςθμαςίασ τουσ για τθν εφαρμογι των μζτρων πρόλθψθσ και ελζγχου, κα 
καταγράφονται ξεχωριςτά από τισ υπόλοιπεσ πρωτοπακείσ, όπωσ αναλφεται 
παραπάνω). 

Αδιευκρίνιςτθ βακτθριαιμία 

Δεν υπάρχουν διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εςτία τθσ βακτθριαιμίασ. 

Είδθ κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων 

Κεντρικοφσ φλεβικοφσ κακετιρεσ κεωροφμε τουσ ενδοφλζβιουσ κακετιρεσ των 
οποίων το άπω άκρο βρίςκεται μζςα ςε μεγάλα φλεβικά ςτελζχθ όπωσ θ πνευμονικι 
αρτθρία, θ άνω και κάτω κοίλθ φλζβα, οι υποκλείδιεσ, ςφαγίτιδεσ, λαγόνιεσ και 
μθριαίεσ φλζβεσ (ςτα νεογνά ςυμπεριλαμβάνεται και θ ομφαλικι φλζβα), 
ανεξάρτθτα από το ςθμείο ειςόδου του κακετιρα. Σε αυτι τθν κατθγορία ανικουν οι 
Peripherally Inserted Central Catheters-PICCs που ειςάγονται ςτο αντιβράχιο και 
προωκοφνται μζχρι τθν υποκλείδιο ι τθν άνω κοίλθ φλζβα και κεωροφνται κεντρικζσ 
γραμμζσ. Τα κθκάρια κεωροφνται κεντρικζσ γραμμζσ. 

Θ επιτιρθςθ πραγματοποιείται με τθν ςυμβολι του μικροβιολογικοφ εργαςτθρίου, 
τθσ ΕΝΛ και των κεραπόντων ιατρϊν. 

Θ επικοινωνία μεταξφ τουσ είναι πολφ ςθμαντικι για τθ διεκπεραίωςθ τθσ 
επιτιρθςθσ με όςο πιο τεκμθριωμζνο τρόπο γίνεται. Τα δείγματα αίματοσ που 
λαμβάνει το μικροβιολογικό εργαςτιριο από τα κλινικά τμιματα πρζπει να είναι 
κατάλλθλα χαρακτθριςμζνα ιδιαίτερα όταν αυτά αφοροφν δείγματα από τον ΚΦΚ. 

Το νοςοκομείο μασ αποςτζλλει ςτο ΚΕΕΛΡΝΟ εβδομαδιαίωσ ςυμπλθρωμζνα τα 
αντίςτοιχα δελτία διλωςθσ βακτθριαιμιϊν από τα πακογόνα που επιτθροφνται. 

Σε περίπτωςθ που δεν νοςθλεφεται ςτο νοςοκομείο αςκενισ με βακτθριαιμία από τα 
ςυγκεκριμζνα πακογόνα αποςτζλλεται μθδενικι διλωςθ. (Ραράρτθμα 1, ςελ: 3-7) 
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Σχιμα 2. Αλγόρικμοσ 

 
 

Δ3: Επιτιρθςθ νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και χριςθσ αντιβιοτικϊν 

 
2οσ ΔΕΙΚΤΘΣ: Σθμειακόσ Επιπολαςμόσ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και Χριςθσ 
Αντιβιοτικϊν 

Α. Σκοπόσ μζτρθςθσ του Δείκτθ 

Ο ςθμειακόσ επιπολαςμόσ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων αφορά τθ ςυςτθματικι 
καταγραφι των νοςθλευομζνων αςκενϊν με ςυγκεκριμζνεσ νοςοκομειακζσ 
λοιμϊξεισ (βάςει πρωτοκόλλου, οριςμϊν και δελτίου του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου 
Ρρόλθψθσ και Ελζγχου Λοιμϊξεων – ECDC) για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα από 
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όλα τα νοςοκομεία τθσ χϊρασ. Ο ςθμειακόσ επιπολαςμόσ οργανϊνεται από τθ 
διοίκθςθ και τθν ΕΝΛ του νοςοκομείου ςε ςυνεργαςία με το ΚΕΕΛΡΝΟ κάκε 2 χρόνια. 

Ο ςθμειακόσ επιπολαςμόσ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων ωσ ςκοπό ζχει τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ τάςθσ τθσ ςυχνότθτασ ςυγκεκριμζνων νοςοκομειακϊν 
λοιμϊξεων (ανά ςθμείο εντόπιςθσ, πακογόνο, τμιμα/κλινικι) και τθ ςφγκριςθ αυτισ 
με το γενικό πανευρωπαϊκό δείκτθ και τουσ δείκτεσ άλλων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν, με 
τελικό ςτόχο τθν εφαρμογι παρεμβάςεων και τθ μείωςθ ι και εκμθδζνιςι τουσ. 

Ο ςθμειακόσ επιπολαςμόσ χριςθσ αντιβιοτικϊν ωσ ςκοπό ζχει τθν παρακολοφκθςθ 
τθσ τάςθσ τθσ κατανάλωςθσ αντιβιοτικϊν (ςυνολικά και ανά λοίμωξθ, πακογόνο, 
τμιμα/κλινικι) και τθ ςφγκριςθ αυτισ με το γενικό πανευρωπαϊκό δείκτθ και τουσ 
επιμζρουσ δείκτεσ άλλων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν, με τελικό ςτόχο τθ μείωςθ και 
εκμθδζνιςθ τθσ άςκοπθσ κατανάλωςθσ αντιβιοτικϊν. Ο ςθμειακόσ επιπολαςμόσ για 
τθν κατανάλωςθ αντιβιοτικϊν γίνεται ταυτόχρονα με το ςθμειακό επιπολαςμό των 
νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και οι ςτόχοι είναι: 

- Θ αποτφπωςθ τθσ ςυχνότθτασ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και τθσ χριςθσ 
των αντιβιοτικϊν ςτα νοςοκομεία ανά τακτά χρονικά διαςτιματα (κάκε 6 μινεσ). 

- Θ καταγραφι των χαρακτθριςτικϊν των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων (είδοσ 
λοίμωξθσ, πακογόνοσ μικροοργανιςμόσ και δείκτεσ μικροβιακισ αντοχισ) και τθσ 
χριςθσ των αντιβιοτικϊν (αντιμικροβιακόσ παράγοντασ, ζνδειξθ χοριγθςθσ), για 
κάκε κατθγορία κλινικϊν τμθμάτων και αςκενϊν. 

Β. Ραρουςίαςθ του Δείκτθ 

Ο ςθμειακόσ επιπολαςμόσ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων εκφράηεται ατό το λόγο 
του απόλυτου αρικμοφ των νοςθλευομζνων αςκενϊν με ςυγκεκριμζνεσ 
νοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ προσ τον αρικμό των αςκενϊν που νοςθλεφονταν εκείνο το 
χρονικό διάςτθμα ςτο νοςοκομείο (ι τμιμα), εκφραςμζνο επί τοισ εκατό. 

Ο ςθμειακόσ επιπολαςμόσ τθσ χριςθσ αντιβιοτικϊν αφορά τθ ςυςτθματικι 
καταγραφι των νοςθλευομζνων αςκενϊν που λαμβάνουν κάποιο αντιβιοτικό (ωσ 
προφφλαξθ ι κεραπεία) (βάςει πρωτοκόλλου, οριςμϊν και δελτίου του Ευρωπαϊκοφ 
Κζντρου Ρρόλθψθσ και Ελζγχου Λοιμϊξεων – ECDC) προσ το ςφνολο των 
νοςθλευομζνων αςκενϊν το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, εκφραςμζνου επί τοισ 
εκατό. Ο δείκτθσ εκφράηεται ατό το λόγο του απόλυτου αρικμοφ των αςκενϊν που 
λαμβάνουν κάποιο αντιβιοτικό προσ τον αρικμό των νοςθλευομζνων αςκενϊν, επί 
τοισ εκατό. 

Γ. Αξιολόγθςθ δείκτθ 

Θ αξιολόγθςθ και θ ενθμζρωςθ ςχετικά με τα αποτελζςματα του ςθμειακοφ 
επιπολαςμοφ νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και τθσ κατανάλωςθσ των αντιβιοτικϊν ςε 
κάκε νοςοκομείο ζχει ωσ ςτόχο: 

- Να αυξθκεί θ ευαιςκθτοποίθςθ των εργαηομζνων ςε κζματα πρόλθψθσ των 
νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και ορκολογικισ χριςθσ αντιβιοτικϊν. 

- Να βελτιϊνεται κάκε φορά θ διαδικαςία τθσ επιτιρθςθσ με τθν αξιοποίθςθ τθσ 
εμπειρίασ και των ικανοτιτων του προςωπικοφ που αναλαμβάνει τθ 
διεκπεραίωςθ τθσ καταγραφισ. 



ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 

26 

 

- Να κακορίηονται κάκε φορά ςυγκεκριμζνοι αρικμθτικοί ςτόχοι τόςο ςε επίπεδο 
νοςοκομείου όςο και ςε επίπεδο επιμζρουσ τμθμάτων. 

- Να αξιολογείται θ αποτελεςματικότθτα των μζτρων που λαμβάνονται από το 
κάκε νοςοκομείο για τον ζλεγχο των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και τθν 
εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ ορκολογικισ χριςθσ των αντιβιοτικϊν. 

- Να αξιολογοφνται και να επανακακορίηονται ςτοχευμζνεσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ 
ανά τμιμα και για το ςφνολο του νοςοκομείου που κα περιλαμβάνουν τθν 
επιτιρθςθ, τθν εφαρμογι των μζτρων και τθ ςυμμόρφωςθ ςτουσ κανόνεσ τθσ 
ορκολογικισ χριςθσ των αντιβιοτικϊν. 

Θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων από το ΚΕΕΛΡΝΟ, θ ςυνεκτίμθςθ των ευρθμάτων με 
αυτά των υπολοίπων χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ και θ ενθμζρωςθ των νοςοκομείων, των 
ΥΡΕ και του Υπουργείου Υγείασ, αποςκοπεί ςτθν αξιολόγθςθ και ςτον προςδιοριςμό 
τθσ εκνικισ και τοπικισ ςτρατθγικισ ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ των 
νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων. 

Συμμετοχι του ΓΝΡ «Τηάνειο» 

Το νοςοκομείο μασ ςυμμετείχε ςτισ δφο μελζτεσ επιπολαςμοφ των νοςοκομειακϊν 
λοιμϊξεων και χριςθσ αντιβιοτικϊν που πραγματοποιικθκαν τον Ιοφνιο του 2012 και 
τον Νοζμβριο του 2016 υπό τθν εποπτεία του ΚΕΕΛΡΝΟ με τθν τεχνικι υποςτιριξθ 
του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, ςτα πλαίςια εφαρμογισ κοινοφ ευρωπαϊκοφ 
πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου Ρρόλθψθσ και Ελζγχου Νοςθμάτων (ECDC), 
με τίτλο: Point Prevalence Survey οf Healthcare - Associated Infections and 
Antimicrobial Use in European Acute Care Hospitals. 

Ακολοφκωσ, τα αποτελζςματα των μελετϊν, όςον αφορά το νοςοκομείο μασ, 
κοινοποιικθκαν ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ και παρουςιάςτθκαν κατά τθ 
διεξαγωγι των εκπαιδευτικϊν μακθμάτων τθσ ΕΝΛ ςτο ιατρονοςθλευτικό 
προςωπικό. 

Δ4: Επιτιρθςθ αντοχισ ςυγκεκριμζνων μικροοργανιςμϊν ςτα αντιβιοτικά από τα 
Μικροβιολογικά Εργαςτιρια 

3οσ ΔΕΙΚΤΘΣ: Επιτιρθςθ μικροβιακισ αντοχισ  

Α. Σκοπόσ μζτρθςθσ του Δείκτθ 

Ο δείκτθσ επιτιρθςθσ τθσ Μικροβιακισ Αντοχισ αφορά τθν ςυνεχι καταγραφι των 
επιπζδων αντοχισ των ςθμαντικότερων νοςοκομειακϊν πακογόνων ςτα αντιβιοτικά. 
Σχετίηεται άμεςα με τθν κατανάλωςθ των αντιβιοτικϊν και τθν οριηόντια διαςπορά 
των ανκεκτικϊν πακογόνων ςτο νοςοκομειακό περιβάλλον. Θ ςθμαςία του είναι 
εξαιρετικά μεγάλθ γιατί ςυμβάλει ςτθν επιλογι τθσ εμπειρικισ αντιμικροβιακισ 
αγωγισ των αςκενϊν με νοςοκομειακι λοίμωξθ. Γι αυτό το λόγο πρζπει τα κλινικά 
τμιματα να ενθμερϊνονται ςε ςυςτθματικι βάςθ για τα επιδθμιολογικά δεδομζνα 
κακϊσ και για τα επίπεδα μικροβιακισ αντοχισ που επικρατοφν τόςο ςε κάκε τμιμα 
ξεχωριςτά όςο και ςε ολόκλθρο το νοςοκομείο. 

Β. Ρεριγραφι Δείκτθ 

Τα ποςοςτά μικροβιακισ αντοχισ καταγράφονται ανά είδοσ μικροοργανιςμοφ και 
ανά μικροβιακό παράγοντα ςυνολικά κάκε εξάμθνο. Ανά είδοσ μικροοργανιςμοφ 
καταγράφεται το ποςοςτό μθ ευαίςκθτων ςτελεχϊν ςτισ ςθμαντικότερεσ κατθγορίεσ 
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διακζςιμων αντιμικροβιακϊν παραγόντων που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αντιμετϊπιςθ λοιμϊξεων από τα ςυγκεκριμζνα πακογόνα. 

Αρικμθτισ: Αρικμόσ απομονωκζντων μθ ευαίςκθτων ςτελεχϊν ανά είδοσ 
μικροοργανιςμοφ ςε ςυγκεκριμζνο αντιμικροβιακό παράγοντα. 

Ραρανομαςτισ: Σφνολο ελεγχκζντων ςτελεχϊν ανά είδοσ μικροοργανιςμοφ ςτον 
ςυγκεκριμζνο παράγοντα. Στθν περίπτωςθ που πραγματοποιείται αντιβιόγραμμα 
υπό περιοριςμό ι δεν ελζγχονται όλα τα απομονωκζντα ςτελζχθ ςτον ςυγκεκριμζνο 
αντιμικροβιακό παράγοντα κα πρζπει να αναφζρεται, όπωσ επίςθσ και τα κριτιρια ι 
άλλοι λόγοι βάςει των οποίων δεν ζγινε ζλεγχοσ ςε ςυγκεκριμζνα αντιβιοτικά. 

 
 
Θ εξζλιξθ τθσ μικροβιακισ αντοχισ ςτον νοςοκομειακό χϊρο επθρεάηεται από 
πολλοφσ παράγοντεσ κυριότεροι των οποίων είναι θ εφαρμογι των μζτρων ελζγχου 
και θ χριςθ των αντιβιοτικϊν. Γι αυτό το λόγο θ αξιολόγθςθ του δείκτθ κα γίνεται ςε 
ςυνδυαςμό και με άλλουσ παράγοντεσ όπωσ επίςθσ και με τουσ υπόλοιπουσ δείκτεσ 
επιτιρθςθσ. 

Γ. Επιπρόςκετεσ επεξθγιςεισ 

1. Οι μικροοργανιςμοί που επιτθρείται θ αντοχι τουσ ςτα βαςικότερα αντιβιοτικά 
που χρθςιμοποιοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ λοιμϊξεων από τα ςυγκεκριμζνα 
πακογόνα είναι οι ακόλουκοι: 

Escherichia coli 
Proteus mirabilis 
Acinetobacter baumannii 
Klebsiella pneumoniae 
Enterobacter aerogenes, Ε .cloacae 
Pseudomonas aeruginosa 
Staphylococcus aureus 
Enterococcus faecium, Ε. Faecalis 

2. Τα αντιβιοτικά ςτα οποία επιτθρείται θ μικροβιακι αντοχι των παραπάνω 
μικροοργανιςμϊν αναγράφονται αναλυτικά ςτον πίνακα που ακολουκεί (Ρίνακασ 2). 
Στα μθ ευαίςκθτα ςυμπεριλαμβάνονται τα ανκεκτικά και με ενδιάμεςθ ευαιςκθςία 
ςτελζχθ. 

Θ αντοχι των ςτελεχϊν ςτα ςυγκεκριμζνα αντιβιοτικά κακορίηεται με βάςθ τα όρια 
ευαιςκθςίασ πιςτοποιθμζνων διεκνϊν οργανιςμϊν που εφαρμόηονται ςε κάκε 
μικροβιολογικό εργαςτιριο και που κα πρζπει να δθλϊνεται ςε κάκε αποςτολι 
δεδομζνων (CLSI, EUCAST) Στισ περιπτϊςεισ που δεν ακολουκείται θ ίδια 
μεκοδολογία για όλα τα αντιβιοτικά κα πρζπει να αναφζρεται ςτο ζντυπο 
αποςτολισ. 
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Επιπρόςκετα κα πρζπει να δθλϊνεται θ μεκοδολογία που ακολουκείται για τθν 
τεκμθρίωςθ τθσ αντοχισ (Bauer Kirby,MIC ςε θμιαυτόματα ςυςτιματα,E-test). Εάν 
δεν ακολουκείται θ ίδια μζκοδοσ για όλα τα αντιβιοτικά κα πρζπει να δθλϊνεται κι 
αυτό ςτο ζντυπο αποςτολισ των αποτελεςμάτων. 

3. Στον δείκτθ ςυμπεριλαμβάνονται και καταγράφονται ςτελζχθ που ζχουν 
απομονωκεί μόνο από αιμοκαλλιζργειεσ νοςθλευομζνων αςκενϊν, ςφμφωνα με τα 
ακόλουκα κριτιρια: 

- Θ λιψθ του βιολογικοφ δείγματοσ κα πρζπει να ζχει γίνει μετά το πρϊτο 48ωρο 
από τθν ειςαγωγι του αςκενοφσ ςτο νοςοκομείο. Επιτθροφνται τα ςτελζχθ που 
απομονϊνονται από βακτθριαιμίεσ που ςχετίηονται με Χϊρουσ Ραροχισ 
Υπθρεςιϊν Υγείασ. Τα δείγματα που λαμβάνονται ςτα ΤΕΡ ι ςτα τακτικά 
εξωτερικά ιατρεία δεν καταμετριοφνται ςτθν επιτιρθςθ. 

- Θ καταγραφι περιλαμβάνει ζνα ςτζλεχοσ ανά αςκενι ςτθν διάρκεια του 
εξαμινου, με διαφορετικό όμωσ φαινότυπο αντοχισ ςτα αντιβιοτικά «δείκτεσ» 
θ αντοχι των οποίων επιτθρείται όπωσ αυτά αναγράφονται ςτον πρότυπο 
πίνακα καταγραφισ δεδομζνων μικροβιακισ αντοχισ. 

Ραράδειγμα 1 

Αςκενισ προςζρχεται ςτα ΤΕΡ νοςοκομείου Α με εμπφρετθ λοίμωξθ ανϊτερου 
ουροποιθτικοφ. Από τα οφρα και τθν καλλιζργεια αίματοσ απομονϊνεται E.coli 
ευαίςκθτo ςτισ περιςςότερεσ κατθγορίεσ αντιβιοτικϊν. Μετά από 10ιμερθ νοςθλεία 
ο αςκενισ εμφανίηει εκ νζου εμπφρετο και από τθν καλλιζργεια αίματοσ 
απομονϊνεται E.coli (ESBL). 

Στην καταγραφή θα υπολογιςτεί το δεφτερο ςτζλεχοσ E.coli που απομονώθηκε κατά 
την διάρκεια νοςηλείασ του αςθενοφσ και όχι το πρώτο που απομονώθηκε με την 
είςοδο του ςτο νοςοκομείο παρόλο που τα δφο ςτελζχη ζχουν διαφορετικό 
φαινότυπο αντοχήσ. 

Ραράδειγμα 2 

Από αςκενι που νοςθλεφεται 7 θμζρεσ ςε νοςοκομείο Β απομονϊνεται από 
καλλιζργεια αίματοσ ςτζλεχοσ K.pneumoniae (ESBL). Ο αςκενισ τθν 9θ θμζρα 
νοςθλείασ εμφανίηει εμπφρετο και από τθν καλλιζργεια αίματοσ απομονϊνεται 
ςτζλεχοσ K. Pneumoniae (KPC). 

Στην καταγραφή θα υπολογιςτοφν και τα δφο ςτελζχη K.pneumoniae αφοφ 
απομονώθηκαν μετά από 48ώρεσ από την ειςαγωγή του αςθενοφσ και ζχουν 
διαφορετικό φαινότυπο αντοχήσ όςον αφορά την βαςική κατηγορία των 
καρβαπενεμών (δείκτησ μικροβιακήσ αντοχήσ για ςτελζχη K.pneumoniae). 

Ακολουκεί πρότυποσ πίνακασ καταγραφισ δεδομζνων μικροβιακισ αντοχισ ανά 
μικροοργανιςμό και αντιμικροβιακό παράγοντα ςυνολικά για κάκε εξάμθνο 
επιτιρθςθσ ο οποίοσ αποςτζλλεται ςτο ΚΕΕΛΡΝΟ. Στον ςυγκεκριμζνο πίνακα για 
κάκε μικροοργανιςμό ςυμπλθρϊνονται μόνο τα ζγχρωμα πεδία. Ο πίνακασ κάκε 
εξάμθνο ςυμπλθρϊνεται τρεισ φορζσ, μία φορά για τθν ΜΕΘ, μία φορά ςυνολικά για 
όλα τα υπόλοιπα τμιματα εκτόσ ΜΕΘ και μία φορά ςυνολικά για όλο το νοςοκομείο. 

Επεξθγιςεισ ςτον πίνακα 

1 Μθ ευαιςκθςία ςε μία τουλάχιςτον καρβαπενζμθ 
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2Πποιο από τα δφο αντιβιοτικά χρθςιμοποιείται για τθν ταυτοποίθςθ του MRSA 

3 Οι μθχανιςμοί αντοχισ αναφζρονται εφόςον υπάρχει δυνατότθτα ανίχνευςι τουσ. 
Εάν υπάρχει άλλοσ μθχανιςμόσ αντοχισ από τουσ αναφερόμενουσ ςτον πίνακα 
μπορεί να καταγραφεί ςτα ςχόλια. 

ΜΕΘ/ Υπόλοιπα Κλινικά Τμιματα/Σφνολο Νοςοκομείου: υπογραμμίηεται θ ΜΕΘ, τα 
Υπόλοιπα Κλινικά Τμιματα ι το Σφνολο του Νοςοκομείου ανάλογα με το που 
αναφζρονται τα δεδομζνα καταγραφισ. 

Οι εξαιρζςεισ αναφζρονται ςε ό, τι διαφοροποιείται από τθν μεκοδολογία που 
ακολουκείται ςυνικωσ από το μικροβιολογικό εργαςτιριο. 

Στα ςχόλια αναγράφονται όλα εκείνα τα ςτοιχεία που δεν μποροφν να αναφερκοφν 
ςτον πίνακα, λόγω τθσ ςυνοπτικισ διαμόρφωςισ του αλλά και οι περιοριςμοί που 
υπάρχουν ςτθν εφαρμογι τθσ επιτιρθςθσ. 
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Ρίνακασ 2. Ροςοςτό ανκεκτικϊν ςτελεχϊν ςτα αντιβιοτικά 
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Δ5: Επιτιρθςθ κατανάλωςθσ των αντιβιοτικϊν ανά εξάμθνο (DDDs/100 αςκενείσ  - 
θμζρεσ) από τα Φαρμακεία 

4οσ ΔΕΙΚΤΘΣ: Κατανάλωςθ αντιβιοτικϊν 

Α. Σκοπόσ μζτρθςθσ του δείκτθ 

Θ κατανάλωςθ των αντιβιοτικϊν ςυνδζεται άμεςα με τθν εμφάνιςθ και εξζλιξθ τθσ 
μικροβιακισ αντοχισ. Θ μζτρθςθ τθσ κατανάλωςθσ των αντιβιοτικϊν ςτο νοςοκομείο 
είναι εξαιρετικά ςθμαντικι γιατί με τθν ταυτόχρονθ αξιολόγθςθ των δεδομζνων 
μικροβιακισ αντοχισ μπορεί να οδθγιςει ςε πολφτιμα ςυμπεράςματα και ανάλογεσ 
δράςεισ παρζμβαςθσ. Από τθν μζτρθςθ του δείκτθ κατανάλωςθσ αντιβιοτικϊν δεν 
προκφπτουν ποιοτικά δεδομζνα για τθν χριςθ των αντιβιοτικϊν ςτο νοςοκομείο (πχ. 
θ ζνδειξθ χοριγθςθσ των φαρμάκων). Θ αξία του δείκτθ ζγκειται ςτθν αποτφπωςθ 
μζςα ςτο χρόνο τθσ τάςθσ κατανάλωςθσ των αντιμικροβιακϊν παραγόντων ςτο 
ςυγκεκριμζνο νοςθλευτικό ίδρυμα και μάλιςτα με τζτοιο τρόπο ϊςτε τα δεδομζνα 
του νοςοκομείου να είναι ςυγκρίςιμα με τα εκνικά και διεκνι δεδομζνα επιτιρθςθσ. 

Β. Ρεριγραφι του δείκτθ 

Θ μονάδα μζτρθςθσ τθσ κατανάλωςθσ των αντιμικροβιακϊν παραγόντων ςτα 
νοςοκομεία είναι θ Θμεριςια Κακοριςμζνθ Δόςθ (Daily Defined Dose - DDD) ανά 
100 αςκενείσ-θμζρεσ. 

Θ DDD για κάκε φάρμακο εκφράηει τθν μζςθ θμεριςια δόςθ ςυντιρθςθσ ςε 
γραμμάρια που χορθγείται, βάςθ επίςθμων ενδείξεων του φαρμάκου, ςε ζνα ενιλικα 
αςκενι ςωματικοφ βάρουσ 70 κιλϊν. Θ Θμεριςια Κακοριςμζνθ Δόςθ φαρμάκου δεν 
εκφράηει πάντα τθν ενδεικνυόμενθ δόςθ ι τθν θμεριςια δόςθ που 
ςυνταγογραφείται ςτθν κακ' θμζρα κλινικι πρακτικι. Επιπλζον θ DDD είναι 
ανεξάρτθτθ από τθν προςαρμογι τθσ δοςολογίασ ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των 
αςκενϊν κακϊσ και ςε άλλεσ φαρμακολογικζσ παραμζτρουσ. 

Θ DDD υπολογίηεται διαιρϊντασ το ςυνολικό αρικμό γραμμαρίων του φαρμάκου που 
χορθγικθκαν προσ τον αρικμό των γραμμαρίων μία μζςθσ δόςθσ φαρμάκου. Θ μζςθ 
θμεριςια δόςθ του φαρμάκου κακορίηεται από τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ.  

Ο δείκτθσ που κα αποτυπϊνει τθν κατανάλωςθ των αντιβιοτικϊν ςτα νοςοκομεία με 
τθν ςυνεχι καταγραφι του για ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα είναι τα DDDs 
δθλαδι, θ DDD ανά 100 αςκενείσ-θμζρεσ ςφμφωνα με τισ ςυςτάςεισ του ΡΟΥ για τθν 
μζτρθςθ τθσ κατανάλωςθσ των αντιβιοτικϊν ςτα νοςοκομεία. 

Αρικμθτισ: θ DDD για κάκε αντιβιοτικό όπωσ υπολογίηεται παρακάτω. 

Ραρανομαςτισ: Σφνολο θμερϊν νοςθλείασ για το χρονικό διάςτθμα καταγραφισ που 
είναι οι ζξι μινεσ. 
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Θ κατθγοριοποίθςθ των αντιβιοτικϊν κα γίνει ςφμφωνα με το ςφςτθμα ATC/DDD 
(Anatomical Therapeutic Classification ) του WHO. Θ DDD υπολογίηεται για όςα 
αντιβιοτικά ζχουν κωδικό ςτο ςφςτθμα ATC (ATC/DDD classification, 2014 version). 

http://www.whocc.no/atc_ddd_index/updates_included_in_the_atc_dddindex 

Στο ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα οι φαρμακευτικζσ ουςίεσ κατθγοριοποιοφνται ανάλογα 
με το οργανικό ςφςτθμα ςτο οποίο επιδροφν κακϊσ και τισ κεραπευτικζσ, 
φαρμακολογικζσ και χθμικζσ ιδιότθτζσ τουσ ςε 5 διαφορετικά επίπεδα, ςε 14 βαςικζσ 
ομάδεσ και ςε αντίςτοιχεσ υποκατθγορίεσ. Οι αντιμικροβιακοί παράγοντεσ 
κατατάςςονται ςτθν 7θ κατθγορία του ςυςτιματοσ ATC (therapeuticsub group J01). 
Επικαιροποίθςθ των οδθγιϊν και τθσ λίςτασ των φαρμάκων με κωδικό ςτο ATC 
πραγματοποιείται ετθςίωσ από τον ΡΟΥ. 

Θ μετατροπι των δεδομζνων κατανάλωςθσ ςτο νοςοκομείο μασ πραγματοποιείται με 
τθ χριςθ του προγράμματοσ ABCcalc (version 3.1) που αναπτφχκθκε ςτο 
StatensSerumInstitute τθσ Κοπεγχάγθσ ωσ τμιμα του προγράμματοσ DanishIntegrated 
Antimicrobial Resistance Monitoringand Research Program (DANMAP). Το πρόγραμμα 
αυτό αποτελεί ζνα απλό υπολογιςτικό εργαλείο και περιλαμβάνει μία ειδικι 
εφαρμογι του Microsoft Excel θ οποία περιζχει όλα τα υπάρχοντα αντιβιοτικά ανά 
δραςτικι ουςία.  

Γ. Αξιολόγθςθ δείκτθ 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αξιολογείται όςον αφορά τθν πτωτικι ι αυξθτικι του τάςθ 
μζςα ςτο χρόνο για κάκε αντιμικροβιακό παράγοντα ςε ςυνάρτθςθ με τθν 
ςτοχοκεςία που ζχει κζςει το κάκε νοςοκομείο, θ οποία κακορίηεται από τουσ 
ακόλουκουσ παράγοντεσ: 

- Τα αρχικά επίπεδα κατανάλωςθσ των αντιβιοτικϊν. 
- Τθν εξζλιξθ τθσ τάςθσ των υπόλοιπων δεικτϊν που ςχετίηονται με τθν χριςθ των 

αντιβιοτικϊν, όπωσ τθσ μικροβιακισ αντοχισ και των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων 
από πολυανκεκτικά βακτιρια ι άλλων δεικτϊν που μπορεί να ζχει κζςει το ίδιο 
το νοςοκομείο για τθν ποιοτικι αξιολόγθςθ τθσ ςυνταγογράφθςθσ των 
αντιμικροβιακϊν παραγόντων. 

Δ. Επιπρόςκετεσ επεξθγιςεισ 

- Θ DDD αναφζρεται ςε ενιλικα ςωματικοφ βάρουσ 70 κιλϊν. Θ κατανάλωςθ των 
παιδιατρικϊν ςκευαςμάτων που απευκφνονται κυρίωσ ςε παιδιατρικοφσ 
αςκενείσ μετριζται με τθν χριςθ των DDD για τουσ ενιλικεσ. Εξαίρεςθ 

http://www.whocc.no/atc_ddd_index/updates_included_in_the_atc_dddindex
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αποτελοφν ςκευάςματα με αποκλειςτικι χριςθ ςτα παιδιά ςτα οποία όμωσ δεν 
ςυγκαταλζγονται τα αντιβιοτικά. 

- Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ μπορεί θ αρχικι δόςθ να διαφζρει από τθν δόςθ 
ςυντιρθςθσ κάτι που δεν επθρεάηει όμωσ τθν DDD για το ςυγκεκριμζνο 
φάρμακο. 

- Επεξθγιςεισ για κάκε αντιμικροβιακό παράγοντα ξεχωριςτά κα δίδονται ςτισ 
οδθγίεσ για τθν χριςθ του ειδικοφ excel. 

- Το δελτίο καταγραφισ κατανάλωςθσ αντιβιοτικϊν αποςτζλλεται κάκε εξάμθνο 
με fax ςτο ΚΕΕΛΡΝΟ. (Ραράρτθμα 1, ςελ: 8-9) 

Δ6: Επιτιρθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτθν Υγιεινι των Χεριϊν 

5οσ ΔΕΙΚΤΘΣ: Συμμόρφωςθ ςτθν υγιεινι των χεριϊν 

Α. Σκοπόσ μζτρθςθσ του δείκτθ 

Θ εμφάνιςθ νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων ι επιδθμιϊν ςε νοςθλευόμενουσ αςκενείσ 
αποτελεί μείηον πρόβλθμα Δθμόςιασ Υγείασ τόςο ςτθ χϊρα μασ όςο και ςε διεκνζσ 
επίπεδο. Το πρόβλθμα αυτό εμφανίηεται τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ με αυξθτικζσ 
τάςεισ παγκοςμίωσ, ενϊ ςυνεχϊσ προτείνονται και λαμβάνονται μζτρα ςε παγκόςμια 
κλίμακα με ςκοπό τον περιοριςμό τουσ. 

Σιμερα, θ μετάβαςθ από το «Ρλφςιμο των χεριϊν», ςτθν «Υγιεινι των χεριϊν» 
αποτελεί κζμα το οποίο δθμιουργεί πολλοφσ προβλθματιςμοφσ ςχετικά με τα 
προϊόντα που κεωροφνται κατάλλθλα και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ, τθ διάρκεια 
του πλυςίματοσ, αλλά παράλλθλα και ταυτόχρονα, τθν αναηιτθςθ μεκόδων αφξθςθσ 
και ελζγχου τθσ ςυμμόρφωςθσ. Θ ςωςτι τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ των χεριϊν, 
αποτελοφςε και αποτελεί, ζνα από τα βαςικά ςθμεία όλων των προγραμμάτων 
πρόλθψθσ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων. Ο πιο εφκολοσ και αποτελεςματικόσ 
τρόποσ πρόλθψθσ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων είναι θ ςυςτθματικι εφαρμογι 
των αρχϊν τθσ υγιεινισ των χεριϊν από τουσ επαγγελματίεσ υγείασ.  

Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ παρακολοφκθςθσ των διαδικαςιϊν εφαρμογισ υγιεινισ των 
χεριϊν είναι θ αποτφπωςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ του προςωπικοφ ςε αυτζσ κακϊσ και 
ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ο κακοριςμόσ ποιοτικϊν και ποςοτικϊν παραμζτρων 
ςχετικά με τισ τεχνικζσ που εφαρμόηονται. Θ καταγραφι τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτθν 
υγιεινι των χεριϊν ςε τακτά χρονικά διαςτιματα επιτρζπει τθ ςυνεχι αξιολόγθςθ 
των εφαρμοηόμενων διαδικαςιϊν και μπορεί να αποτελζςει πολφ αξιόπιςτο ποιοτικό 
δείκτθ για τθν αποδοτικότθτα των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςχετικά με τθν 
υγιεινι των χεριϊν. 

Β. Ρεριγραφι του δείκτθ 

Ωσ δείκτθ ςυμμόρφωςθσ ςτθν Υγιεινι των Χεριϊν χρθςιμοποιοφνται τα 
αποτελζςματα των καταγραφϊν ςυμμόρφωςθσ ςτα 5 βιματα για τθν Υγιεινι των 
Χεριϊν του ΡΟΥ. 

Στο νοςοκομείο μασ οι καταγραφζσ πραγματοποιοφνται με τθ χριςθ τθσ ειδικισ 
φόρμασ παρακολοφκθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ που προτείνεται από τον ΡΟΥ, 
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ (WΘΟ 2009. Hand Hygiene Technical Reference 
Manual). Θ ςυγκεκριμζνθ φόρμα ζχει διαμορφωκεί από τισ ΝΕΛ ςτα ελλθνικά 
δεδομζνα, ϊςτε να είναι πιο εφχρθςτθ (Ραράρτθμα 1, ςελ:10). 
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Ομάδα Επιτιρθςθσ 

Θ Ομάδα Επιτιρθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτθν υγιεινι των χεριϊν (observators) 
αποτελείται από: 

- Τισ 2 ΝΕΛ (Κουςοφλθ Ε, Ρολυμζρθ Κ.) 
- Τουσ ςυνδζςμουσ (ςτο τμιμα εργαςίασ τουσ) 

Λόγω ζλλειψθσ επαρκοφσ αρικμοφ παρατθρθτϊν και διακζςιμου χρόνου, οι 
καταγραφζσ από τισ ΝΕΛ πραγματοποιοφνται ςτθ ΜΕΘ (όπου καταγράφεται και θ 
πλειονότθτα των αςκενϊν με λοίμωξθ/αποικιςμό από πολυανκεκτικά πακογόνα) 
κακϊσ και ςτισ «Θζςεισ», όπου βρίςκονται οι κάλαμοι ςυν-νοςθλείασ των αςκενϊν 
αυτϊν.  

 

Γ. Αξιολόγθςθ του δείκτθ - Ανατροφοδότθςθ 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αξιολογείται όςον αφορά τθν πτωτικι ι αυξθτικι του τάςθ 
μζςα ςτο χρόνο ςε ςυνάρτθςθ με τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί από τθν ΕΝΛ και ςε 
ςυνδυαςμό με τα εκπαιδευτικά μακιματα που πραγματοποιοφνται (αξιολόγθςθ 
δείκτθ πριν και μετά τθ διενζργεια εκπαιδευτικοφ μακιματοσ ςε ςυγκεκριμζνα 
τμιματα). 

Θ ςτατιςτικι επεξεργαςία των αποτελεςμάτων πραγματοποιείται από τισ ΝΕΛ ςε 
ειδικά διαμορφωμζνο από τισ ίδιεσ λογιςμικό πρόγραμμα του “excel” και τα 
αποτελζςματα αναλφονται και αξιολογοφνται ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ ΕΝΛ ςε 
ςυνδυαςμό με τα αποτελζςματα του «Ρροκροφςτθ» τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι 
περίοδο. 

Ακολοφκωσ, όλα τα ανωτζρω κοινοποιοφνται ςτο ιατρονοςθλευτικό προςωπικό, ςτισ 
αντίςτοιχεσ Διευκφνςεισ (Ιατρικι, Νοςθλευτικι Δ/νςθ) και ςτθ Διοίκθςθ του 
Νοςοκομείου). Επιπλζον παρουςιάηονται ςτο προςωπικό κατά τθ διάρκεια των 
εκπαιδευτικϊν μακθμάτων με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςι του, τον εντοπιςμό 
παραγόντων που επθρεάηουν τθ ςυμμόρφωςθ και τθν «από κοινοφ» εφρεςθσ 
τρόπων αφξθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ. 

Δ7: Επιτιρθςθ κατανάλωςθσ αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ 

6οσ ΔΕΙΚΤΘΣ: Κατανάλωςθ αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ 

Α. Σκοπόσ μζτρθςθσ του δείκτθ 

Θ εφαρμογι των κανόνων τθσ υγιεινισ των χεριϊν αποτελεί το πλζον τεκμθριωμζνο 
μζτρο για τθν πρόλθψθ τθσ εμφάνιςθσ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων. Στακερόσ 
ςτόχοσ παραμζνει θ αφξθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ όλων των επαγγελματιϊν υγείασ ςτα 
πζντε βιματα για τθν υγιεινι των χεριϊν όπωσ αυτά ζχουν κακοριςτεί από τον ΡΟΥ. 

Θ επιτιρθςθ τθσ κατανάλωςθσ αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ ςε κάκε νοςοκομείο 
αποτελεί ζναν ζμμεςο δείκτθ ςυμμόρφωςθσ του προςωπικοφ ςτθν υγιεινι των 
χεριϊν, ο οποίοσ παρζχει τα πλεονεκτιματα τθσ απλότθτασ και ταχφτθτασ ςτθ 
ςυλλογι των ςτοιχείων, τθσ υψθλισ ευαιςκθςίασ, τθσ δυνατότθτασ αναδρομικισ 
καταγραφισ, τθσ αδρισ αποτφπωςθσ τθσ κατάςταςθσ για το ςφνολο του νοςοκομείου 
και τθσ περιοριςμζνθσ κατανάλωςθσ ανκρϊπινων πόρων για τον υπολογιςμό του. Θ 
αξιολόγθςι του γίνεται ςε ςυνδυαςμό με τισ καταγραφζσ για τθν επιτιρθςθ τθσ 
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ςυμμόρφωςθσ των επαγγελματιϊν υγείασ ςτθ υγιεινι των χεριϊν δεδομζνου ότι ο 
ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ διακζτει περιοριςμζνθ ειδικότθτα και μπορεί να 
υπερεκτιμάται θ ςυμμόρφωςθ ςε περιπτϊςεισ που θ χριςθ του αλκοολοφχου 
αντιςθπτικοφ επεκτείνεται και ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ πλθν τθσ υγιεινισ των 
χεριϊν. 

Β. Ρεριγραφι του δείκτθ 

Μεκοδολογία: θ κατανάλωςθ αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ από κάκε κλινικι του 
νοςοκομείου και τισ Μονάδεσ Εντατικισ Θεραπείασ ξεχωριςτά, καταγράφεται ςε 
ετιςια βάςθ, με τθ βοικεια του φαρμακείου και των προϊςταμζνων των κλινικϊν και 
των ΜΕΘ. Οι ψυχιατρικζσ κλινικζσ εξαιροφνται από τθν επιτιρθςθ τθσ κατανάλωςθσ 
αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ των ψυχιατρικϊν αςκενϊν που 
δεν επιτρζπει τθν άμεςθ πρόςβαςθ ςε αντιςθπτικό ςτουσ καλάμουσ. 

Ο ακόλουκοσ δείκτθσ υπολογίηεται για κάκε κλινικι: 

 

                                                   
Με βάςθ αυτόν το δείκτθ μπορεί να γίνει μια αδρι εκτίμθςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ 
πράξεων υγιεινισ των χεριϊν ανά θμζρα νοςθλείασ ωσ εξισ: Θ κάκε εφαρμογι 
αντιςθπτικοφ για τθν υγιεινι των χεριϊν ζχει υπολογιςτεί ότι απαιτεί κατά μζςο όρο 
μια ποςότθτα 3 ml. Κατά ςυνζπεια, ο αρικμόσ των εφαρμογϊν αντιςθπτικοφ 
(πράξεων υγιεινισ χεριϊν) ανά θμζρα νοςθλείασ μπορεί να υπολογιςτεί από τθν 
κατανάλωςθ του αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ ανά θμζρα νοςθλείασ. 
 

 
 
Γ. Αξιολόγθςθ του δείκτθ 

Θ επιτιρθςθ του δείκτθ τθσ κατανάλωςθσ αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ ανά κλινικι ςε 
κάκε νοςοκομείο ςε ετιςια βάςθ, επιτρζπει τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ μεταξφ 
κλινικϊν και νοςοκομείων με τα ανάλογα χαρακτθριςτικά, όςο και για το ίδιο 
νοςοκομείο ςε διαδοχικά ζτθ. 

Σε κάκε περίπτωςθ ο δείκτθσ αυτόσ δεδομζνου ότι αποτελεί ζμμεςο δείκτθ τθσ 
ςυμμόρφωςθσ ςτθν υγιεινι κα πρζπει να αξιολογείται ςε ςυνάρτθςθ με άλλουσ 
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δείκτεσ (καταγραφι ςυμμόρφωςθσ, επίπτωςθ λοιμϊξεων). Το δελτίο καταγραφισ 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα 1, ςελ: 11. 

Στο νοςοκομείο μασ, θ καταγραφι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ πραγματοποιείται από 
το Φαρμακείο και διατίκεται ςτθν ΕΝΛ κάκε φορά που αυτό ηθτθκεί. Ωςτόςο, θ ΕΝΛ 
δεν κεωρεί το ςυγκεκριμζνο δείκτθ αξιόπιςτο για τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ 
κι επομζνωσ δεν τον χρθςιμοποιεί ωσ προτιμϊμενθ μζκοδο.  

Δ8: Μθνιαία επιτιρθςθ εφαρμογισ τθσ απομόνωςθσ και του διαχωριςμοφ των 
αςκενϊν με λοίμωξθ ι αποικιςμό από πολυανκεκτικά πακογόνα 

7οσ ΔΕΙΚΤΘΣ: Συμμόρφωςθ ςτισ προφυλάξεισ επαφισ  

Α. Σκοπόσ μζτρθςθσ του δείκτθ 

Ο δείκτθσ αυτόσ ανικει ςτθν κατθγορία των δεικτϊν επιτιρθςθσ διαδικαςιϊν 
(process indicator). Αποςκοπεί ςτθν επιτιρθςθ τθσ εφαρμογισ των προφυλάξεων 
επαφισ (ΡΕ) που αποτελοφν και το ςφνολο των ενδεικνυόμενων μζτρων πρόλθψθσ 
και ελζγχου τθσ διαςποράσ των πολυανκεκτικϊν μικροοργανιςμϊν ςτο νοςοκομειακό 
περιβάλλον. Θ μθνιαία καταγραφι του ςυγκεκριμζνου δείκτθ αποτυπϊνει τα 
ακόλουκα: 

1. Το ποςοςτό ςυμμόρφωςθσ ςτθν εφαρμογι των προφυλάξεων επαφισ (ΡΕ) και 
κυρίωσ το φυςικό διαχωριςμό των αςκενϊν που είναι φορείσ των ςυγκεκριμζνων 
βακτθρίων από τουσ υπόλοιπουσ αςκενείσ. 

2. Τθ ςυνολικι μθνιαία επίπτωςθ των πολυανκεκτικϊν μικροοργανιςμϊν που 
επιτθροφνται ςτο νοςοκομείο ανά 1000 θμζρεσ νοςθλείασ. Θ επίπτωςθ προκφπτει 
από τθν μθνιαία διλωςθ των νζων αςκενϊν με λοίμωξθ ι αποικιςμό (Λ/Α) από 
πολυανκεκτικά βακτιρια. 

Β. Ρεριγραφι του δείκτθ 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εκφράηει το ποςοςτό των νζων νοςθλευομζνων αςκενϊν, 
ανά μινα, με λοίμωξθ ι αποικιςμό από πολυανκεκτικοφσ μικροοργανιςμοφσ που 
επιτθροφνται, που μονϊκθκαν ι ςυν-νοςθλεφτθκαν με άλλουσ αςκενείσ με το ίδιο 
πακογόνο μετά τθν 1θ απομόνωςθ του πολυανκεκτικοφ ςτελζχουσ. 

Αρικμθτισ: Αρικμόσ νζων αςκενϊν με λοίμωξθ ι αποικιςμό από πολυανκεκτικοφσ 
μικροοργανιςμοφσ που επιτθροφνται και νοςθλεφονται ςε απομόνωςθ ι ςυν-
νοςθλεφονται (Α/Σ) με αςκενείσ με φαινοτυπικά ίδιο μικροοργανιςμό. 

Ραρανομαςτισ: Σφνολο νζων αςκενϊν με λοίμωξθ ι αποικιςμό από 
πολυανκεκτικοφσ μικροοργανιςμοφσ που επιτθροφνται. 

 

Πςον αφορά τισ ΜΕΘ ο δείκτθσ κα διαμορφωκεί μόνο για τουσ αςκενείσ με λοίμωξθ 
ι αποικιςμό από ανκεκτικι ςτισ καρβαπενζμεσ Klebsiella spp. Ο αρικμθτισ 
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αναφζρεται ςτουσ νζουσ αςκενείσ με πολυανκεκτικι Klebsiella που τζκθκαν ςε 
φυςικό και νοςθλευτικό διαχωριςμό μζςα ςτο χϊρο τθσ ΜΕΘ προσ το ςφνολο των 
αςκενϊν με Λ/Α από τα ςυγκεκριμζνα πακογόνα. 

Θ εφαρμογι τθσ απομόνωςθσ και τθσ ςυν-νοςθλείασ ςτον χϊρο τθσ ΜΕΘ 
διαφοροποιείται από τα κλινικά τμιματα. Θ τεχνικι που κυρίωσ εφαρμόηεται είναι ο 
γεωγραφικόσ διαχωριςμόσ αςκενϊν με ταυτόχρονο διαχωριςμό των νοςθλευτϊν 
ανάλογα με τον πολυανκεκτικό μικροοργανιςμό με τον οποίο είναι αποικιςμζνοσ ο 
αςκενισ. Ο γεωγραφικόσ διαχωριςμόσ των αςκενϊν ανά πακογόνο δεν είναι πάντα 
εφικτόσ γιατί οι αςκενείσ με μακροχρόνια νοςθλεία ςτθν ΜΕΘ μπορεί να αποικιςτοφν 
με περιςςότερα από ζνα πακογόνα που επιτθροφνται. Ο περιοριςμόσ τθσ διαςποράσ 
τθσ ανκεκτικισ ςτισ καρβαπενζμεσ Klebsiella αποτελεί βαςικό ςτόχο τθσ επιτιρθςθσ, 
γι αυτό το λόγο τθ δεδομζνθ περίοδο ζχει επιλεγεί θ επιτιρθςθ του διαχωριςμοφ των 
αςκενϊν με λοίμωξθ ι αποικιςμό από το ςυγκεκριμζνο πακογόνο. 

Στο τζλοσ κάκε εξαμινου τα νοςοκομεία κα παραλαμβάνουν επιπρόςκετα και τα 
ακόλουκα ςτοιχεία που κα προκφπτουν από τθν επεξεργαςία των παραπάνω 
δεδομζνων: 

1. Ροςοςτό αςκενϊν με πολυανκεκτικοφσ μικροοργανιςμοφσ που απομονϊκθκαν ι 
ςυν-νοςθλεφτθκαν ςτο ςφνολο των αςκενϊν που νοςθλεφτθκαν με πολυανκεκτικοφσ 
μικροοργανιςμοφσ κατά τθν διάρκεια του εξαμινου ςτα κλινικά τμιματα εκτόσ ΜΕΘ. 

2. Συνολικι Μθνιαία Επίπτωςθ πολυανκεκτικϊν μικροοργανιςμϊν που επιτθροφνται 
ςτο νοςοκομείο (λοιμϊξεισ και αποικιςμοί)/1000 αςκενείσ-θμζρεσ νοςθλείασ 
(ςυνολικι και ανά μικροοργανιςμό). 

Γ. Αξιολόγθςθ δείκτθ 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτελεί δείκτθ παρακολοφκθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτθ 
διαδικαςία του φυςικοφ διαχωριςμοφ των αςκενϊν με λοίμωξθ/αποικιςμό από 
πολυανκεκτικά πακογόνα. 

Θ προςπάκεια για φυςικό διαχωριςμό των ςυγκεκριμζνων αςκενϊν από τουσ 
υπόλοιπουσ αςκενείσ, που δεν είναι αποικιςμζνοι με πολυανκεκτικά πακογόνα, 
πρζπει να είναι κακολικι και να εφαρμόηεται ςτο 100% αυτϊν των αςκενϊν. Τθν 
αξιολόγθςθ του ςυγκεκριμζνου δείκτθ επθρεάηουν παράγοντεσ όπωσ ο αρικμόσ των 
λειτουργικϊν μονϊςεων που διακζτει το νοςοκομείο, ο τρόποσ διάκεςθσ των 
μονϊςεων, θ πολιτικι του νοςοκομείου όςον αφορά τθν διαχείριςθ των 
ςυγκεκριμζνων αςκενϊν (διαδικαςία άμεςθσ απομόνωςθσ και εφαρμογισ των 
προφυλάξεων επαφισ μετά τθν διάγνωςθ, μεςολάβθςθ ΕΝΛ για τθν απομόνωςθ των 
αςκενϊν κ.α.).Ο φυςικόσ διαχωριςμόσ απαιτεί και αντίςτοιχο νοςθλευτικό 
διαχωριςμό όπου είναι εφικτό. Ιδιαίτερα για τισ ΜΕΘ, που ο αποικιςμόσ των 
αςκενϊν με πολυανκεκτικά βακτιρια μπορεί να είναι πολλαπλόσ, ςτθν διλωςθ κα 
αποτυπϊνεται ο διαχωριςμόσ των αςκενϊν με λοίμωξθ ι αποικιςμό από ανκεκτικι 
ςτισ καρβαπενζμεσ Klebsiella. 

Δ. Επιπρόςκετεσ επεξθγιςεισ 

1. Αςκενείσ: καταγράφονται μόνο νοςθλευόμενοι αςκενείσ 
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2. Νζοι αςκενείσ: θ μθνιαία καταγραφι ςχετίηεται με τθν χρονικι περίοδο που ζγινε 
θ διάγνωςθ τθσ λοίμωξθσ ι τθσ φορείασ του αςκενοφσ από πολυανκεκτικό βακτιριο 
και είναι ανεξάρτθτθ από τθν θμζρα ειςαγωγισ του. 

Ραράδειγμα. Αςκενισ ειςιχκθ τον 2ο / 2014 ςτο νοςοκομείο και από καλλιζργεια 
οφρων του αςκενοφσ τον 3ο / 2014 απομονϊνεται K.pneumoniae (KPC). Ο αςκενισ 
κα καταγραφεί τον 3ο / 2014 ωσ νζοσ αςκενισ με λοίμωξθ/αποικιςμό από 
πολυανκεκτικό μικροοργανιςμό. 

Σε νοςοκομεία που εφαρμόηεται θ ενεργθτικι επιτιρθςθ αποικιςμϊν αςκενϊν από 
πολυανκεκτικά πακογόνα που ειςάγονται ςε ςυγκεκριμζνα κλινικά τμιματα (ΜΕΘ, 
αιματολογικζσ κλινικζσ κ.α.) το ποςοςτό των νζων αςκενϊν κα είναι υψθλότερο. Στο 
ειδικό δελτίο καταγραφισ του δείκτθ υπάρχει πεδίο ςτο οποίο κα αναγράφεται από 
κάκε νοςοκομείο θ πρακτικι που ακολουκεί και που κα επθρεάςει τθν αξιολόγθςθ 
του δείκτθ. 

3. Ρολυανκεκτικοί μικροοργανιςμοί που επιτθροφνται : 

Ανκεκτικά ςτισ καρβαπενζμεσ ςτελζχθ: Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas 

Ανκεκτικά ςτθν Μεκικιλλίνθ ςτελζχθ: S.aureus (MRSA) 

Ανκεκτικά ςτα Γλυκοπεπτίδια ςτελζχθ: Enteroccocus (VRE) 

Καταγράφονται οι αςκενείσ με λοίμωξθ ι αποικιςμό από τα παραπάνω βακτιρια που 
επιτθροφνται. Οι προφυλάξεισ επαφισ, όμωσ, εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ 
που ενδείκνυται θ εφαρμογι τουσ, όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτισ κατευκυντιριεσ 
οδθγίεσ. 

4. Λοίμωξθ ι αποικιςμόσ από πολυανκεκτικοφσ μικροοργανιςμοφσ: 

Αφορά αςκενείσ από βιολογικό δείγμα των οποίων ζχει απομονωκεί πολυανκεκτικόσ 
μικροοργανιςμόσ που επιτθρείται, είτε ςυνοδεφεται με αντίςτοιχθ κλινικι 
ςυμπτωματολογία (κλινικι λοίμωξθ), είτε αποτελεί απλά αποικιςμό. Πλοι οι αςκενείσ 
με λοίμωξθ ι αποικιςμό από τα ςυγκεκριμζνα βακτιρια κα πρζπει να νοςθλεφονται 
με εφαρμογι των προφυλάξεων επαφισ. 

5. Φυςικόσ διαχωριςμόσ αςκενϊν 

Απομόνωςθ: Ο αςκενισ νοςθλεφεται μόνοσ του ανεξάρτθτα από το εάν ο κάλαμοσ 
ζχει μία ι περιςςότερεσ κλίνεσ. 

Συν-νοςθλεία: Ο αςκενισ νοςθλεφεται μαηί με ζναν ι περιςςότερουσ αςκενείσ με 
λοίμωξθ ι φορεία από τον ίδιο μικροοργανιςμό και τον ίδιο φαινότυπο, ςε κάλαμο 
που δεν νοςθλεφονται άλλοι αςκενείσ που δεν είναι αποικιςμζνοι με τον ίδιο 
πακογόνο μικροοργανιςμό. 

Διαχωριςμόσ νοςθλευτϊν-αςκενϊν ςτθν ΜΕΘ 

Οι αςκενείσ ςτθν ΜΕΘ διαχωρίηονται χωροταξικά ανάλογα με τον μικροοργανιςμό 
που είναι αποικιςμζνοι. Τον διαχωριςμό αυτό ακολουκεί και ο διαχωριςμόσ του 
νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, ςτα πλαίςια που αυτόσ είναι εφικτό να εφαρμοςτεί. Θ 
χωροταξικι διαρρφκμιςθ τθσ ΜΕΘ ςτο νοςοκομείο μασ δεν επιτρζπει το 
γεωγραφικό διαχωριςμό των αςκενϊν με Klebsiella. Επιπλζον, ο διαχωριςμόσ 
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νοςθλευτϊν (nursing cohorting) τόςο ςτθ ΜΕΘ όςο και ςτα κλινικά τμιματα είναι 
αδφνατοσ λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ.   

Χρονικι εφαρμογι τθσ απομόνωςθσ των αςκενϊν 

Ο διαχωριςμόσ των αςκενϊν αφορά τθν μόνωςθ ι τθν ςυν-νοςθλεία τουσ μετά τθν 
διάγνωςθ, ανεξάρτθτα από το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί για να εφαρμοςτεί, 
αρκεί αυτό να ζχει πραγματοποιθκεί μζςα ςτο μινα που επιτελείται θ καταγραφι. 
Εάν θ κακυςτζρθςθ τθσ απομόνωςθσ υπερβαίνει τα δφο 24ωρα από τθν 
μικροβιολογικι τεκμθρίωςθ τότε κα πρζπει να αναγράφεται ςτο ειδικό ζντυπο που 
κα αποςτζλλεται ςτο ΚΕΕΛΡΝΟ. Εάν ο αςκενισ απομονωκεί τον επόμενο μινα κα 
καταγραφεί ςτουσ αςκενείσ του επόμενου μινα. 

Αυτι θ διαφοροποίθςθ ιςχφει για οριακά χρονικά διαςτιματα ανάμεςα ςτουσ μινεσ 
καταγραφισ. 

Ραράδειγμα 

Από πφον χειρουργικοφ τραφματοσ αςκενοφσ ςτθν χειρουργικι κλινικι 
απομονϊνεται ανκεκτικό ςτισ καρβαπενζμεσ ςτζλεχοσ Αcinetobacter ςτισ 28/3/2014. 
Εφαρμόηονται οι προφυλάξεισ επαφισ για τθν νοςθλεία του αςκενοφσ αλλά 
μεταφζρεται ςε μονόκλινο κάλαμο ςτισ 3/4/2014. Ο αςκενισ κα αφαιρεκεί από τουσ 
νζουσ αςκενείσ του Μαρτίου που δεν μονϊκθκαν και κα προςτεκεί ςτουσ νζουσ 
αςκενείσ του Απριλίου που μονϊκθκαν. 

6. Μεταφορά αςκενϊν μζςα ςτο νοςοκομείο 

Πταν ζνασ αςκενισ με γνωςτό αποικιςμό από πολυανκεκτικό μικροοργανιςμό 
μεταφερκεί από τθν ΜΕΘ ςε ζνα κλινικό τμιμα τότε προςτίκεται ςτουσ νζουσ 
αςκενείσ εκτόσ ΜΕΘ. Ο αςκενισ αυτόσ δεν κα υπολογιςτεί όμωσ ςτο ςφνολο των 
νζων αςκενϊν από το οποίο προκφπτει θ επίπτωςθ των πολυανκεκτικϊν αςκενϊν 
(βλζπε οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ δελτίου διλωςθσ). 

Το νοςοκομείο μασ αποςτζλλει ςτο ΚΕΕΛΡΝΟ κάκε μινα ςυμπλθρωμζνο το 
αντίςτοιχο δελτίο διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ ςτθν εφαρμογι των προφυλάξεων επαφισ 
ςε αςκενείσ με λοίμωξθ ι αποικιςμό από πολυανκεκτικοφσ μικροοργανιςμοφσ. 
(Ραράρτθμα 1, ςελ: 12-14) 
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Δ9: Ροςοςτό ετιςιου αντιγριπικοφ εμβολιαςμοφ 

8οσ ΔΕΙΚΤΘΣ: Αντιγριπικόσ εμβολιαςμόσ προςωπικοφ 

Α. Σκοπόσ μζτρθςθσ του Δείκτθ 

Δείκτθσ αντιγριπικοφ εμβολιαςμοφ του ιατρονοςθλευτικοφ και λοιποφ προςωπικοφ 
του νοςοκομείου ορίηεται ο λόγοσ του απόλυτου αρικμοφ του ιατρονοςθλευτικοφ και 
λοιποφ προςωπικοφ που εμβολιάςκθκε πριν τθν περίοδο τθσ εποχικισ γρίπθσ προσ 
τον απόλυτο αρικμό του ιατρονοςθλευτικοφ και λοιποφ προςωπικοφ ςτο 
ςυγκεκριμζνο νοςοκομείο τθ χρονιά αυτι, εκφραςμζνοσ επί τοισ εκατό (%). 
Εργαηόμενοσ ςε χϊρο παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ ορίηεται οποιοδιποτε άτομο με 
οποιουδιποτε τφπου εργαςιακι ςχζςθ με το νοςοκομείο (μόνιμοσ, ςυμβαςιοφχοσ, 
μερικι απαςχόλθςθ) οποιαςδιποτε επαγγελματικισ κατθγορίασ (ιατρικι, 
νοςθλευτικι, τεχνικι υπθρεςία, διοίκθςθ, παραϊατρικό προςωπικό, προςωπικό 
κακαριότθτασ). Ο οριςμόσ αυτόσ ζχει επικρατιςει επειδι, εκτόσ από το 
ιατρονοςθλευτικό προςωπικό το οποίο ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με αςκενείσ και 
επομζνωσ μπορεί να μεταδϊςει τθ γρίπθ, θ γρίπθ μπορεί να μεταδοκεί ςε αςκενείσ 
και από εργαηόμενουσ άλλων κατθγοριϊν μζςω ευκαιριακισ επαφισ. 

Β. Ρεριγραφι Δείκτθ 

Τον Οκτϊβριο και Νοζμβριο κάκε χρόνο οργανϊνεται από τθν ΕΝΛ ο αντιγριπικόσ 
εμβολιαςμόσ των εργαηομζνων. Συςτινεται ο εμβολιαςμόσ να γίνεται από κινθτό 
ςυνεργείο εμβολιαςμοφ, αποτελοφμενο από νοςθλεφτρια (ΝΕΛ) και ζνα διοικθτικό 
για τθν καταγραφι των εμβολιαςκζντων. Σε περίπτωςθ που αυτό δεν είναι δυνατό, ο 
εμβολιαςμόσ γίνεται ςε προκακοριςμζνο χϊρο και χρόνο, δίνοντασ πολλζσ φορζσ τθ 
δυνατότθτα ςτουσ εργαηόμενουσ για εμβολιαςμό. Κατά προτεραιότθτα 
εμβολιάηονται εργαηόμενοι ςε τμιματα/ κλινικζσ υψθλοφ κινδφνου 
(Αιματολογικζσ/Ογκολογικζσ Κλινικζσ, Μονάδεσ Εντατικισ Θεραπείασ, Μονάδεσ 
Εντατικισ Νοςθλείασ Νεογνϊν, Ρνευμονολογικζσ Κλινικζσ) και ςτα Τμιματα 
Επειγόντων Ρεριςτατικϊν. Ρρζπει να τθρείται ετιςιο αρχείο εμβολιαςκζντων κατά 
τθσ γρίπθσ. Στισ 7 Ιανουαρίου κάκε ζτουσ αποςτζλλεται ςτο ΚΕΕΛΡΝΟ ο αρικμόσ των 
εργαηομζνων που εμβολιάςκθκαν (ςυνολικά και ανά κατθγορία), κακϊσ επίςθσ ο 
αρικμόσ των εργαηομζνων ςτο νοςοκομείο (ςυνολικά και ανά κατθγορία). 

Γ. Αξιολόγθςθ δείκτθ 

Κάκε χρόνο, μετά από αξιολόγθςθ του περςινοφ ποςοςτοφ εμβολιαςμοφ, θ ΕΝΛ κζτει 
ζνα ςτόχο για το ποςοςτό του αντιγριπικοφ εμβολιαςμοφ των εργαηομζνων. 
Συνιςτάται θ αξιολόγθςθ να γίνεται ανά τμιμα ι κατθγορία εργαηόμενων, ϊςτε να 
ακολουκιςουν ςτοχευμζνεσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ. 
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Δ10: Οργάνωςθ και υποδομζσ του νοςοκομείου που ςχετίηονται με τθν πρόλθψθ 
των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων 

 
9οσ ΔΕΙΚΤΘΣ: Ροιοτικοί δείκτεσ οργάνωςθσ και υποδομισ που ςχετίηονται με τθν 
πρόλθψθ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων 
 
Συμπλθρϊνεται θ παρακάτω φόρμα και αποςτζλλεται ετθςίωσ από τθ διοίκθςθ του 
νοςοκομείου ςτο ΚΕΕΛΡΝΟ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΜΕΤΑ ΡΟΛΘΨΘΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ- 
ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

Ε1. Υγιεινι των χεριϊν 

Θ πρόλθψθ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα για τουσ 
χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ και δεδομζνου ότι τα χζρια αποτελοφν το πιο 
κοινό μζςο μετάδοςθσ των νοςοκομειακϊν πακογόνων, θ υγιεινι των χεριϊν ςτισ 
ςωςτζσ χρονικζσ ςτιγμζσ κατά τθ φροντίδα του αςκενι και με τθν ενδεδειγμζνθ 
διαδικαςία, ανάγεται ςε πρωτεφον μζτρο πρόλθψθσ. 

Από το 2005 ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ οργανϊνει μια παγκόςμια εκςτρατεία 
για τθν προϊκθςθ τθσ Υγιεινισ των χεριϊν (WHO, First Global Patient Safety 
Challenge, “Clean Care is Safer Care”), ςτθν οποία θ χϊρα μασ επιςιμωσ ςυμμετζχει 
από τον Απρίλιο του 2010 με 24 ζωσ ςιμερα Νοςοκομεία, ενϊ το ΓΝΡ «Τηάνειο» 
ςυμμετζχει από τον Νοζμβριο του 2015. 

Ακρογωνιαίοσ λίκοσ τθσ εκςτρατείασ είναι θ εφαρμογι των 5 βθμάτων τθσ υγιεινισ 
των χεριϊν ςτουσ χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ με ςτόχο τον περιοριςμό των 
νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων και τθ μείωςθ τθσ διαςποράσ τθσ μικροβιακισ αντοχισ. 

Στο πλαίςιο αυτό το νοςοκομείο πραγματοποιεί αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων δομϊν 
και διαδικαςιϊν κακϊσ και τθν πορεία τθσ εφαρμογισ τουσ ακολουκϊντασ τθν 
πολυεπίπεδθ ςτρατθγικι προαγωγισ τθσ ΥΧ που προτείνεται από τον ΡΟΥ: 

Θ εφαρμοηόμενθ διαδικαςία περιλαμβάνει τα εξισ: 

- Εξαςφάλιςθ επάρκειασ απαραίτθτων μζςων ςτο ςθμείο φροντίδασ (νιπτιρεσ, 
υγροςάπουνα, αλκοολοφχα διαλφματα κ.λπ.) 

- Εκπαίδευςθ όλων των εμπλεκόμενων 
- Αξιολόγθςθ και ανατροφοδότθςθ 
- Χριςθ ςυςτθμάτων υπενκφμιςθσ 
- Διοικθτικι ςτιριξθ - δζςμευςθ  

Για τθν καταγραφι τθσ ςυμμόρφωςθσ του προςωπικοφ χρθςιμοποιείται θ φόρμα 
καταγραφισ όπωσ παρουςιάηεται ςτο δείκτθ ςυμμόρφωςθσ ςτθν Υγιεινι των Χεριϊν 
(Κεφάλαιο Δ6). 

Θ ΕΝΛ μεριμνά οφτωσ ϊςτε να είναι αναρτθμζνεσ ςχετικζσ αφίςεσ - 
πλαςτικοποιθμζνα ζντυπα και οδθγίεσ (Ραράρτθμα 2, ςελ: 16-17) ςτουσ κατάλλθλουσ 
χϊρουσ όπου οφείλουν οι επαγγελματίεσ υγείασ να εφαρμόηουν τθν υγιεινι των 
χεριϊν, με ςκοπό τθν υπενκφμιςθ ιδθ γνωςτϊν πρακτικϊν και τθν ευαιςκθτοποίθςι 
τουσ. Τα ςυγκεκριμζνα ζντυπα εναλλάςςονται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα ϊςτε 
να διατθροφν τθν αποτελεςματικότθτά τουσ. Για το ζτοσ 2016, με αφορμι τθν 
επικζντρωςθ του ΡΟΥ ςτο χειρουργικό αςκενι αναρτικθκαν από τθν ΕΝΛ ςχετικζσ 
αφίςεσ (Ραράρτθμα 2, ςελ: 17-18). 
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Ε2. Μζτρα ατομικισ προςταςίασ 

Ρροδιαγραφζσ ΜΑΡ 

Προςτατευτικι ενδυμαςία μίασ χριςεωσ (ρόμπα ι ποδιά) 

Το είδοσ τθσ προςτατευτικι ενδυμαςίασ που απαιτείται κακορίηεται από: 

- Το βακμό επικινδυνότθτασ τθσ ζκκεςθσ (διάρκεια και είδοσ ζκκεςθσ) 
- Το δυνθτικό κίνδυνο επαφισ με μολυςματικά υγρά 
- Το δυνθτικό κίνδυνο επιμόλυνςθσ τθσ ενδυμαςίασ από ςωματικά υγρά 

Με βάςθ τα παραπάνω μια κακαρι, μθ αποςτειρωμζνθ ρόμπα ι ποδιά είναι 
ςυνικωσ αρκετι για τθν προςταςία του δζρματοσ και τθν αποφυγι επιμόλυνςθσ τθσ 
ενδυμαςίασ κατά τθ διάρκεια διαδικαςιϊν ι παρεμβάςεων που είναι πικανό να 
προκαλζςουν αερόλυμα ι εκτίναξθ ςωματικϊν υγρϊν. Αδιάβροχθ ρόμπα ι ποδιά 
πρζπει να χρθςιμοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνοσ να λερωκεί θ ενδυμαςία με αίμα ι 
άλλα ςωματικά υγρά και εκκρίςεισ. 

Θ προςτατευτικι ενδυμαςία πρζπει πάντα να αλλάηει από αςκενι ςε αςκενι. Θ 
ενδυμαςία που χρθςιμοποιείται από προςωπικό κλινικϊν ι εργαςτθρίων για τθν 
κακθμερινι εργαςία τουσ, δεν κεωρείται ΜΑΡ. 

Ρλαςτικζσ ποδιζσ 

Μίασ χριςθσ πλαςτικζσ ποδιζσ ςυνιςτϊνται για γενικι χριςθ και για τθν προςταςία 
τθσ ενδυμαςίασ εργαςίασ (ενδυμαςία που δεν μπορεί να αφαιρεκεί) από αερόλυμα ι 
εκτίναξθ ςωματικϊν ι άλλων υγρϊν. 

όμπεσ 

Χρθςιμοποιοφνται για τθν προςταςία του ςϊματοσ του ιατρονοςθλευτικοφ 
προςωπικοφ και για τθν αποφυγι λερϊματοσ τθσ ενδυμαςίασ με αίμα, άλλα 
ςωματικά υγρά ι δυνθτικά μολυςματικό υλικό. 
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Χαρακτθριςτικά προςτατευτικισ ενδυμαςίασ 

 
 
 
 

Ρλαςτικι ποδιά 

 

 Αδιαπζραςτθ ι ανκεκτικι ςε υγρά 

 Μίασ χριςθσ, για μία διαδικαςία ι παρζμβαςθ ςε αςκενι 

 Απόρριψθ μετά τθ χριςθ τθσ 

 Χρθςιμοποιείται όταν υπάρχει πικανότθτα ζκκεςθσ τθσ ενδυμαςίασ 
εργαςίασ ςε αίμα ι ςωματικά υγρά (ςυνικωσ από το περιβάλλον), 
κατά τθ διάρκεια διαδικαςιϊν με μικρό κίνδυνο επιμόλυνςθσ του 
βραχίονα των εργαηόμενων 

 Χρθςιμοποιείται όταν λαμβάνονται προφυλάξεισ επαφισ και είναι 
πικανι θ επαφι με τον αςκενι ι το άμεςο περιβάλλον του. 

 

 
 
 
 

όμπα 

 

 Μίασ χριςθσ (μερικοί τφποι μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν) 

 Απόρριψθ μετά τθ χριςθ τθσ 

 Χρθςιμοποιείται για τθν προςταςία του δζρματοσ και τθν αποφυγι 
λερϊματοσ τθσ ενδυμαςίασ εργαςίασ κατά τθ διάρκεια 
διαδικαςιϊν ι παρεμβάςεων ςτον αςκενι που είναι πικανό να 
προκαλζςουν αερόλυμα ι εκτίναξθ αίματοσ ι άλλων ςωματικϊν 
υγρϊν 

 Θ επιλογι για το μζγεκοσ του μανικιοφ εξαρτάται από το είδοσ τθσ 
εργαςίασ, τθ χρονικι διάρκεια τθσ εργαςίασ και του κινδφνου 
επαφισ. 

 

 
 
 
 
 

Ολόςωμθ ρόμπα 

 

 Αδιάβροχθ 

 Μίασ χριςθσ (μερικοί τφποι μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν) 

 Με μακριά μανίκια 

 Χρθςιμοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνοσ επαφισ του δζρματοσ του 
εργαηόμενου με ανοικτζσ πλθγζσ του αςκενι, εκτεταμζνθ επαφι 
δζρμα με δζρμα (π.χ. μετακίνθςθ αςκενι με ψϊρα ι λφςθ τθσ 
ςυνεχείασ του δζρματοσ) ι επαφισ με αίμα ι ςωματικά υγρά που 
δεν ελζγχονται (π.χ. ζμετοσ, μθ ελεγχόμενοσ βιχασ ι φτζρνιςμα). 

 Χρθςιμοποιείται όταν υπάρχει πικανότθτα μεγάλθσ επαφισ με 
αίμα ι άλλα ςωματικά υγρά 

 Χρθςιμοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνοσ ζκκεςθσ με μεγάλθ 
ποςότθτα ςωματικϊν υγρϊν π.χ. ςε οριςμζνεσ παρεμβατικζσ 
διαδικαςίεσ 

 

 
Αποςτειρωμζνθ 

ρόμπα 
 

 

 Σε αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία 

 Χρθςιμοποιείται ςε διαδικαςίεσ όπου απαιτείται αποςτειρωμζνο 
πεδίο 

 

 
Ιατρικά γάντια μίασ χριςεωσ (λάτεξ ι βινφλιο) 

- Τα ιατρικά γάντια μιασ χριςεωσ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα με τζτοιο 
τρόπο ϊςτε να πλθροφν τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 

- Να μθν ζχουν οπζσ 
- Τα γάντια μπορεί να είναι με ι χωρίσ ποφδρα. Θ ςχετικι ευρωπαϊκι νόρμα δεν 

υποχρεϊνει ςτθ χριςθ ποφδρασ ι ςτο αντίκετο. Θ ποφδρα μπορεί όμωσ να 
δράςει ωσ αλλεργιογόνο και θ ΕΝ 455-3 προςδιορίηει ότι ο καταςκευαςτισ 
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πρζπει να αναγράφει ςτθ ςυςκευαςία των γαντιϊν τθν φπαρξθ ι όχι 
ποφδρασ/ταλκ 

- Τα γάντια πρζπει να μθν προκαλοφν αλλεργικζσ αντιδράςεισ ςτουσ χριςτεσ τουσ 
εξαιτίασ του υλικοφ καταςκευισ τουσ 

- Να φζρουν τθ ςιμανςθ CE ςτθ ςυςκευαςία 

 
Επιλογι του τφπου γαντιϊν 

 Ζνδειξθ χριςθσ Ραράδειγμα 

 
Μθ αποςτειρωμζνα 

γάντια 
 

 Ρικανότθτα ζκκεςθσ ςε 
αίμα ι ςωματικά υγρά 

 Επαφι με όχι άκικτο 
δζρμα ι βλεννογόνουσ 

 

 Αιμολθψία 

 Κολπικι εξζταςθ 

 Οδοντιατρικι εξζταςθ 

 Άδειαςμα ουροςυλλζκτθ 

 Διαχείριςθ μικρϊν τραυμάτων 

 
Αποςτειρωμζνα γάντια 

 Ρικανότθτα ζκκεςθσ ςε 
αίμα ι ςωματικά υγρά 

 Άςθπτεσ ςυνκικεσ 
 

 Ειςαγωγι ουροκακετιρα 

 Ειςαγωγι ΚΦΚ 

 Οςφυϊκι παρακζντθςθ 

 Διαχείριςθ χειρουργικϊν 
τραυμάτων 

 
Επαναχρθςιμοποιοφμενα 

γάντια εργαςίασ 
 

 Συνιςτϊνται ςε 
εργαςίεσ που δεν 
αφοροφν αςκενι 

 

 Χειριςμόσ ι κακαριςμόσ 
ρυπαρϊν επιφανειϊν και 
εξοπλιςμοφ 

 Γενικζσ εργαςίεσ κακαριότθτασ 

 Κακαριςμόσ εξοπλιςμοφ ςε 
τμιματα αποςτείρωςθσ 

Γάντια κατάλλθλα για ιατρικι χριςθ 

 
Γάντια από λάτεξ 

 Συνιςτϊνται για εργαςίεσ που απαιτοφν ευχζρεια χειριςμϊν 
και/ι περιλαμβάνουν επαφι με αςκενι 

 Συνιςτάται θ επιλογι γαντιϊν χωρίσ ποφδρα για τθ μείωςθ τθσ 
πικανότθτασ εμφάνιςθσ αλλεργικϊν αντιδράςεων 

 
Γάντια από νιτρίλιο ι 

βινφλιο 
 

 Συνιςτϊνται για εργαςίεσ που περιλαμβάνουν μεγάλθ 
πικανότθτα ζκκεςθσ ςε ιοφσ που μεταδίδονται αιματογενϊσ ι 
όταν απαιτείται μεγάλθ αςφάλεια 

 Αποτελοφν εναλλακτικι επιλογι για τα γάντια από λάτεξ όταν 
δεν υπάρχουν κζματα με καλι εφαρμογι 

Επαναχρθςιμοποιοφμενα γάντια εργαςίασ 

 Συνιςτϊνται όταν απαιτείται μεγαλφτερθ φυςικι προςταςία (π.χ. κακαριότθτα) 

 Επαναχρθςιμοποιοφμενα, κακαρίηονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι 

 Αντικατάςταςθ όταν υπάρχουν ςθμεία φκοράσ 

 
Οφκαλμικι προςταςία 

Τα προςτατευτικά γυαλιά πρζπει να: 

- πλθροφν τα πρότυπα καταςκευισ 
- προςφζρουν πλάγια προςταςία 
- ζχουν αυξθμζνθ ανκεκτικότθτα για τθν προςταςία των οφκαλμικϊν 

βλεννογόνων 
- είναι αντικαμβωτικά 
- ζχουν ευρφ οπτικό πεδίο 

Τα προςτατευτικά γυαλιά μπορεί να είναι τφπου διακριτϊν φακϊν (με βραχίονεσ) ι 
τφπου μάςκασ (με ιμάντα) 
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Οι αςπίδεσ προςϊπου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν αντί ι επιπλζον των γυαλιϊν. 

Μάςκεσ χειρουργικζσ μίασ χριςεωσ 

Οι χειρουργικζσ μάςκεσ πρζπει: 

- να είναι καταςκευαςμζνεσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να πλθροφν τα πρότυπα του 
ΕΛΟΤ 

- να είναι αδιάβροχεσ 
- να φζρουν ςιμανςθ CE ςτθ ςυςκευαςία 

Μάςκεσ χειρουργικζσ με προςτατευτικι οκόνθ οφκαλμϊν, μίασ χριςεωσ 

Οι χειρουργικζσ μάςκεσ με προςτατευτικι οκόνθ οφκαλμϊν πρζπει: 

- να είναι καταςκευαςμζνεσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να πλθροφν τα πρότυπα του 
ΕΛΟΤ 

- θ προςτατευτικι οκόνθ των οφκαλμϊν να είναι διαφανισ, αντικαμβωτικι, να 
παρζχει πλάγια προςταςία και να ζχει ευρφ οπτικό πεδίο 

- να είναι αδιάβροχεσ 
- να φζρουν ςιμανςθ CE 

Μάςκα υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ FFP3 

Θ μάςκα υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ πρζπει να: 

- πλθροί τα πρότυπα που ζχει κζςει ο ΕΛΟΤ 
- ζχει φίλτρο ςωματιδίων τφπου P3 
- φζρει βαλβίδα εκπνοισ 
- φζρει τθ ςιμανςθ CE ςτθ ςυςκευαςία 

Γενικότερα για όλα τα είδθ ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να ζχει διακζςιμο ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ζντυπο το οποίο κα ςυνοδεφει τθ ςυςκευαςία των προϊόντων και 
το οποίο κα περιγράφει: 

- τισ δοκιμαςίεσ που ζχει υποςτεί το προϊόν 
- πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εφαρμογι και τουσ περιοριςμοφσ χριςθσ 
- οδθγίεσ για τυχόν ελζγχουσ που πρζπει να γίνονται από το χριςτθ πριν από τθ 

χριςθ του προϊόντοσ 
- οδθγίεσ για τθν προςαρμογι και τισ ρυκμίςεισ που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ 

του επικυμθτοφ επιπζδου προςταςίασ κακϊσ και οδθγίεσ για τθ ςωςτι χριςθ 
- οδθγίεσ για τθ ςυντιρθςθ, τον κακαριςμό, τθν απολφμανςθ (ςε περίπτωςθ που 

τα προϊόντα είναι πολλαπλϊν χριςεων) και τθν αποκικευςθ 
- βοθκθτικζσ εικόνεσ και ςχιματα οδθγίεσ για τθν απόρριψθ μετά τθ χριςθ 

Θ απόρριψθ των ΜΑΡ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που περιγράφονται 
ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό Διαχείριςθσ Μολυςματικϊν Αποβλιτων. 

Θ ΕΝΛ, ςε ςυνεργαςία με τουσ Ρροϊςτάμενουσ των Τμθμάτων, μεριμνά για τθν 
εκπαίδευςθ των επαγγελματιϊν υγείασ ςτθ χριςθ των ατομικϊν μζτρων προςταςίασ 
αλλά και για τθν παρακολοφκθςι τουσ κυρίωσ κατά τθ διαδικαςία απόρριψθσ των 
ΜΑΡ. 

Θ ΕΝΛ μεριμνά οφτωσ ϊςτε να είναι αναρτθμζνεσ ςχετικζσ αφίςεσ και οδθγίεσ ςτουσ 
χϊρουσ που οφείλουν οι επαγγελματίεσ υγείασ να εφαρμόηουν τα μζτρα ατομικισ 
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προςταςίασ (π.χ. ςτα εξωτερικά ιατρεία, ςτο χϊρο εξζταςθσ, ςτο κάλαμο του 
αςκενοφσ, ςτθ ΜΕΘ, ςτα χειρουργεία κ.λ.π.) 

Σειρά ζνδυςθσ 

 
 
1.Ρροςτατευτικι ενδυμαςία (ρόμπα ι 
ποδιά) 

- Καλφψτε πλιρωσ το κορμό του ςϊματοσ 
από το λαιμό μζχρι τα γόνατα, από τουσ 
βραχίονεσ μζχρι τουσ καρποφσ και τυλίξτε 
το πίςω μζροσ. 

- Δζςτε ςτο πίςω μζροσ του λαιμοφ και ςτθ 
πλάτθ. 

 
 

   

 

 
2.Μάςκα 

- Αςφαλίςτε με τα κορδόνια ι τισ ελαςτικζσ 
ταινίεσ ςτθ μεςότθτα του πίςω μζρουσ 
τθσ κεφαλισ και του λαιμοφ. 

 

 

             
 
3.Οφκαλμικι προςταςία 
(Γυαλιά ι αςπίδα προςϊπου) 

- Τοποκετιςτε και προςαρμόςτε ςτο 
πρόςωπο και ςτουσ οφκαλμοφσ. 

 

 

  
 
4.Γάντια 

- Καλφψτε το μανίκι τθσ προςτατευτικισ 
ενδυμαςίασ ςτουσ καρποφσ. 
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Σειρά αφαίρεςθσ 

1. Γάντια 
- Θ εξωτερικι επιφάνεια των 

γαντιϊν πρζπει να κεωρείται 
μολυςμζνθ. 

- Ριάςτε τθν εξωτερικι επιφάνεια 
του γαντιοφ με το αντίκετο χζρι 
και αφαιρζςτε. 

- Κρατείςτε το γάντι που 
αφαιρζκθκε με ςτο χζρι που ζχει 
ακόμα γάντι. 

- Τοποκετιςτε τα δάκτυλα του 
χεριοφ χωρίσ γάντι κάτω από το 
γάντι ςτο ςθμείο του καρποφ 

- Αφαιρζςτε το δεφτερο γάντι 
τοποκετϊντασ το πάνω από το 
πρϊτο γάντι. 

- Απορρίψτε τα γάντια ςτον ειδικό 
ςάκο για μολυςματικά. 

 
 
 
 

 

2. ΕΦΑΜΟΣΤΕ ΥΓΙΕΙΝΘ ΤΩΝ ΧΕΙΩΝ 

3. Οφκαλμικι προςταςία 
(Γυαλιά ι αςπίδα προςϊπου) 

- Θ εξωτερικι επιφάνεια τθσ 
οφκαλμικισ προςταςίασ πρζπει 
να κεωρείται μολυςμζνθ. 

- Για να αφαιρζςετε κρατείςτε από 
τουσ βραχίονεσ των γυαλιϊν ι τα 
κορδόνια. 

- Απορρίψτε ςτον ειδικό ςάκο για 
μολυςματικά, εκτόσ αν τα υλικά 
είναι προσ αποςτείρωςθ. 

 
 

 

4. Ρροςτατευτικι ενδυμαςία 
(ρόμπα ι ποδιά) 

- Θ μπροςτινι εξωτερικι επιφάνεια 
και τα μανίκια πρζπει να 
κεωροφνται μολυςμζνα. 

- Λφςτε τα κορδόνια. 
- Τραβιξτε από το λαιμό και τουσ 

ϊμουσ αγγίηοντασ μόνο το 
εςωτερικό τθσ προςτατευτικισ 
ενδυμαςίασ. 

- Γυρίςτε το μζςα ζξω τθσ 
προςτατευτικισ ενδυμαςίασ. 

- Διπλϊςτε τθν προςτατευτικι 
ενδυμαςία (ρολό) και απορρίψτε 
ςτον ειδικό ςάκο για 
μολυςματικά. 

 
 
 
 
 

 

5. Μάςκα * 
- Θ εξωτερικι επιφάνεια πρζπει να 

κεωρείται μολυςμζνθ – ΜΘΝ 
ΑΓΓΙΗΕΤΕ 
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- Ριάςτε μόνο τα κορδόνια πρϊτα 
από κάτω και μετά από επάνω. 

- Απορρίψτε ςτον ειδικό ςάκο για 
μολυςματικά. 

       

6. ΕΦΑΜΟΣΤΕ ΥΓΙΕΙΝΘ ΤΩΝ ΧΕΙΩΝ 

* Οι απλζσ χειρουργικζσ μάςκεσ μποροφν να απορριφκοφν ςτο ςθμείο φροντίδασ. Για τισ 
μάςκεσ υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ, εφαρμόςτε υγιεινι των χεριϊν και αφαιρζςτε 
ςτον προκάλαμο του χϊρου νοςθλείασ ι πριν από τθν πόρτα εξόδου και απορρίψτε ςτον 
ειδικό ςάκο για μολυςματικά. 

Ε3. Διαχείριςθ αιχμθρϊν αντικειμζνων και αντιμετϊπιςθ ατυχιματοσ από αιχμθρά 
και εκτίναξθ βιολογικϊν υγρϊν 

Θ χριςθ αιχμθρϊν αντικειμζνων και ςυςκευϊν εκκζτει τουσ επαγγελματίεσ υγείασ 
ςτον κίνδυνο τραυματιςμοφ και λοίμωξθσ από αιματογενϊσ μεταδιδόμενουσ 
μικροοργανιςμοφσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ιϊν τθσ θπατίτιδασ Β και C, του ιοφ 
HIV, Ebola  κ.λ.π.. 

Γενικά περί Διαχείριςθσ αιχμθρϊν αντικειμζνων 

Οι ςυνθκζςτερεσ διαδικαςίεσ κατά τισ οποίεσ μπορεί να ςυμβεί τραυματιςμόσ από 
αιχμθρά είναι: 

- Κατά τθ διάρκεια χριςθσ αιχμθρισ ςυςκευισ ςε αςκενι (41%) 
- Φςτερα από τθ χριςθ και πριν τθν απόρριψθ τθσ αιχμθρισ ςυςκευισ (40%) 
- Κατά τθ διάρκεια ι μετά τθν απόρριψθ τθσ αιχμθρισ ςυςκευισ (15%) 
- Πλοι οι επαγγελματίεσ υγείασ πρζπει να λαμβάνουν προφυλάξεισ ϊςτε να 

αποφεφγονται οι τραυματιςμοί που προκαλοφνται από ςφριγγεσ, νυςτζρια και 
άλλα αιχμθρά αντικείμενα ι ςυςκευζσ: κατά τθ διάρκεια ιατρονοςθλευτικϊν 
πρακτικϊν, κατά τον κακαριςμό των ςυςκευϊν αυτϊν, κατά τθν απόρριψθ 
χρθςιμοποιθμζνων ςυρίγγων και κατά τουσ χειριςμοφσ μετά τθ χριςθ των 
αιχμθρϊν αντικειμζνων. 

Εκτίμθςθ κινδφνου 

- Αναγνϊριςθ και περιγραφι των παραγόντων κινδφνου 
- Αξιολόγθςθ κινδφνων ανά ομάδα επαγγελματιϊν υγείασ, διαδικαςία 
- Ρεριγραφι και εφαρμογι των προλθπτικϊν μζτρων 

Αρχζσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων με αιχμθρά 

- Ρεριοριςμόσ χριςθσ των αιχμθρϊν ι αντικατάςταςθ τουσ με αςφαλζςτερεσ 
ςυςκευζσ 

- Διαμόρφωςθ αςφαλοφσ πεδίου εργαςίασ που επιτρζπει τθν άνεςθ ςτο χειριςμό 
των αιχμθρϊν αντικειμζνων. 

- Χριςθ αιχμθρϊν και δοχείων απόρριψθσ με προδιαγραφζσ αςφαλείασ 
- Δοχεία απόρριψθσ ςε απόςταςθ <1m από το πεδίο χριςθσ τουσ 
- Διοικθτικζσ παρεμβάςεισ (περιγραφι διαδικαςιϊν και εκπαίδευςθ προςωπικοφ) 
- Συμμόρφωςθ ςτισ ορκζσ πρακτικζσ (βαςικζσ προφυλάξεισ, μθ επανατοποκζτθςθ 

καλυμμάτων αιχμθρϊν) 
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- Ορκι χριςθ ατομικοφ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ 
- Εκπαίδευςθ (ςυνεχιηόμενθ) προςωπικοφ ςτθν αςφαλι χριςθ των αιχμθρϊν και 

διαχείριςθ των βιολογικϊν υγρϊν και ςτισ ορκζσ πρακτικζσ διαχείριςθσ. 

Διαδικαςία - αρχζσ διλωςθσ και αντιμετϊπιςθσ ατυχιματοσ με αιχμθρά 
αντικείμενα και από εκτίναξθ βιολογικϊν υγρϊν. 

- Υπθρεςία υποδοχισ περιςτατικοφ (Γραφείο Ελζγχου Λοιμϊξεων) 
- Αρχικι αντιμετϊπιςθ – πρϊτεσ βοικειεσ 
- Λεπτομερισ καταγραφι τθσ ζκκεςθσ 
- Εργαςτθριακι διερεφνθςθ και διαςφνδεςθ με εξειδικευμζνα τμιματα 
- Κακοριςμόσ και παρακολοφκθςθ περαιτζρω αντιμετϊπιςθσ (πρωτόκολλα 

προφυλακτικισ αγωγισ) 
- Εργαςτθριακι και κλινικι παρακολοφκθςθ 
- Τιρθςθ αρχείου επαγγελματικϊν εκκζςεων 

Αναλυτικζσ διαδικαςίεσ και ζντυπα εφαρμογισ ςτο ΓΝΡ «Τηάνειο». 

Α. Διαχείριςθ αιχμθρϊν αντικειμζνων 

- Ανάρτθςθ πλαςτικοποιθμζνων οδθγιϊν ςχετικά με τθ διαχείριςθ αιχμθρϊν 
αντικειμζνων ςε όλα τα τμιματα (Ραράρτθμα 2, ςελ: 19), με ςκοπό τθν αςφαλι 
απόρριψθ και τθν πρόλθψθ ζκκεςθσ εργαηομζνων και αςκενϊν.  

- Χριςθ των κατάλλθλων ςυςκευϊν αιμολθψίασ και φλεβοκζντθςθσ (με ειδικζσ 
προδιαγραφζσ αςφαλείασ), ιδιαίτερα ςε υψθλοφ κινδφνου τμιματα (π.χ. ςτθ 
Μονάδα Ειδικϊν Λοιμϊξεων –ΜΕΛ-, όπου παρακολουκοφνται αςκενείσ με HIV).  

- Χριςθ χειρουργικϊν γαντιϊν υψθλισ προςταςίασ (αποςτειρωμζνα, ενιςχυμζνα, 
που να ανταποκρίνονται ςτα διεκνι πρότυπα ΕΝ 455) ςτα πλαίςια των ΜΑΡ 
κατά τθ διάρκεια χειρουργικϊν επεμβάςεων αςκενϊν με HIV, HBV, HCV. 

- Διενζργεια εκπαιδευτικϊν μακθμάτων ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ και ςτο 
προςωπικό κακαριότθτασ ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ 
Αποβλιτων τθσ Υγειονομικισ Μονάδασ.  

- Επιβεβαίωςθ εμβολιαςτικισ κάλυψθσ όλων των επαγγελματιϊν υγείασ πριν τθν 
ανάλθψθ κακθκόντων, με τθ ςυμπλιρωςθ ειδικισ φόρμασ (Ραράρτθμα 2, ςελ: 
20). 

- Υποχρεωτικι εμβολιαςτικι κάλυψθ των εργαηομζνων του Συνεργείου 
Κακαριότθτασ (προβλζπεται ςτθ ςχετικι Σφμβαςθ).  

Υπευκυνότθτεσ – Αρμοδιότθτεσ 

- Οι Ρροϊςτάμενοι και οι Δ/ντζσ των τμθμάτων είναι υπεφκυνοι για τθν τιρθςθ των 
ανωτζρω οδθγιϊν και τθν επίβλεψθ του προςωπικοφ ευκφνθσ τουσ κακϊσ και 
για τθν εξαςφάλιςθ ςυμμετοχισ των εργαηομζνων ςτα αντίςτοιχα εκπαιδευτικά 
μακιματα. 

- Το Ιατρικό και Νοςθλευτικό Ρροςωπικό οφείλει να γνωρίηει τθν πολιτικι του 
νοςοκομείου για τθν προςταςία των ατυχθμάτων από αιχμθρά αντικείμενα και 
να εφαρμόηει ανελλιπϊσ τουσ κανόνεσ διαχείριςθσ των αιχμθρϊν αντικειμζνων. 
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- Οι λοιποί επαγγελματίεσ υγείασ όλων των τμθμάτων οφείλουν να γνωρίηουν τουσ 
κινδφνουσ που υπάρχουν από τθν κακι διαχείριςθ των αιχμθρϊν αντικειμζνων ι 
/και λανκαςμζνθ απόρριψθ και να φροντίηουν τθν αςφάλεια τουσ και αυτι των 
ςυνεργατϊν τουσ. 

- Ο Υπεφκυνοσ επιςταςίασ κτιρίου και το προςωπικό κακαριότθτασ οφείλουν να 
γνωρίηουν και να εφαρμόηουν τον αςφαλι τρόπο περιςυλλογισ των ςάκων, ζτςι 
ϊςτε να αποφεφγουν νυγμοφσ από βελόνεσ που ενδεχομζνωσ μπορεί να 
υπάρχουν. 

Β. Διαχείριςθ επαγγελματικισ ζκκεςθσ ςε βιολογικά υγρά αςκενϊν  

- Κοινοποίθςθ από τθν ΕΝΛ οδθγιϊν ςχετικά με τθν αρχικι αντιμετϊπιςθ – πρϊτεσ 
βοικειεσ: 

 Ρλφςιμο τθσ τραυματικισ επιφάνειασ με ςαποφνι και νερό άμεςα μετά τθν 
ζκκεςθ 

 Ξζπλυμα τθσ μφτθσ, του ςτόματοσ ι του δζρματοσ από πικανά υπολείμματα 
ςταγόνων αίματοσ που ζχουν εκτιναχκεί, με άφκονο νερό 

 Ξζπλυμα των ματιϊν με κακαρό νερό ι φυςιολογικό ορό ι άλλο ςτείρο 
οφκαλμικό υγρό 

 Απαγορεφεται θ χριςθ καυςτικϊν υλικϊν (χλωρίνθσ) και θ ζγχυςθ 
αντιςθπτικϊν ι απολυμαντικϊν ςτθν τραυματικι επιφάνεια 

- Εφαρμογι πρωτοκόλλου για τθν εκτίμθςθ – αντιμετϊπιςθ τθσ ζκκεςθσ 
(Ραράρτθμα 2, ςελ: 20) 

- Άμεςθ αναφορά του ςυμβάντοσ ςτον Ρροϊςτάμενο του τμιματοσ και ςτθν ΕΝΛ 

- Συμπλιρωςθ ειδικοφ εντφπου καταγραφισ από τισ ΝΕΛ (Ραράρτθμα 2, ςελ: 21). 
Θ καταγραφι τθσ διαδικαςίασ περιλαμβάνει τα εξισ: 

 Καταγραφι ςυνκθκϊν: χρόνοσ, τόποσ, ποια ςθμεία του ςϊματοσ του 
εργαηομζνου ζχουν τραυματιςτεί ι εκτεκεί ςε βιολογικό υγρό αςκενι, κατά 
τθ διάρκεια ποιασ διαδικαςίασ και ποιο είδοσ αιχμθρισ ςυςκευισ εμπλζκεται 
και εάν ζχουν τθρθκεί τα προβλεπόμενα μζτρα. 

 Καταγραφι τθσ ςοβαρότθτασ τθσ ζκκεςθσ: είδοσ και ποςότθτα βιολογικοφ 
υγροφ, διάρκεια ζκκεςθσ 

 Καταγραφι δεδομζνων από τθν πθγι τθσ ζκκεςθσ (αςκενι): εάν πρόκειται για 
αςκενι με λοίμωξθ από HIV, HBV ι HCV. Στθν περίπτωςθ αςκενι με HIV 
λοίμωξθ, κακοριςμόσ του ςταδίου τθσ νόςου, ιϊκό φορτίο, CD4, πλθροφορίεσ 
για αντιρετροϊκι αγωγι ι αντοχι. 

 Καταγραφι δεδομζνων από τον επαγγελματία υγείασ: ιςτορικό εμβολιαςμοφ 
ζναντι τθσ θπατίτιδασ Β και ζλεγχοσ αντιςωμάτων.  

- Τιρθςθ θλεκτρονικοφ αρχείου ςτο Γραφείο Ελζγχου Λοιμϊξεων, από τισ ΝΕΛ 
(Ραράρτθμα 2, ςελ: 21)  

- Ζλεγχοσ του επαγγελματία υγείασ για HIV, HBV και HCV 

- Κοινοποίθςθ οδθγιϊν για προφφλαξθ μετά από ζκκεςθ ςε HBV (Ραράρτθμα 2, 
ςελ: 22). Για τθν θπατίτιδα C δεν υπάρχει επί του παρόντοσ αποδεδειγμζνα 
αποτελεςματικι προφφλαξθ. Επομζνωσ, θ παρακολοφκθςθ επικεντρϊνεται ςτθν 
ζγκαιρθ αναγνϊριςθ δεικτϊν οξείασ θπατίτιδασ C ϊςτε να γίνει άμεςθ ζναρξθ 
τθσ κατάλλθλθσ κεραπευτικισ αγωγισ. 
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- Κοινοποίθςθ οδθγιϊν ςχετικά με τθ ςυνιςτϊμενθ χθμειοπροφφλαξθ μετά από 
ζκκεςθ ςε HIV (Ραράρτθμα 2, ςελ: 22).  

- Ραρακολοφκθςθ και επανζλεγχοσ του εργαηομζνου, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
ΕΝΛ. 

- Αναφορά και καταγραφι του ςυμβάντοσ ςτθν Επιτροπι Υγιεινισ και Αςφάλειασ 
του Νοςοκομείου. 

Ε4. Κακαριότθτα και απολφμανςθ άψυχου περιβάλλοντοσ 

Θ κακαριότθτα με απλά απορρυπαντικά, όςον αφορά τισ επιφάνειεσ ςτο 
νοςοκομειακό περιβάλλον, οδθγεί ςε παρόμοια ελάττωςθ του μικροβιακοφ φορτίου 
με αυτι που επιτυγχάνεται με τθ χριςθ απολυμαντικϊν. Σιμερα ζχει γίνει αποδεκτό 
ότι ο ζλεγχοσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των μζτρων κακαριότθτασ δεν απαιτεί 
ςυςτθματικι λιψθ καλλιεργειϊν από περιβαλλοντολογικά δείγματα. 

Γενικά τα δάπεδα, τα ζπιπλα, οι τοίχοι και άλλεσ επίπεδεσ επιφάνειεσ, μζςα ςτο 
νοςοκομείο, πρζπει να είναι οπτικά κακαρζσ και απαιτοφν κακθμερινι υγιεινι 
φροντίδα. Στθν κακθμερινι ρουτίνα δεν απαιτείται αποςτείρωςθ ι υψθλοφ βακμοφ 
απολφμανςθ, αφοφ το άψυχο περιβάλλον παίηει μικρό ρόλο ςτθ μετάδοςθ των 
μικροοργανιςμϊν. 

Σε κάκε χϊρο παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ με ευκφνθ των ΕΝΛ είναι απαραίτθτο να 
καταγραφοφν πρωτόκολλα με οδθγίεσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ για τα εξισ (Οι 
ίδιεσ οδθγίεσ αναφζρονται ςτθ ςφμβαςθ τθσ μονάδασ με το ςυνεργείο 
κακαριότθτασ): 

- Κακαριςμόσ ρουτίνασ οριηόντιων επιφανειϊν 
- Κακαριςμόσ ςε περίπτωςθ παρουςίασ κθλίδων αίματοσ ι άλλων βιολογικϊν 

υγρϊν 
- Διαχείριςθ ιματιςμοφ 
- Υγιεινι περιβάλλοντοσ 
- Διαχείριςθ νεροφ 
- Κλιματιςμόσ 

Αναλυτικζσ διαδικαςίεσ για εφαρμογι των κανόνων κακαριότθτασ και 
απολφμανςθσ των χϊρων του ΓΝΡ «Τηανείου» (όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτισ 
Ρροδιαγραφζσ Κακαριότθτασ και απολφμανςθσ τθσ αντίςτοιχθσ Σφμβαςθσ) 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ 
κακαριότθτασ και απολφμανςθσ, ςφμφωνα με όςα ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά 
αναφζρονται παρακάτω, κακϊσ επίςθσ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ 
Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. Επιςθμαίνεται ότι ςτον κακθμερινό κακαριςμό 
περιλαμβάνεται και θ υποχρζωςθ να ξανακακαριςτεί κάποιοσ χϊροσ, εφόςον μετά 
τον τακτικό κακαριςμό, το αποτζλεςμα δεν είναι ικανοποιθτικό ι εφόςον ο χϊροσ 
λερωκεί ξανά.  
 
Γενικζσ Αρχζσ 
 

1. H κακαριότθτα κα γίνεται με προεμποτιςμζνα πανιά δαπζδου & επιφανειϊν. 

2. Ρροθγείται ο κακαριςμόσ, ζπεται θ απολφμανςθ. 
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3. Σε καμία περίπτωςθ δεν αναμιγνφεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό. 

4. Κακαριότθτα από ΨΘΛΑ προσ τα ΧΑΜΘΛΑ. 

5. Ρρϊτα οι πιο κακαροί χϊροι, δθλ. οι διάδρομοι και οι κοινόχρθςτοι χϊροι,  μετά  
οι κάλαμοι νοςθλείασ και τζλοσ οι κάλαμοι όπου νοςθλεφονται αςκενείσ με 
μεταδοτικά νοςιματα ι πολυανκεκτικά μικρόβια (πράςινοσ κφκλοσ ςτο κρεβάτι 
του αςκενι).  

6. ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοςθλεφονται αςκενείσ με μειωμζνθ αντίςταςθ ςτισ λοιμϊξεισ, 
κα πρζπει να κακαρίηονται πριν από τουσ υπόλοιπουσ καλάμουσ με ξεχωριςτό 
εξοπλιςμό και υλικά κακαριςμοφ.  

7. ΣΕΙΑ ΕΓΑΣΙΩΝ: Αποκομιδι απορριμμάτων, ςκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί, 
υγρό ξεςκόνιςμα (με προεμποτιςμζνα πανάκια), ςφουγγάριςμα (ςφςτθμα με 
προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ ι διπλοφ κουβά για τα W.C.) 

8. Σε κάκε κάλαμο χρθςιμοποιοφνται τουλάχιςτον 2 κακαρζσ προεμποτιςμζνεσ 
πανζτεσ και επαρκισ αρικμόσ προεμποτιςμζνων πανιϊν. Τα χρθςιμοποιθμζνα 
πανιά & πανζτεσ δεν ξαναχρθςιμοποιοφνται αλλά απορρίπτονται ςε ειδικοφσ 
περιζκτεσ (πχ δίχτυ). 

9. Ρλφςιμο εξοπλιςμοφ (κάδοι, κουβάδεσ) και ςτζγνωμα ςτο τζλοσ τθσ βάρδιασ. 

10. Πλα τα υλικά κα παρζχονται ςε επαρκι ποςότθτα από τθν αρχι τθσ βάρδιασ. 

11. Πλα τα υλικά (ςφουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ, πανάκια) παραλαμβάνονται κακαρά και 
ςε περίπτωςθ φκοράσ αντικακίςτανται άμεςα. 

12. Πλα τα υλικά (ςφουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ, πανάκια), που χρθςιμοποιοφνται ςτα 
Κλειςτά Τμιματα κα είναι αποκλειςτικά, κα διαφζρουν  και κα πλζνονται 
ξεχωριςτά. 

13. Πλα τα υλικά (ςφουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ, πανάκια) που χρθςιμοποιοφνται για τθ 
ςυλλογι (απορρόφθςθ) μεγάλθσ ποςότθτασ αίματοσ ι άλλων βιολογικϊν υγρϊν 
κα απορρίπτονται ςε κίτρινο περιζκτθ (π.χ. Υλικά Χειρουργείου, Μαιευτθρίου 
κ.τ.λ.) 

14. Στα κλινικά τμιματα τα πανάκια που χρθςιμοποιοφνται για τον κακαριςμό των 
γραφείων ιατρϊν-νοςθλευτικϊν ςτάςεων κλπ, κα είναι διαφορετικά από αυτά 
τθσ κακθμερινισ κακαριότθτασ των καλάμων. 

Συμπλθρωματικζσ οδθγίεσ Ε.Ν.Λ. 
1. Θ κακαριότθτα ςε όλουσ τουσ χϊρουσ πρζπει να αρχίηει από τα κακαρότερα 

ςθμεία και να προχωράει προσ τα πιο βρϊμικα. 
2. Θ ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ ςε ραγίςματα, αρμοφσ, και γωνίεσ είναι οπτικά 

δυςάρεςτεσ. Πταν οι περιοχζσ αυτζσ είναι υγρζσ ενκαρρφνουν τον 
πολλαπλαςιαςμό των βακτθρίων. Ρρζπει να κακαρίηονται επιμελϊσ. 

3. Να ελζγχονται οι ψευδοροφζσ για τθν ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ.  
4. Στουσ διαδρόμουσ των τμθμάτων θ πανζτα ςφουγγαρίςματοσ αλλάηεται κάκε 3 – 

4 μζτρα περίπου. Το ίδιο ιςχφει και για τθν εμβάπτιςθ τθσ ςφουγγαρίςτρασ, όταν 
χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ του διπλοφ κουβά. 

5. Για τισ εμφανείσ κθλίδεσ αίματοσ, ι άλλων βιολογικϊν υγρϊν ςε μία επιφάνεια 
γίνονται τα ακόλουκα: 
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6. Απομάκρυνςθ τθσ κθλίδασ με απορροφθτικό χαρτί φορϊντασ πάντα γάντια μιασ 
χριςεωσ. Απόρριψθ ςε κάδο μολυςματικϊν αποβλιτων. 

7. Απολφμανςθ με διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου (χλωρίνθ) 1:10 (5,000–6,150 
ppm). 

8. Σφουγγάριςμα τθσ περιοχισ με τθ μζκοδο του διπλοφ κουβά. 
9. Σθμειϊνεται ότι θ δράςθ του χλωρίου οφείλεται ςτο υποχλωριϊδεσ οξφ (HOCL) 

που ςχθματίηεται κατά τθν προςκικθ του ςτο νερό. 
10. Πλοι οι χϊροι πρζπει να ςκουπίηονται πριν από το ςφουγγάριςμα εκτόσ των 

χϊρων των χειρουργείων. 
11. Απαγορεφεται αυςτθρά το ςκοφπιςμα με κοινι ςκοφπα, γιατί φορτίηει τθν 

ατμόςφαιρα με μικρόβια. 
12. Ππου χρθςιμοποιείται κοινι ςκοφπα (και μόνο για εξωτερικοφσ χϊρουσ) κα 

πρζπει να βρζχεται με νερό πριν το ςκοφπιςμα και κατά τακτά χρονικά 
διαςτιματα, ϊςτε να διατθρείται υγρι κακϋ όλθ τθ διάρκεια του ςκουπίςματοσ. 

13. Το ςκοφπιςμα ςτο νοςοκομείο να γίνεται μόνο με ςκοφπα από υλικό μιασ 
χριςεωσ (ειδικό πανί με μικροΐνεσ μιασ χριςεωσ) ι με θλεκτρικι ςκοφπα αρίςτθσ 
ποιότθτασ με ειδικά φίλτρα αυξθμζνθσ αςφάλειασ με κενό. 

14. Τα απολυμαντικά δεν αναμιγνφονται ποτζ με άλλα απορρυπαντικά, γιατί χάνουν 
τθν απολυμαντικι τουσ δράςθ και δθμιουργοφν χθμικζσ ενϊςεισ και 
ανακυμιάςεισ. 

15. Χρθςιμοποιοφνται οι ςωςτζσ δοςολογίεσ του κακαριςτικοφ προϊόντοσ ι 
απολυμαντικοφ. Θ υπερδοςολογία αφινει υπολείμματα ενϊ θ μικρι ποςότθτα 
δεν κακαρίηει ςωςτά. 

16. Θ ςφουγγαρίςτρα ςε όλουσ τουσ χϊρουσ να χρθςιμοποιείται κάκε πρωί ςτεγνι 
και ποτζ να μθν τοποκετείται / παραμζνει  μζςα ςτον κουβά ςτο τζλοσ τθσ 
εργαςίασ. 

17. Ο εξοπλιςμόσ (τα τροχιλατα) να είναι μαρκαριςμζνοσ με τθν ονομαςία του 
χϊρου, δθλαδι του τμιματοσ.  

18. Το νερό των κάδων ςφουγγαρίςματοσ να αλλάηεται από δωμάτιο ςε δωμάτιο ι 
και ςε κάκε δφο δωμάτια αν είναι εμφανϊσ κακαρό. Χρθςιμοποιείται πάντα 
κρφο νερό για το ςφουγγάριςμα. 

19. Θ πανζτα ςφουγγαρίςματοσ, όταν χρθςιμοποιείται, αλλάηεται ςε κάκε δωμάτιο 
και δεν επαναχρθςιμοποιείται παρά μόνον εφόςον πλυκεί ςε πλυντιριο και 
ςτεγνϊςει. 

20. ΡΟΣΟΧΘ:  Απαγορεφεται θ γενικι χριςθ γαντιϊν.  
21. Γάντια πρζπει να φοριοφνται μόνο όταν πρόκειται τα χζρια να ζλκουν ςε επαφι 

με μολυςμζνα υγρά ι με απολυμαντικι διάλυςθ.  
22. Δεν πρζπει οι κακαριςτζσ να αγγίηουν με λερωμζνα (χρθςιμοποιθμζνα) γάντια, 

πόρτεσ, πόμολα, καρζκλεσ, τθλζφωνα, κρεβάτια κ.λ.π.  
23. Οι κακαριςτζσ όταν ςκουπίηουν με θλεκτρικι ςκοφπα ι όταν ςφουγγαρίηουν 

απαγορεφεται να χρθςιμοποιοφν γάντια. 
24. Κακθμερινά γίνεται ζλεγχοσ από τον υπεφκυνο του ςυνεργείου και ςε περίπτωςθ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ (λεκζδεσ, τςίχλα, διαφθμιςτικά αυτοκόλλθτα, ςκουπίδια, 
δαχτυλιζσ ςε πόρτεσ και τηάμια κ.λ.π.), επιμελείται άμεςα τον κακαριςμό των 
κλιμακοςταςίων. 
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25. Για τα δωμάτια αςκενϊν με λοιμϊδεσ νόςθμα πρζπει να υπάρχουν ςτθν 
αποκικθ ξεχωριςτά πανιά και ςφουγγαρίςτρα. Μετά τθν αποχϊρθςθ του 
αςκενοφσ πετάγονται.  

 

Ακολοφκωσ, ςτθν αντίςτοιχθ ςφμβαςθ, περιγράφονται αναλυτικζσ οδθγίεσ για κάκε 
χϊρο του Νοςοκομείου.  

Ενδεικτικά αναφζρονται οι οδθγίεσ για ΜΕΘ – ΜΑΦ και καλάμουσ απομόνωςθσ: 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΘΣ 
ΘΕΑΡΕΙΑΣ-ΜΑΦ» 

ΣΚΟΡΟΣ: 
 
Θ διατιρθςθ άριςτου επιπζδου κακαριότθτασ ςε χϊρουσ που ζχουν χαρακτθριςτεί 
ωσ υψθλοφ κινδφνου, όπωσ οι Μ.Ε.Θ., ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τουσ αςκενείσ .  

Οι προκακοριςμζνεσ οδθγίεσ και οι διαδικαςίεσ, κακϊσ και θ διεξαγωγι ποιοτικϊν 
ελζγχων, απαιτοφν αυςτθρι ςυμμόρφωςθ.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ 

Εφαρμόηεται θ Διαδικαςία κακαριςμοφ του δωματίου και ειδικότερα: 

- Αρχικά γίνεται θ ςυλλογι απορριμμάτων, ο κακαριςμόσ του κάδου και 
τοποκζτθςθ κακαρισ ςακοφλασ ςτουσ κάδουσ και αυτό επαναλαμβάνεται όςεσ 
φορζσ χρειαςκεί. 

- Απαγορεφεται το ςτεγνό ςκοφπιςμα, επιτρζπεται μόνο με πανζτα μιασ χριςεωσ 
και το ςφουγγάριςμα. 

- Το ςφουγγάριςμα ςτα δωμάτια τθσ Μ.Ε.Θ.-Μ.Α.Φ γίνεται όπωσ αναφζρεται ςτισ 
οδθγίεσ για το ςφουγγάριςμα, απαραιτιτωσ πρωί, απόγευμα και όποτε άλλοτε 
χρειαςτεί, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του τμιματοσ. 

- Στα γραφεία, ςαλόνια υποδοχισ, κουηίνα, αποδυτιρια προςωπικοφ, βοθκθτικοί 
χϊροι των Μ.Ε.Θ.-Μ.Α.Φ το ςφουγγάριςμα γίνεται απαραιτιτωσ πρωί και 
απόγευμα και όποτε χρειαςτεί. 

- Στα είδθ υγιεινισ, γενικόσ κακαριςμόσ όλου του χϊρου όπωσ αναφζρεται ςτισ 
οδθγίεσ για τθν κακαριότθτα ειδϊν υγιεινισ πρωί και απόγευμα και όςεσ φορζσ 
χρειαςκεί.  

- Σε τακτά χρονικά διαςτιματα (το λιγότερο κάκε μινα), τα οποία κακορίηονται 
από τθν Ρροϊςταμζνθ, απολυμαίνονται οι νιπτιρεσ αφοφ κακαριςτοφν τα 
ςιφϊνια (ςυνεννόθςθ με τθν τεχνικι υπθρεςία).  

- Οι τοίχοι ςε κανονικζσ ςυνκικεσ πρζπει να πλζνονται μία φορά τθν εβδομάδα, 
εκτόσ και αν λερωκοφν. 

- Οι ψευδοροφζσ, φωτιςμοί, και κλιματιςτικά κακαρίηονται μία φορά τον μινα 
εκτόσ και αν λερωκοφν. 

- Τα τηάμια, τα πρεβάηια και τα πλαίςια των παρακφρων κακαρίηονται μία φορά 
τθν εβδομάδα ι όταν λερωκοφν (τα τηάμια ςτισ πόρτεσ ειςόδου κακαρίηονται 
δφο φορζσ τθν θμζρα.). 

- Να τθροφνται αυςτθρά όλεσ οι γενικζσ οδθγίεσ κακαριςμοφ. 
- Αυςτθρι τιρθςθ των οδθγιϊν χριςθσ απολυμαντικϊν 
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Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΡΟΜΟΝΩΣΘΣ - Μ.Ε.Λ. - SARS»  

ΣΚΟΡΟΣ:  

Θ διατιρθςθ άριςτου επιπζδου κακαριότθτασ ςε χϊρουσ που ζχουν χαρακτθριςτεί 
ωσ υψθλοφ κινδφνου όπωσ οι κάλαμοι απομόνωςθσ, ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τουσ 
αςκενείσ. Οι προκακοριςμζνεσ οδθγίεσ και οι διαδικαςίεσ κακϊσ και θ διεξαγωγι 
ποιοτικϊν ελζγχων απαιτοφν αυςτθρι ςυμμόρφωςθ. 

Διαδικαςία 

Χρθςιμοποιείται ξεχωριςτό τροχιλατο κακαριότθτασ με όλο τον εξοπλιςμό του για 
τον κάλαμο απομόνωςθσ. 

Κακθμερινι κακαριότθτα 

- Θ κακθμερινι κακαριότθτα  περιλαμβάνει τθν ίδια φροντίδα (πρόγραμμα 
/μζκοδο /διαδικαςία) με τθν κακθμερινι κακαριότθτα των άλλων δωματίων 
όςον αφορά τισ επιφάνειεσ και το εξοπλιςμό.  

- Το προςωπικό κακαριότθτασ πρζπει να χρθςιμοποιεί τουσ προςτατευτικοφσ 
φραγμοφσ (γάντια, μάςκα, ρόμπα). 

- Τα απορρίμματα ςυλλζγονται και απομακρφνονται ςαν μολυςματικά. 
- Χρθςιμοποιείται ξεχωριςτόσ εξοπλιςμόσ για τθ κακαριότθτα του δωματίου 

απομόνωςθσ, οι ςφουγγαρίςτρεσ και τα πανιά είναι μιασ χριςεωσ. 
- Θ κακαριότθτα των επιφανειϊν και των αντικειμζνων πρζπει να γίνεται βάςει 

προγράμματοσ, αλλά και εκτάκτωσ όταν ανάγκεσ το απαιτοφν ϊςτε να 
διατθροφνται οι επιφάνειεσ κακαρζσ και ελεφκερεσ από ρφπουσ.   

Τελικι κακαριότθτα  

- Γίνεται μετά τθν αποχϊρθςθ του αςκενοφσ (εξιτιριο, διακομιδι, κάνατοσ), το 
δωμάτιο δθλ. κάλαμοσ, βοθκθτικοί χϊροι και χϊροι υγιεινισ.  

- Το προςωπικό κακαριότθτασ φορά ίδιουσ προςτατευτικοφσ φραγμοφσ όπωσ και 
ςτθν κακθμερινι κακαριότθτα. 

- Πλα τα μιασ χριςθσ υλικά και αντικείμενα  που υπάρχουν ςτο δωμάτιο 
απομακρφνονται με τα μολυςματικά απορρίμματα.  

- Θ κλίνθ, θ ςτρωματοκικθ, το κομοδίνο, τα τραπεηίδια, τα ντουλάπια και όλεσ οι 
οριηόντιεσ επιφάνειεσ του δωματίου πρζπει να κακαριςτοφν λεπτομερϊσ με 
απολυμαντικό διάλυμα.  

- Μετά το τζλοσ τθσ εργαςίασ ο εξοπλιςμόσ κακαριότθτασ κακαρίηεται  και 
απολυμαίνεται και τα πανιά πετιοφνται ςτα απορρίμματα. 

- Χρθςιμοποιοφνται μζκοδοι κακαριςμοφ τζτοιεσ ϊςτε να ελζγχεται θ διαςπορά 
τθσ ςκόνθσ (ειδικζσ ςκοφπεσ που ςυγκρατοφν τθ ςκόνθ, μθχανζσ απορρόφθςθσ 
τθσ ςκόνθσ κλπ). 

- Κατά τον υγρό κακαριςμό δεν πρζπει να μζνουν υπολείμματα νεροφ, 
αποτυπϊματα λεκζδων  παρά θ ελάχιςτθ υγραςία που απαιτείται για να δράςει 
το απολυμαντικό  και να ςτεγνϊςει ςε λίγα λεπτά. 

- Οι οριηόντιεσ επιφάνειεσ (πάγκοι, ράφια, κομοδίνα) λερϊνονται πιο εφκολα 
από τισ κάκετεσ (τοίχοι), γι αυτό χρειάηονται πιο ςυχνι και ςχολαςτικι 
κακαριότθτα. 
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- Οι επιφάνειεσ που αγγίηονται ςυχνά  με τα χζρια του προςωπικοφ ι των 
αςκενϊν, όπωσ πόμολα, κουδοφνια κλιςθσ, επιφάνειεσ ιατρικοφ εξοπλιςμοφ, 
απαιτοφν ιδιαίτερθ προςοχι και ςυχνι κακαριότθτα και δεν πρζπει να 
αγγίηονται  με λερωμζνα χζρια θ γάντια. 

- Οι επιφάνειεσ που ζχουν μολυνκεί με βιολογικά υγρά κακαρίηονται ςφμφωνα 
με τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί. 

- Τα μπάνια, νιπτιρεσ, τουαλζτεσ και ο επιτοίχιοσ εξοπλιςμόσ τουσ κακαρίηονται 
λεπτομερϊσ με απολυμαντικι διάλυςθ.  

- Εάν υπάρχουν επιτοίχιοι περιζκτεσ ςαπουνιοφ κακαρίηονται ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ κακαριςμοφ ςαπουνοκθκϊν.  

- Ρροτιμϊνται οι μιασ χριςθσ ςυςκευαςίεσ υγροφ ςαπουνιοφ για πλφςιμο 
χεριϊν.  

- Θ απολυμαντικι διάλυςθ ετοιμάηεται λίγο πριν τθ χριςθ τθσ και δεν πρζπει να 
χρθςιμοποιείται περιςςότερο από μία ϊρα. 

- Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά  κα πρζπει να είναι αποτελεςματικά για 
τουσ χϊρουσ που προορίηονται και να μθν είναι επιβλαβι για το περιβάλλον 
(π.χ. βιοδιαςπϊμενα), τουσ αςκενείσ και τουσ χριςτεσ. 

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ κακαριότθτασ χρθςιμοποιείται ειδικό ζντυπο (checklist) των 
καλάμων απομόνωςθσ (Ραράρτθμα 2, ςελ: 23) 

Σθμειϊνεται ότι πραγματοποιοφνται ςχετικά μακιματα ςτουσ εργαηομζνουσ του 
Συνεργείου Κακαριότθτασ από τισ ΝΕΛ. 

Ε5. Είδθ προφυλάξεων 

Α. Βαςικζσ προφυλάξεισ 

- Υγιεινι των χεριϊν πριν και μετά από κάκε επαφι με τον αςκενι (5 βιματα για 
τθν υγιεινι των χεριϊν) 

- Χρθςιμοποιείςτε προςτατευτικι ενδυμαςία, οφκαλμικι προςταςία και απλι 
χειρουργικι μάςκα όταν υπάρχει κίνδυνοσ εκτίναξθσ βιολογικϊν υγρϊν. 

- Ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ για τθν αςφαλι απόρριψθ των αιχμθρϊν και των 
μολυςματικϊν απορριμμάτων. 

- Ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ για κακαριότθτα και απολφμανςθ ρουτίνασ. 
- Οι βαςικζσ προφυλάξεισ λαμβάνονται από όλο το προςωπικό και για όλουσ τουσ 

αςκενείσ και για όλα τα δυνθτικά μολυςμζνα βιολογικά υγρά αντικείμενα. 

Β. Ρροφυλάξεισ επαφισ 

- Λαμβάνονται επιπλζον των βαςικϊν προφυλάξεων 
- Νοςθλεία αςκενι ςε μόνωςθ ι ςυν-νοςθλεία αςκενϊν με το ίδιο νόςθμα 
- Ρριν από τθν είςοδο ςτο χϊρο νοςθλείασ του αςκενι, εφαρμόςτε υγιεινι των 

χεριϊν και φορζςτε τθν προςτατευτικι ενδυμαςία και τα ιατρικά γάντια. 
- Χρθςιμοποιείςτε οφκαλμικι προςταςία και απλι χειρουργικι μάςκα όταν 

υπάρχει κίνδυνοσ εκτίναξθσ βιολογικϊν υγρϊν. 
- Αμζςωσ μετά τθν ζξοδο ςασ από το χϊρο νοςθλείασ του αςκενι, αφαιρζςτε τα 

ιατρικά γάντια και εφαρμόςτε υγιεινι των χεριϊν. Στθ ςυνζχεια αφαιρζςτε τθν 
προςτατευτικι ενδυμαςία και εφαρμόςτε ξανά υγιεινι των χεριϊν. 

- Οι επιςκζψεισ και οι μετακινιςεισ του αςκενι περιορίηονται ςτισ απολφτωσ 
απαραίτθτεσ. 
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- Χρθςιμοποιιςτε αποκλειςτικό ιατρικό εξοπλιςμό για το ςυγκεκριμζνο αςκενι ι 
υλικά μίασ χριςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ απολυμάνετε τισ ςυςκευζσ και τα 
υλικά κοινισ χριςθσ. 

Γ. Αερογενείσ προφυλάξεισ 

- Λαμβάνονται επιπλζον των βαςικϊν προφυλάξεων 
- Νοςθλεία αςκενι ςε κάλαμο αρνθτικισ πίεςθσ ι νοςθλεία ςε κάλαμο μόνωςθσ 

(με τουαλζτα και προκάλαμο) ι ςυν-νοςθλεία αςκενϊν με το ίδιο νόςθμα ςε 
καλά αεριηόμενο κάλαμο. 

- Ρριν από τθν είςοδο ςτο χϊρο νοςθλείασ του αςκενι, εφαρμόςτε υγιεινι των 
χεριϊν και μάςκα υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ και ελζγξτε τθ ςωςτι 
εφαρμογι τθσ. 

- Χρθςιμοποιείςτε προςτατευτικι ενδυμαςία, οφκαλμικι προςταςία και απλι 
χειρουργικι μάςκα όταν υπάρχει κίνδυνοσ εκτίναξθσ βιολογικϊν υγρϊν. 

- Αμζςωσ μετά τθν ζξοδο ςασ από το χϊρο νοςθλείασ του αςκενι, αφαιρζςτε τθ 
μάςκα υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ και εφαρμόςτε υγιεινι των χεριϊν. 
Στθ ςυνζχεια αφαιρζςτε τον υπόλοιπό εξοπλιςμό ατομικισ προςταςίασ και 
εφαρμόςτε ξανά υγιεινι των χεριϊν. 

- Οι επιςκζψεισ και οι μετακινιςεισ του αςκενι περιορίηονται ςτισ απολφτωσ 
απαραίτθτεσ. 

- Χρθςιμοποιιςτε αποκλειςτικό ιατρικό εξοπλιςμό για το ςυγκεκριμζνο αςκενι ι 
υλικά μίασ χριςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ απολυμάνετε τισ ςυςκευζσ και τα 
υλικά κοινισ χριςθσ. 

Δ. Ρροφυλάξεισ ςταγονιδίων 

- Λαμβάνονται επιπλζον των βαςικϊν προφυλάξεων 
- Νοςθλεία αςκενι ςε μόνωςθ ι ςυν-νοςθλεία αςκενϊν με το ίδιο νόςθμα 
- Ρριν από τθν είςοδο ςτο χϊρο νοςθλείασ του αςκενι, εφαρμόςτε υγιεινι των 

χεριϊν και φορζςτε τθν απλι χειρουργικι μάςκα. 
- Χρθςιμοποιείςτε προςτατευτικι ενδυμαςία, οφκαλμικι προςταςία και απλι 

χειρουργικι μάςκα όταν υπάρχει κίνδυνοσ εκτίναξθσ βιολογικϊν υγρϊν. 
- Αμζςωσ μετά τθν ζξοδο ςασ από το χϊρο νοςθλείασ του αςκενι, αφαιρζςτε τθν 

απλι χειρουργικι μάςκα και εφαρμόςτε υγιεινι των χεριϊν. Στθ ςυνζχεια 
αφαιρζςτε τον υπόλοιπό εξοπλιςμό ατομικισ προςταςίασ και εφαρμόςτε ξανά 
υγιεινι των χεριϊν. 

- Οι επιςκζψεισ και οι μετακινιςεισ του αςκενι περιορίηονται ςτισ απολφτωσ 
απαραίτθτεσ. 

- Χρθςιμοποιιςτε αποκλειςτικό ιατρικό εξοπλιςμό για το ςυγκεκριμζνο αςκενι ι 
υλικά μίασ χριςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ απολυμάνετε τισ ςυςκευζσ και τα 
υλικά κοινισ χριςθσ. 
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Αναλυτικά ζντυπα προφυλάξεων κατά περίπτωςθ διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα του 
ΚΕΕΛΡΝΟ (Γραφείο Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων).   

Τα ςυγκεκριμζνα ζντυπα πλαςτικοποιοφνται και αναρτϊνται κατά περίπτωςθ ςτα 
κατάλλθλα ςθμεία παρεχόμενθσ φροντίδασ του νοςοκομείου μασ. 

 

E6. Μζτρα Ρρόλθψθσ και Ελζγχου για τθ διαςπορά των πολυανκεκτικϊν 
μικροοργανιςμϊν ςτο νοςοκομείο 

Ειςαγωγι 

Θ διαςπορά των πολυανκεκτικϊν μικροοργανιςμϊν (ΡΑΜ) ςε χϊρουσ παροχισ 
υπθρεςιϊν υγείασ αποτελεί μία κρίςθ δθμόςιασ υγείασ ςε διεκνζσ επίπεδο με πολφ 
ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ τόςο για τουσ αςκενείσ όςο και για τθν λειτουργία του 
υγειονομικοφ ςυςτιματοσ. Θ πρόλθψθ τθσ διαςποράσ των πολυανκεκτικϊν 
πακογόνων ςτο νοςοκομειακό περιβάλλον κα πρζπει να αποτελεί βαςικι 
προτεραιότθτα κάκε προγράμματοσ ελζγχου νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων.  

Θ επιτιρθςθ επικεντρϊνεται ςε ςυγκεκριμζνα πακογόνα με ιδιαίτερο επιδθμιολογικό 
ενδιαφζρον για το νοςοκομείο (K. Pneumoniae, A. Baumannii, P. Aeruginosa, MRSA, 
VRE) και αφορά όχι μόνο τουσ αςκενείσ με λοίμωξθ αλλά και τουσ αποικιςμζνουσ 
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αςκενείσ με ΡΑΜ, δθλαδι τθν ςυνολικι επίπτωςθ των ΡΑΜ ςτο νοςοκομείο. Με 
αυτό τον τρόπο εκφράηεται θ διαςπορά των πολυανκεκτικϊν ςτελεχϊν ςτο ςφνολο 
των αςκενϊν (ζνα ςτζλεχοσ ανά αςκενι). 

Θ πρόλθψθ τθσ διαςποράσ των ΡΑΜ πρζπει να γίνεται ςυγχρόνωσ ςε πολλά επίπεδα 
και βαςίηεται κυρίωσ ςτουσ παρακάτω άξονεσ: 

- Στθν πρόλθψθ τθσ οριηόντιασ διαςποράσ (Ραράρτθμα 2, ςελ: 24) των ΡΑΜ ςτο 
νοςοκομειακό περιβάλλον. 

Θ κατθγορία αυτι των μζτρων είναι θ ςθμαντικότερθ γιατί τα ΡΑΜ μεταδίδονται 
από αςκενι ςε αςκενι μζςω τθσ επαφισ με το προςωπικό του νοςοκομείου ι το 
επιμολυςμζνο άψυχο περιβάλλον (επιφάνειεσ, κοινόσ εξοπλιςμόσ). 

- Στθν πρόλθψθ των λοιμϊξεων από παρεμβατικοφσ χειριςμοφσ, που αποτελοφν 
τισ ςυχνότερεσ νοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ και μποροφν ςε πολφ υψθλό ποςοςτό 
να αποφευχκοφν με τθν εφαρμογι των κατάλλθλων δεςμίδων μζτρων και είναι 
οι ακόλουκεσ: 

 Βακτθριαιμίεσ Ρροερχόμενεσ από τουσ Κεντρικοφσ Φλεβικοφσ Κακετιρεσ 

 Ουρολοιμϊξεισ Συνδεόμενεσ με τθν τοποκζτθςθ ουροκακετιρα 

 Λοιμϊξεισ κατϊτερου αναπνευςτικοφ ςχετιηόμενεσ με μθχανικι αναπνοι 

 Λοιμϊξεισ Χειρουργικοφ Ρεδίου 

- Στθν ζγκαιρθ διάγνωςθ των αιτίων –πακογόνων των λοιμϊξεων από ΡΑΜ που 
περιλαμβάνει τόςο τθν δυνατότθτα ανίχνευςθσ και ςωςτισ ταυτοποίθςθσ των 
ΡΑΜ, όςο και τθν διάγνωςθ των αςυμπτωματικϊν φορζων από τουσ οποίουσ 
μεταδίδονται οι πολυανκεκτικοί μικροοργανιςμοί και ςτουσ οποίουσ πρζπει να 
εφαρμόηονται τα ίδια μζτρα πρόλθψθσ που εφαρμόηονται και ςτουσ αςκενείσ με 
λοίμωξθ από ΡΑΜ. 

- Στθν ορκολογικι διαχείριςθ των αντιβιοτικϊν ςτο νοςοκομειακό χϊρο, θ οποία 
πρζπει να περιλαμβάνει τθν κατάλλθλθ κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ των 
λοιμϊξεων από ΡΑΜ αλλά και τθ διάςωςθ των τελευταίων διακζςιμων 
αντιβιοτικϊν για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. 

 

Διαχείριςθ αςκενϊν που χριηουν νοςθλείασ ςε ςυνκικεσ απομόνωςθσ 

Α. Φυςικόσ διαχωριςμόσ αςκενϊν 

Θάλαμοι απομόνωςθσ – ςυν-νοςθλείασ ςτο ΓΝΡ «Τηάνειο» 

- Θάλαμοι 601 και 603 (δίκλινοι) ςτισ «Θζςεισ» (6οσ όροφοσ) για νοςθλεία αςκενϊν 
με HIV λοίμωξθ 

- Θάλαμοσ 606 ςτισ «Θζςεισ» (6οσ όροφοσ) για νοςθλεία αςκενοφσ με 
μθνιγγιτιδοκοκκικι μθνιγγίτιδα 

- Θάλαμοσ 503 ςτθ Βϋ Ρακολογικι κλινικι, ωσ κάλαμοσ αρνθτικισ πίεςθσ. 

- Θάλαμοι 602, 604, 605 (δίκλινοι) ςτισ «Θζςεισ» (6οσ όροφοσ) για νοςθλεία 
αςκενϊν με λοίμωξθ ι αποικιςμό από πολυανκεκτικά πακογόνα (αναλυτικά ςτο 
κεφάλαιο Ε6.1) 
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- Δφο κλίνεσ (box) ςτθ ΜΕΘ για τον φυςικό διαχωριςμό αςκενϊν που χριηουν 
μόνωςθσ λόγω λοιμωδϊν νοςθμάτων ι για τθν νοςθλεία αςκενϊν που χριηουν 
προςτατευτικισ μόνωςθσ 

Σθμειϊςεισ: 

- Θ ΕΝΛ ζχει το δικαίωμα αναπροςαρμογισ των ανωτζρω καλάμων ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ που προκφπτουν 

- Εκτόσ των ανωτζρω καλάμων και ςε ςυνεννόθςθ με τθ διοίκθςθ του 
νοςοκομείου, διατίκενται επιπλζον κάλαμοι όταν απαιτείται κι εφόςον είναι 
εφικτό. 

Β. Απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ 

- Διακζςιμο υλικό για τθν εφαρμογι των Μζτρων Ατομικισ Ρροςταςίασ 

- Αλκοολοφχο αντιςθπτικό 

- Αποκλειςτικόσ ιατρονοςθλευτικόσ εξοπλιςμόσ ι ορκι απολφμανςθ κοινόχρθςτου 
εξοπλιςμοφ 

Γ. Επιςκεπτιριο 

- Ενθμζρωςθ κοινοφ 

- Εκπαίδευςθ κοινοφ ςτθν εφαρμογι των μζτρων ελζγχου όταν κρίνεται 
απαραίτθτο 

Δ. Μετακινιςεισ αςκενοφσ εντόσ νοςοκομείου 

- Ενθμζρωςθ τμθμάτων υποδοχισ 

- Ενθμζρωςθ τραυματιοφορζων 

i. Μετακινιςεισ αςκενϊν εντόσ του νοςοκομείου. Θ ενθμζρωςθ των τμθμάτων που 
υποδζχονται τουσ αςκενείσ γίνεται ςφμφωνα με τθν διαδικαςία που αναγράφεται 
ςτον εςωτερικό κανονιςμό του κάκε νοςοκομείου. 

ii. Μετακινιςεισ αςκενϊν μεταξφ νοςοκομείων. Θ ενθμζρωςθ των χϊρων παροχισ 
υπθρεςιϊν υγείασ υποδοχισ των αςκενϊν κα πρζπει να πραγματοποιείται από το 
νοςοκομείο προζλευςθσ. Θ διακομιδι του αςκενοφσ κα γίνεται με τθ ςυνοδεία 
ειδικοφ εντφπου ςτο οποίο κα αναγράφεται ότι ο αςκενισ φζρει το εν λόγω 
πολυανκεκτικό βακτιριο (ςυμπλιρωςθ ενθμερωτικοφ εντφπου) 

iii. Επανειςαγωγι αςκενϊν με γνωςτό πολυανκεκτικό μικροοργανιςμό ςτο ίδιο 
νοςοκομείο ι ςε άλλο χϊρο παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ (Ιδρφματα Χρονίωσ 
Ραςχόντων, Μονάδεσ Τεχνθτοφ Νεφροφ, Κζντρα Αποκατάςταςθσ κα). Σε κάκε 
νοςοκομείο κα πρζπει να τθρείται αρχείο με τουσ αςκενείσ που νοςθλεφτθκαν ςτο 
νοςοκομείο και ςτουσ οποίουσ βρζκθκαν πολυανκεκτικοί μικροοργανιςμοί. Ζτςι κα 
είναι εφικτι θ άμεςθ διάγνωςι ςε περίπτωςθ επανειςαγωγι τουσ. Θ αναγραφι του 
αποικιςμοφ ςτο ενθμερωτικό εξόδου από το νοςοκομείο και θ ενθμζρωςθ των ιδίων 
των αςκενϊν, κα ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ ςε περίπτωςθ 
ειςαγωγισ τουσ ςε άλλο νοςοκομείο (ςυμπλιρωςθ ενθμερωτικοφ εντφπου). 
Ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ αςκενϊν με πολλαπλζσ νοςθλείεσ και χρόνια νοςιματα ι 
νοςθλεία ςτο πρόςφατο παρελκόν κα πρζπει να αναηθτείται το ενθμερωτικό 
ιςτορικό των προθγοφμενων νοςθλειϊν ςε κάκε νζα ειςαγωγι τουσ. 



ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 

62 

 

Το ενθμερωτικό ζντυπο είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΕΕΛΡΝΟ - Γραφείο 
Μικροβιακισ Αντοχισ. 

Αναλυτικά ςτο νοςοκομείο μασ εφαρμόηονται τα εξισ: 

1. Διοικθτικά μζτρα 

Επίκεντρο τθσ δράςθσ τθσ διοίκθςθσ του νοςοκομείου είναι θ εδραίωςθ ενιαίασ 
ςτρατθγικισ ςχετικά με τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο τθσ διαςποράσ των ΡΑΜ ςτο 
νοςοκομειακό χϊρο. Οι ςθμαντικότερεσ δράςεισ ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα: 

- Εδραίωςθ ενιαίασ ςτρατθγικισ - προγράμματοσ ελζγχου λοιμϊξεων για τθν 
πρόλθψθ και τον ζλεγχο τθσ διαςποράσ των ΡΑΜ ςτο νοςοκομειακό χϊρο. Θ 
υιοκζτθςθ τθσ ςτρατθγικισ αυτισ προωκεί τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο τθσ 
διαςποράσ των ΡΑΜ ωσ προτεραιότθτα του νοςοκομείου. 

- Ενςωμάτωςθ των αρχϊν τθσ πρόλθψθσ για τθν διαςπορά των ΡΑΜ ςτθν 
κακθμερινι κλινικι πρακτικι του προςωπικοφ μζςω τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ 
ςυμμετοχισ του ςε δράςεισ πρόλθψθσ, τθσ πρόςβαςθσ ςε επικαιροποιθμζνεσ 
οδθγίεσ και κυρίωσ τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ απαραίτθτθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ για 
τθν εφαρμογι των μζτρων ελζγχου. 

- Ενίςχυςθ τθσ επιτιρθςθσ και τθσ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ των αςκενϊν με λοίμωξθ ι 
αποικιςμό από ΡΑΜ, δθλαδι τθν ενίςχυςθ του μικροβιολογικοφ εργαςτθρίου και 
των κεςμικϊν οργάνων που ζχουν αναλάβει τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ 
ελζγχου, ςτα πλαίςια που αυτό είναι εφικτό. 

Επιπλζον, ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΝΛ πραγματοποιοφνται τα εξισ: 

- Συςτθματικι ενθμζρωςθ ανά 4 - 6 μινεσ των κλινικϊν τμθμάτων για τθν τάςθ των 
δεικτϊν που προκφπτουν από τθν επιτιρθςθ ςτο νοςοκομείο. 

- Εντόπιςθ και αντιμετϊπιςθ περιοριςμϊν ςτθν εφαρμογι του προγράμματοσ 

- Συμμετοχι ςε τοπικά και εκνικά προγράμματα επιτιρθςθσ και παρζμβαςθσ για 
τθν διαςπορά των ΡΑΜ. 

- Επικοινωνία με εξειδικευμζνουσ επαγγελματίεσ υγείασ ςε κζματα πρόλθψθσ 
λοιμϊξεων εντόσ και εκτόσ νοςοκομείου κακϊσ και με αντίςτοιχουσ φορείσ 
δθμόςιασ υγείασ. 

- Εντατικοποίθςθ τθσ επιτιρθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του προςωπικοφ ςτα μζτρα 
ελζγχου. Ανάκεςθ υπευκυνοτιτων ςε άτομα ςε κρίςιμεσ κζςεισ με αρμοδιότθτεσ 
διαχείριςθσ προςωπικοφ (διεφκυνςθ ιατρικισ και νοςθλευτικισ υπθρεςίασ, 
τομεάρχεσ, υπεφκυνοι τμθμάτων). 

- Αξιολόγθςθ παραγόντων που ςυμβάλουν ςτον αναποτελεςματικό ζλεγχο τθσ 
διαςποράσ των ΡΑΜ, (το επίπεδο εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ, θ επάρκεια του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ και των υλικϊν πόρων, θ ςυμμόρφωςθ των 
επαγγελματιϊν υγείασ ςτα μζτρα κα.) και εφαρμογι παρεμβάςεων για τθν 
αντιμετϊπιςι τουσ. 

- Συνεχισ ενθμζρωςθ του προςωπικοφ των κλινικϊν τμθμάτων για τθν πρόοδο των 
εφαρμοηόμενων μζτρων. 
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2. Εργαςτθριακι επιτιρθςθ 

Το νοςοκομείο μασ διακζτει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ και ταυτοποίθςθσ 
πολυανκεκτικϊν πακογόνων. Συγκεκριμζνα: 

- Ραρζχει τθ δυνατότθτα τθσ ζγκαιρθσ ανίχνευςθσ ςυρροϊν και επιδθμιϊν από τα 
ςυγκεκριμζνα πακογόνα, αλλά και τθν ανάδειξθ τθσ εμφάνιςθσ νζων ςτελεχϊν ςτο 
νοςοκομείο με ιδιαίτερο επιδθμιολογικό ενδιαφζρον για τθν πρόλθψθ των 
λοιμϊξεων. 

- Συνεργάηεται με το Μικροβιολογικό εργαςτιριο του ΕΚΡΑ για τθν επιβεβαίωςθ 
τθσ παρουςίασ των γονιδίων αντοχισ, τθν ανίχνευςι τουσ με μοριακζσ μεκόδουσ 
και τον  ζλεγχο κλωνικότθτασ ςυγκεκριμζνων ςτελεχϊν, όταν κρίνεται απαραίτθτο 
για τθν πλθρζςτερθ διερεφνθςθ ςυρροϊν. Επίςθσ ςυνεργάηεται με Εργαςτιρια 
Ευρωπαϊκϊν Ρανεπιςτθμίων για τθν εφαρμογι νεότερων τεχνικϊν μοριακισ 
επιδθμιολογίασ ςε ερευνθτικό επίπεδο. 

- Ρραγματοποιείται ςυςτθματικόσ ζλεγχοσ αποικιςμζνων αςκενϊν (ορκικι φορεία). 

- Ενθμερϊνει άμεςα τισ ΝΕΛ ςε περίπτωςθ ανίχνευςθσ ΡΑΜ ςε οποιοδιποτε 
κλινικό δείγμα.  

- Ρραγματοποιεί καλλιζργειεσ επιφανειϊν ςε ςυγκεκριμζνα τμιματα του 
νοςοκομείου όταν αυτό κρικεί αναγκαίο από τθν ΕΝΛ. 

- Διακζτει ςφςτθμα επιτιρθςθσ λοιμϊξεων από ΡΑΜ, ςε ςυνεργαςία με τισ ΝΕΛ, 
(επιπολαςμόσ /επίπτωςθ) από το οποίο αναδεικνφεται θ επίπτωςθ τθσ ςε κλινικό 
επίπεδο και παρζχεται θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των 
εφαρμοηόμενων μζτρων ελζγχου και πρόλθψθσ ςτο νοςοκομείο. 

- Συμμετζχει ςτθν εκνικι επιτιρθςθ των βακτθριαιμιϊν από πολυανκεκτικά 
βακτιρια ςτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ του Σχεδίου Δράςθσ Ρροκροφςτθσ θ οποία 
είναι υποχρεωτικι ςφμφωνα με τθν πρόςφατθ υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 388/18-
2-2014). 

- Ρραγματοποιεί διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και κοινοποίθςθσ τθσ επαγγελματίεσ 
υγείασ των αποτελεςμάτων τθσ επιτιρθςθσ (ςε ςυνεργαςία με τισ ΝΕΛ). 

Α. Ενεργθτικι επιτιρθςθ αποικιςμϊν αςκενϊν - ΕΕΑ (active surveillance screening- 
ASC) 

Ο ζλεγχοσ αποικιςμοφ αςκενϊν με ΡΑΜ ςτο νοςοκομείο μασ γίνεται με λιψθ 
ορκικοφ επιχρίςματοσ ςτουσ παρακάτω αςκενείσ: 

Σε ΜΕΘ: 

- Σε όλουσ τουσ αςκενείσ κατά τθν ειςαγωγι ςτθν ΜΕΘ και ανά 3-4 θμζρεσ, μζχρι το 
πρϊτο κετικό δείγμα για ςτελζχθ εντεροβακτθριακϊν που παράγουν 
καρβαπενεμάςεσ, κακϊσ και για ανκεκτικά ςτισ καρβαπενζμεσ ςτελζχθ P. 
aeruginosa και A. baumannii.  

- Επανζλεγχοσ ςε ατομικό επίπεδο, ςφμφωνα με οδθγίεσ τθσ ΕΝΛ.  

- Κατά τθν ζξοδο των αςκενϊν από τθ ΜΕΘ και πριν τθ διακομιδι τουσ ςε κλινικά 
τμιματα. 

Σε τμιματα: 
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Σε αςκενείσ που ειςάγονται ςτο νοςοκομείο και διακζτουν ζνα από τουσ παρακάτω 
παράγοντεσ κινδφνου: 

- Αςκενείσ με γνωςτό αποικιςμό από πολυανκεκτικοφσ μικροοργανιςμοφσ (ΡΑΜ) 
που ειςάγονται εκ νζου ςτο νοςοκομείο. 

- Αςκενείσ με πρόςφατθ νοςθλεία (τελευταίο ζτοσ) ςε άλλα νοςθλευτικά ιδρφματα, 
διαμζνοντεσ ςε ιδρφματα χρονίωσ παςχόντων, κζντρα αποκατάςταςθσ, οίκουσ 
ευγθρίασ κ.λπ.  

- Αςκενείσ νοςθλευτικϊν τμθμάτων από τουσ οποίουσ απομονϊκθκε ςε κλινικό 
δείγμα ΡΑΜ κακϊσ και ςτουσ αςκενείσ που νοςθλεφονταν ςτον ίδιο κάλαμο. 

 
Β. Μικροβιολογικι μζκοδοσ επιτιρθςθσ αποικιςμοφ (για ανκεκτικά ςτισ 
καρβαπενζμεσ ςτελζχθ εντεροβακτθριακϊν)  
 
1. Ο ςυςτθματικόσ ζλεγχοσ αποικιςμοφ πραγματοποιείται ςτισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτο κεφάλαιο για τον ζλεγχο τθσ διαςποράσ των πολυανκεκτικϊν 
πακογόνων. 
2. Ο ζλεγχοσ αποικιςμοφ για ανκεκτικά ςτισ καρβαπενζμεσ ςτελζχθ 
εντεροβακτθριακϊν ςυςτινεται να πραγματοποιείται με λιψθ ορκικοφ επιχρίςματοσ 
και αν κρικεί αναγκαίο με λιψθ φαρυγγικοφ επιχρίςματοσ ι/και με λιψθ βιολογικοφ 
δείγματοσ από οποιαδιποτε πικανι εςτία αποικιςμοφ (δερματικι βλάβθ, οφρα, 
βρογχικζσ εκκρίςεισ) των αςκενϊν που εντάςςονται ςε μία από τισ παραπάνω 
κατθγορίεσ. 
 
Ρροτεινόμενο εργαςτθριακό πρωτόκολλο ελζγχου ορκικισ φορείασ ςτελεχϊν 
Εντεροβακτθριακϊν που παράγουν καρβαπενεμάςεσ 
 
Μζκοδοσ 
Ο ορκικόσ ςτυλεόσ εναιωρείται ςε 1 ml φυςιολογικό ορό με καλι περιςτροφι, 
ανάδευςθ και πίεςθ ςτα τοιχϊματα του ςωλθναρίου, ϊςτε να απελευκερωκεί όλο το 
υλικό.  

Στο εναιϊρθμα αυτό εμβαπτίηεται ζνασ βαμβακοφόροσ ςτυλεόσ και ςτθ ςυνζχεια 
επιςτρϊνεται ζνα τρυβλίο MacConkey άγαρ (με τθ μεκοδολογία που χρθςιμοποιείται 
για τθν Kirby-Bauer).  

Τοποκετοφνται 4 δίςκοι μεροπενζμθσ των 10 µg: μεροπενζμθ χωρίσ αναςτολζα, 
μεροπενζμθ με EDTA (αναςτολζασ των μζταλλο-β-λακταμαςϊν), μεροπενζμθ με 
φαινυλβορονικό οξφ (PBA, αναςτολζασ των KPC καρβαπενεμαςϊν) και μεροπενζμθ 
με τουσ δφο αναςτολείσ. Θ τοποκζτθςθ των δίςκων γίνεται όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 
1, ϊςτε να διευκολυνκεί θ ανάγνωςθ του αποτελζςματοσ.  

Στουσ δίςκουσ Β και Δ ενςταλάηονται 10 μl διαλφματοσ EDTA 0,1 Μ, ενϊ ςτουσ 
δίςκουσ Γ και Δ ενςταλάηονται 10 μl διαλφματοσ PBA 40 mg/ml. Τοποκετείται το 
καπάκι ςτο τρυβλίο και χωρίσ να αναποδογυριςτεί (ϊςτε οι αναςτολείσ να 
απορροφθκοφν από το δίςκο) μεταφζρεται ςτον κλίβανο. Εναλλακτικά οι δίςκοι 
μπορεί να εμποτιςτοφν με τουσ αναςτολείσ και αφοφ απορροφιςουν τθν ποςότθτα 
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του διαλφματοσ να τοποκετθκοφν ςτο τρυβλίο. Ακολουκεί επϊαςθ ςτουσ  37°C για 18 
ϊρεσ. 

Το διάλυμα EDTA 0,1 Μ παραςκευάηεται από αρχικό διάλυμα 0,5 Μ ΕDTA 
(κυκλοφορεί ζτοιμο ςτο εμπόριο) με αραίωςθ 1: 5 (0,5 ml 0,5 Μ ΕDTA και 2 ml 
αποςταγμζνο νερό) 

Το διάλυμα φαινυλβορονικοφ οξζοσ 40 mg/ml παραςκευάηεται διαλφοντασ με 
ανακίνθςθ ςε vortex 160 mg phenylboronic acid ςε 2 ml DMSO (dimethyl sulfoxide) 
και ςτθ ςυνζχεια προςτίκενται 2 ml αποςταγμζνο νερό. 

 

Ανάγνωςθ και αξιολόγθςθ του αποτελζςματοσ  

Στο παρόν πρωτόκολλο λαμβάνονται υπόψθ για τθν αξιολόγθςθ οι λακτόηθ κετικζσ 
αποικίεσ. Λακτόηθ αρνθτικζσ αποικίεσ γφρω από το δίςκο τθσ μεροπενζμθσ μπορεί να 
υποδεικνφουν αποικιςμό με ανκεκτικά ςτισ καρβαπενζμεσ ςτελζχθ Acinetobacter 
baumannii complex, Pseudomonas aeruginosa, Providencia stuartii, κα, ι ςτελζχθ 
Stenotrophomonas maltophilia.  

Μετράται θ διάμετροσ τθσ ηϊνθσ αναςτολισ τθσ μεροπενζμθσ χωρίσ αναςτολζα.  

Αν θ διάμετροσ αυτι είναι ≥27 mm, το δείγμα κεωρείται αρνθτικό για παρουςία 
ςτελεχϊν εντεροβακτθριακϊν με μειωμζνθ ευαιςκθςία ςτισ καρβαπενζμεσ.  

Αν θ διάμετροσ τθσ ηϊνθσ αναςτολισ τθσ μεροπενζμθσ χωρίσ αναςτολζα είναι <27 
mm, το δείγμα κεωρείται φποπτο για παρουςία ςτελεχϊν εντεροβακτθριακϊν με 
μειωμζνθ ευαιςκθςία ςτισ καρβαπενζμεσ.  

Διαφορά ≥5 mm μεταξφ των διαμζτρων των ηωνϊν αναςτολισ τθσ μεροπενζμθσ  
χωρίσ αναςτολζα  και τθσ μεροπενζμθσ με αναςτολζα (EDTA/ PBA/EDTA+PBA) 
κεωρείται ενδεικτικι τθσ παραγωγισ τθσ αντίςτοιχθσ καρβαπενεμάςθσ (MBL, KPC, 
MBL+KPC, αντίςτοιχα). Αν θ αφξθςθ τθσ διαμζτρου παρατθρείται μόνο ςτθ ηϊνθ 
αναςτολισ τθσ μεροπενζμθσ με τουσ δφο αναςτολείσ οι καρβαπενεμάςεσ των δφο 
τφπων (MBL και KPC) μπορεί να φζρονται ςτο ίδιο ι ςε διαφορετικά ςτελζχθ και 
επιβάλλεται θ παρακάτω διαδικαςία επιβεβαίωςθσ ϊςτε να διευκρινιςτεί ο 
μθχανιςμόσ αντοχισ.   

Αν θ διαφορά των διαμζτρων των ηωνϊν αναςτολισ τθσ μεροπενζμθσ  χωρίσ 
αναςτολζα  και τθσ μεροπενζμθσ με τουσ αναςτολείσ είναι < 5 mm και το ίδιο 
αποτζλεςμα προκφψει και από τθ φαινοτυπικι διαδικαςία επιβεβαίωςθσ που 
περιγράφεται παρακάτω, ενδζχεται ο αςκενισ να είναι αποικιςμζνοσ με ςτζλεχοσ 
που φζρει καρβαπενεμάςθ άλλου τφπου (πχ τφπου OXA-48) ι το ςτζλεχοσ να 
παρουςιάηει μειωμζνθ ευαιςκθςία ςτισ καρβαπενζμεσ λόγω παρουςίασ άλλων 
μθχανιςμϊν (υπερπαραγωγι ESBL ι AmpC β-λακταμαςϊν και απϊλεια πορινϊν). Σε 
αυτι τθν περίπτωςθ πρζπει να ακολουκιςει μοριακόσ ζλεγχοσ για το προςδιοριςμό 
του μθχανιςμοφ αντοχισ. 

Σε περίπτωςθ που παρατθρείται ςποραδικι, αραιι ανάπτυξθ λακτόηθ κετικϊν 
αποικιϊν λόγω χαμθλοφ μικροβιακοφ φορτίου ςτο δείγμα, το αποτζλεςμα κεωρείται 
αμφίβολο και δεν μπορεί να εφαρμοςτεί το όριο των 27 mm για τον χαρακτθριςμό 
του δείγματοσ ωσ αρνθτικό. Απαιτείται ο ζλεγχοσ ευαιςκθςίασ ϊςτε να διευκρινιςτεί 
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αν το ςτζλεχοσ παρουςιάηει μειωμζνθ ευαιςκθςία ςτισ καρβαπενζμεσ. Ρροτείνεται 
επίςθσ θ λιψθ νζου δείγματοσ.  

 

Επιβεβαιωτικζσ δοκιμαςίεσ και ζλεγχοσ ευαιςκθςίασ 

Πλεσ οι λακτόηθ κετικζσ αποικίεσ με διαφορετικι μορφολογία που αναπτφςςονται 
γφρω από το δίςκο τθσ μεροπενζμθσ ςε διάμετρο <27 mm, ανακαλλιεργοφνται ϊςτε 
να επιβεβαιωκεί ο μθχανιςμόσ αντοχισ και να πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ 
ευαιςκθςίασ. Αν είναι αδφνατθ θ αναγνϊριςθ διαφορετικϊν μορφολογικά αποικιϊν 
λόγω τθσ ςυρροισ των αποικιϊν, πραγματοποιείται ευρεία ανακαλλιζργεια από τθν 
άλω τθσ ηϊνθσ αναςτολισ τθσ μεροπενζμθσ. 

Θ επιβεβαίωςθ γίνεται με τθ μζκοδο του ςυνδυαςμοφ των δίςκων μεροπενζμθσ και 
αναςτολζων, όπωσ ζχει περιγραφεί από τουσ Τςακρι και ςυν. 

Εναιϊρθμα του μικροβιακοφ ςτελζχουσ ςε φυςιολογικό ορό με κολερότθτα 0,5 τθσ 
πρότυπθσ κλίμακασ McFarland επιςτρϊνεται ςε τρυβλίο Mueller-Hinton άγαρ και 
τοποκετοφνται 4 δίςκοι μεροπενζμθσ των 10 µg: μεροπενζμθ χωρίσ αναςτολείσ, 
μεροπενζμθ με 10 µl EDTA 0,1 Μ (αναςτολζασ μζταλλο-β-λακταμαςϊν), μεροπενζμθ 
με 20 µl φαινυλβορονικό οξφ 20 mg/ml (PBA, αναςτολζασ KPC καρβαπενεμαςϊν) και 
μεροπενζμθ με τουσ δφο αναςτολείσ. Ακολουκεί επϊαςθ ςτουσ 370 C για 18 ϊρεσ. Θ 
ανάγνωςθ του αποτελζςματοσ βαςίηεται ςε διαφορά ≥5 mm μεταξφ τθσ διαμζτρου 
τθσ ηϊνθσ αναςτολισ τθσ μεροπενζμθσ χωρίσ αναςτολζα και τθσ διαμζτρου τθσ ηϊνθσ 
αναςτολισ  τθσ μεροπενζμθσ με τον αντίςτοιχο αναςτολζα, θ οποία κεωρείται 
ενδεικτικι τθσ παραγωγισ τθσ αντίςτοιχθσ καρβαπενεμάςθσ. 

Ο ζλεγχοσ ευαιςκθςίασ γίνεται με τθ μζκοδο διάχυςθσ των δίςκων, ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του CLSI ι με αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα, όταν υπάρχει θ δυνατότθτα από 
πλευράσ εργαςτθρίου.  

Απαραίτθτθ κρίνεται θ ορκι ανίχνευςθ τθσ αντοχισ ςτθν κολιςτίνθ.  
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Εναλλακτικζσ μζκοδοι 

Ο ζλεγχοσ αποικιςμοφ για ανκεκτικά ςτισ καρβαπενζμεσ ςτελζχθ εντεροβακτθριακϊν 
μπορεί επίςθσ να πραγματοποιθκεί με χριςθ ζτοιμων, εμπορικά διακζςιμων, 
χρωμογόνων υλικϊν. Ιδιαίτερθ προςοχι απαιτείται ςτθν επιλογι του υλικοφ ϊςτε να 
διακζτει υψθλι ευαιςκθςία και ειδικότθτα για τουσ τφπουσ των καρβαπενεμαςϊν 
που ενδθμοφν ςτο νοςοκομείο. 

Επίςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί υλικό McConkey (Νο 3) άγαρ με ενςωματωμζνθ 
μεροπενζμθ 0,5 μg/ml. Θ περιεκτικότθτα του υλικοφ ςε μεροπενζμθ είναι πολφ 
ςθμαντικι ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ βζλτιςτθ ευαιςκθςία και ειδικότθτα. Εάν υπάρχει 
θ δυνατότθτα, ςυςτινεται θ μεροπενζμθ να μθν είναι φαρμακευτικό ςκεφαςμα αλλά 
κακαρι ουςία (υπάρχει ςτο εμπόριο). Ανάπτυξθ αποικιϊν ενδεχόμενα ςθμαίνει 
φορεία με ανκεκτικά ςτισ καρβαπενζμεσ πακογόνα. 

Ζλεγχοσ αποικιςμοφ για ανκεκτικά ςτισ καρβαπενζμεσ ςτελζχθ Enterococcus spp 
(VRE) 

Ο ζλεγχοσ αποικιςμοφ για VRE, ςε περίπτωςθ που κρικεί απαραίτθτο, πρζπει να 
γίνεται με χριςθ χρωμογόνων υλικϊν. 

 

3. Γραφείο Ελζγχου Λοιμϊξεων (ΝΕΛ) 

Ο ρόλοσ των ΝΕΛ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ για τθν επιτιρθςθ και τθ διαχείριςθ των 
αςκενϊν με ΡΑΜ. Συγκεκριμζνα οι αρμοδιότθτζσ τουσ περιλαμβάνουν τα εξισ: 

Α. Καταγραφι – Επιτιρθςθ  

- Τιρθςθ θλεκτρονικοφ αρχείου και ςτατιςτικι επεξεργαςία. Καταγράφονται 
αναλυτικά τα πολυανκεκτικά πακογόνα από όλα τα κλινικά δείγματα (ορκικι 
φορεία, αίμα, βρογχικζσ εκκρίςεισ, οφρα, πφα, υγρά, κεντρικζσ φλεβικζσ γραμμζσ), 
θ μικροβιακι αντοχι, κακϊσ και τα αντίςτοιχα ςτοιχεία των αςκενϊν (θμερομθνία 
ειςαγωγισ, τμιμα, διάγνωςθ, προθγθκείςα νοςθλεία, ζκβαςθ) 

- Τιρθςθ θλεκτρονικοφ αρχείου των βακτθριαιμιϊν ςφμφωνα με το εκνικό ςχζδιο 
δράςθσ «Ρροκροφςτθσ» 

- Επιτιρθςθ βακτθριαιμιϊν από ΡΑΜ – μθνιαία και ετιςια επίπτωςθ  

Β. Διαχείριςθ 

- Κακθμερινι ενθμζρωςθ από το Μικροβιολογικό εργαςτιριο του νοςοκομείου για 
πικανι ανίχνευςθ ΡΑΜ ςε κλινικά δείγματα αςκενϊν 

- Επίςκεψθ και ενθμζρωςθ του αντίςτοιχου κλινικοφ τμιματοσ. Σε περίπτωςθ 
ανίχνευςθσ ΡΑΜ ςε τυχαίο κλινικό δείγμα ςυςτινεται ζλεγχοσ φορείασ με λιψθ 
ορκικοφ επιχρίςματοσ 

- Διερεφνθςθ δυνατότθτασ απομόνωςθσ – ςυν-νοςθλείασ    

- Τοποκζτθςθ ειδικισ ςιμανςθσ (πράςινοσ κφκλοσ διαμζτρου περίπου 10 εκ) ςε 
περίπτωςθ που ο αςκενισ νοςθλεφεται ςτθ ΜΕΘ 

- Τοποκζτθςθ ενθμερωτικοφ εντφπου ςτο νοςθλευτικό φάκελο του αςκενι 
(Ραράρτθμα 2, ςελ: 25) 
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- Τοποκζτθςθ αφίςασ με τα απαιτοφμενα μζτρα ςτθν πόρτα του νοςθλευτικοφ 
καλάμου (Ραράρτθμα 2, ςελ: 26) 

- Οδθγίεσ και επιτιρθςθ του ιατρονοςθλευτικοφ προςωπικοφ και των ςυνοδϊν 
ςχετικά με τα απαραίτθτα μζτρα πρόλθψθσ (Ραράρτθμα 2, ςελ: 27) 

- Σφςταςθ για περιοριςμό των μετακινιςεων και του επιςκεπτθρίου  

4. Φυςικόσ διαχωριςμόσ αςκενϊν – Συνκικεσ απομόνωςθσ 

Θ εφαρμογι των κατάλλθλων μζτρων πρόλθψθσ και ελζγχου για τθ διαςπορά των 
ΡΑΜ αποτελεί βαςικό ςτοιχείο των προγραμμάτων ελζγχου λοιμϊξεων ςτο 
νοςοκομείο μασ και βαςίηεται ςε διεκνϊσ τεκμθριωμζνεσ για τθν 
αποτελεςματικότθτά τουσ πρακτικζσ, προςαρμοςμζνεσ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ του 
νοςοκομείου. 

Τα μζτρα πρόλθψθσ και ελζγχου που εφαρμόηονται ςτο νοςοκομείο μασ για τθ 
διαχείριςθ αςκενϊν με ΡΑΜ είναι τα ακόλουκα: 

Α. Φυςικόσ διαχωριςμόσ αςκενϊν 

Ο φυςικόσ διαχωριςμόσ των αςκενϊν με λοίμωξθ ι αποικιςμό από πολυανκεκτικά 
πακογόνα, από τουσ αςκενείσ που δεν είναι αποικιςμζνοι από τα ςυγκεκριμζνα 
βακτιρια είναι επιβεβλθμζνοσ για τον ζλεγχο τθσ διαςποράσ τουσ ςτο νοςοκομειακό 
περιβάλλον. Ραρόλα αυτά, θ χωροταξικι δομι του νοςοκομείου (6κλινοι και 8κλινοι 
ςτθν πλειονότθτά τουσ χωρίσ τουαλζτα κάλαμοι, με απόςταςθ <1 μζτρου μεταξφ των 
αςκενϊν) περιορίηει τισ δυνατότθτεσ εφαρμογισ του φυςικοφ διαχωριςμοφ. Οι 
τεχνικζσ φυςικοφ διαχωριςμοφ αςκενϊν με ΡΑΜ που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτο 
νοςοκομείο μασ είναι οι ακόλουκεσ: 

Κλινικά τμιματα (εκτόσ ΜΕΘ) 

Απομόνωςθ 

Δυνατότθτα απομόνωςθσ υπάρχει και εφαρμόηεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ ΕΝΛ 
ςε ςυγκεκριμζνα τμιματα του νοςοκομείου. Ρεριςταςιακά χρθςιμοποιοφνται 2κλινοι 
ι 3κλινοι κάλαμοι κλινικϊν ωσ απομόνωςθ, ςε περιπτϊςεισ που θ πλθρότθτα τθσ 
κλινικισ το επιτρζπει.  

Συν-νοςθλεία 

Με τθ ςχετικι απόφαςθ ΔΣ: 12/7-05-14, ΘΕΜΑ 11ο: «Διάθεςη θαλάμων μόνωςησ», 
ζχουν διατεκεί ςτθν ΕΝΛ 3 δίκλινοι κάλαμοι ςτον 6ο όροφο του νοςοκομείου (Θζςεισ) 
για ςυν-νοςθλεία αςκενϊν με λοίμωξθ ι αποικιςμό με ΡΑΜ.  

Κοινόσ κάλαμοσ 

Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει θ δυνατότθτα απομόνωςθσ ι ςυν-νοςθλείασ 
αςκενϊν, αςκενείσ με ΡΑΜ νοςθλεφονται ςε κοινό κάλαμο. Το κρεβάτι του αςκενι 
με τον πολυανκεκτικό μικροοργανιςμό κα πρζπει να είναι ςε ακραία κζςθ, και αν 
είναι εφικτό να υπάρχει ζνα κενό κρεβάτι μεταξφ των αςκενϊν. Τζλοσ κα πρζπει να 
εφαρμόηονται αυςτθρά όλα τα αναγκαία μζτρα πρόλθψθσ για όλουσ τουσ αςκενείσ 
του καλάμου. 
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Εκτίμθςθ κινδφνου 

Θ απομόνωςθ των αςκενϊν όταν δεν υπάρχουν διακζςιμοι κάλαμοι γίνεται βάςθ 
εκτίμθςθσ κινδφνου διαςποράσ των ΡΑΜ. Στθν απόφαςθ για τθ μόνωςθ των αςκενϊν 
ςυνεκτιμάται θ εκτιμϊμενθ διάρκεια παραμονισ του αςκενι ςτθ μόνωςθ και θ 
δυνατότθτα που παρζχεται για τθν παρακολοφκθςθ του. 

Ρροτεραιότθτα δίνεται ςτα ακόλουκα: 

- Σε αςκενείσ με αυξθμζνο κίνδυνο μεταδοτικότθτασ όπωσ είναι οι αςκενείσ με 
εκτεταμζνθ λοίμωξθ μαλακϊν μορίων – ανοικτά τραφματα, εγκαφματα, διαβθτικό 
πόδι, κατακλίςεισ, δερματοπάκειεσ, παραγωγικό βιχα. 

- Σε αςκενείσ που εξζρχονται από ΜΕΘ, οι οποίοι ςυνικωσ είναι αποικιςμζνοι με 
περιςςότερα του ενόσ πολυανκεκτικά πακογόνα. 

- Σε αςκενείσ με λοίμωξθ ι αποικιςμό από Klebsiella spp γιατί είναι το πακογόνο με 
τθ μεγαλφτερθ επίπτωςθ ςτο νοςοκομείο μασ.  

Β. Συνκικεσ απομόνωςθσ-Ρροφυλάξεισ Επαφισ 

Οι ςυνκικεσ απομόνωςθσ είναι όλα εκείνα τα μζτρα πρόλθψθσ που ςυνοδεφουν τον 
φυςικό διαχωριςμό των αςκενϊν ωσ εξισ: 

- Τοποκζτθςθ ειδικισ ςιμανςθσ (πράςινοσ κφκλοσ διαμζτρου περίπου 10 εκ) και 
αφίςα με τα απαιτοφμενα μζτρα ςτθν πόρτα του νοςθλευτικοφ καλάμου 
(μονϊςεισ). Στο εξιτιριο του αςκενι, ο Ρροϊςτάμενοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν 
αφαίρεςθ τθσ ςιμανςθσ και τθσ αφίςασ. 

- Τοποκζτθςθ ενθμερωτικοφ εγγράφου ςτο νοςθλευτικό φάκελο του αςκενι 
(Ραράρτθμα 2). 

- Αναρτθμζνεσ οδθγίεσ προσ τουσ ςυγγενείσ – ςυνοδοφσ (Ραράρτθμα 2). 

- Εφαρμογι των Μζτρων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) για τθ νοςθλεία των αςκενϊν 
και εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων υλικϊν για τθν εφαρμογι τουσ όπωσ 
αναλφονται παρακάτω: 

Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

Θ χριςθ γαντιϊν και μπλοφηασ μιασ χριςθσ είναι υποχρεωτικά μζτρα των 
προφυλάξεων επαφισ. Θ χριςθ μάςκασ προςϊπου, γυαλιϊν και απλισ 
χειρουργικισ μάςκασ πρζπει να εφαρμόηονται όπου υπάρχουν οι ανάλογεσ 
ενδείξεισ όπωσ αναφζρονται ςτισ βαςικζσ προφυλάξεισ. 

Γάντια / ποδιά ι ολόςωμθ μπλοφηα 

Το νοςθλευτικό προςωπικό κα πρζπει να φορά κακαρά γάντια και ποδιά ι 
μπλοφηα μιασ χριςεωσ κάκε φορά που ζρχεται ςε επαφι με τον αςκενι. Θ 
μπλοφηα πρζπει να απορρίπτεται αμζςωσ μετά τθν αποχϊρθςθ από τθν περιοχι 
του αςκενοφσ ςτα μολυςματικά απόβλθτα. Τα γάντια πρζπει να είναι μιασ 
χριςεωσ και να αλλάηονται μεταξφ των επεμβατικϊν τεχνικϊν κακϊσ και από τθν 
μετάβαςθ από ςθπτικι ςε κακαρι περιοχι ςτον ίδιο αςκενι αφοφ εφαρμοςτεί θ 
Υγιεινι των Χεριϊν. 
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Μάςκα χειρουργικι, γυαλιά 

Χρθςιμοποιοφνται μόνο όταν υπάρχει κίνδυνοσ εκτίναξθσ βιολογικϊν υλικϊν 

Υγιεινι των χεριϊν 

Εφαρμόηεται πάντα πριν και μετά τθν επαφι με τον αςκενι ι με το άψυχο 
περιβάλλον ανεξάρτθτα από τθν χριςθ γαντιϊν. 

Ο ιατρονοςθλευτικόσ εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται για τθ νοςθλεία του 
αςκενοφσ με ΡΑΜ πρζπει να είναι αποκλειςτικόσ για τον ςυγκεκριμζνου αςκενι 
κακϊσ και τα αντικείμενα που βρίςκονται εντόσ του χϊρου νοςθλείασ του 
περιοριςμζνα. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα αποκλειςτικοφ 
εξοπλιςμοφ ςυςτινεται απολφμανςθ των ςυςκευϊν πολλαπλϊν χριςεων.  

Θ μετακίνθςθ αςκενϊν εντόσ και εκτόσ νοςοκομείου απαιτεί τθν ζγκαιρθ 
ενθμζρωςθ των τμθμάτων - νοςοκομείων υποδοχισ. Οι μετακινιςεισ των αςκενϊν 
εντόσ και εκτόσ νοςοκομείου πρζπει να περιορίηονται ςτισ απολφτωσ απαραίτθτεσ. 

Ζλεγχοσ επιςκεπτθρίου ςτο κάλαμο νοςθλείασ των αςκενϊν με πολυανκεκτικοφσ 
μικροοργανιςμοφσ. Το επιςκεπτιριο κα πρζπει να είναι περιοριςμζνο και ενιμερο 
για τθν εφαρμογι των προφυλάξεων επαφισ. Αυτό ιςχφει τόςο για το κοινό όςο 
και για το προςωπικό του νοςοκομείου που επιςκζπτεται το κλινικό τμιμα. 

5. Υγιεινι περιβάλλοντοσ 

Οι διαδικαςίεσ κακαριότθτασ καλάμων νοςθλείασ αςκενϊν με ΡΑΜ περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο Ε4. «Κακαριότθτα και απολφμανςθ άψυχου 
περιβάλλοντοσ». 

Το ςυνεργείο κακαριότθτασ εκπαιδεφεται και επιτθρείται ςτθν εφαρμογι των 
οδθγιϊν που ζχουν δοκεί από τθν ΕΝΛ. 

Επιπλζον τθρείται ειδικό ζντυπο (checklist) τθσ αςφαλοφσ κακαριότθτασ των 
ςυγκεκριμζνων χϊρων (Ραράρτθμα 2) 

5. Ραρεμβατικζσ τεχνικζσ-Χειριςμόσ ξζνων ςωμάτων 

Ρολφ ςθμαντικόσ είναι ο κατάλλθλοσ χειριςμόσ κακετιρων που ςυνδζονται με 
ιατρονοςθλευτικοφσ παρεμβατικοφσ χειριςμοφσ (π.χ. κεντρικοί φλεβικοί κακετιρεσ, 
ουροκακετιρεσ). Θ τοποκζτθςθ κακϊσ και θ αφαίρεςι τουσ γίνεται βάςθ ενδείξεων 
και ιδιαίτερα όςον αφορά τθν αφαίρεςι τουσ πρζπει να αποφαςίηεται το 
ςυντομότερο δυνατό όταν πλζον δεν κρίνεται απαραίτθτθ για τθ νοςθλεία των 
αςκενϊν. Οι αςκενείσ με κακετιρεσ χαρακτθρίηονται από αυξθμζνο κίνδυνο 
αποικιςμοφ ι λοίμωξθσ από νοςοκομειακά πακογόνα κακϊσ και από αυξθμζνο 
κίνδυνο επιμόλυνςθσ του νοςοκομειακοφ περιβάλλοντοσ. Οι παρακάτω διαδικαςίεσ 
είναι κακοριςτικζσ ςτο χειριςμό των κακετιρων και εφαρμόηονται βάςθ 
ςυγκεκριμζνων πρωτοκόλλων και αφοροφν : 

- Τθν άςθπτθ τεχνικι τοποκζτθςθσ τουσ 

- Τον κατάλλθλο χειριςμό τουσ κατά τθν διάρκεια νοςθλείασ του αςκενοφσ 

- Τισ ενδείξεισ τοποκζτθςθσ και αφαίρεςθσ τουσ. 
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7. Εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ των επαγγελματιϊν υγείασ, των αςκενϊν και των 
επιςκεπτϊν ςτθν εφαρμογι των μζτρων ελζγχου και πρόλθψθσ 

7.1 Επαγγελματίεσ Υγείασ 

Θ εκπαίδευςι και θ ςυνεχιηόμενθ επιμόρφωςι τουσ είναι καίριασ ςθμαςίασ γιατί 
αυτοί είναι κυρίωσ που αςχολοφνται με τθ φροντίδα των αςκενϊν και θ ςυμμετοχι 
τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι υποχρεωτικι. Θ εκπαίδευςθ περιλαμβάνει 
τισ εξισ κατθγορίεσ επαγγελματιϊν υγείασ: 

- νζοι επαγγελματίεσ υγείασ 

- προςωρινό προςωπικό του νοςοκομείου (π.χ. φοιτθτζσ, αποκλειςτικοί 
νοςοκόμοι)  

- μόνιμο προςωπικό τμθμάτων (επαγγελματίεσ υγείασ που ςχετίηονται άμεςα ι 
ζμμεςα με τθν νοςθλεία των αςκενϊν (ιατροί, νοςθλευτζσ, νοςοκόμοι, 
φυςιοκεραπευτζσ τραυματιοφορείσ) και πραγματοποιείται με τισ ακόλουκεσ 
μεκόδουσ: 

 με ετιςια ςυςτθματικά εκπαιδευτικά προγράμματα βάςθ 
επικαιροποιθμζνων οδθγιϊν ανά κατθγορία επαγγελματιϊν υγείασ ι ανά 
κλινικό τμιμα και τομζα 

 με εφαρμογι τεχνικϊν υπενκφμιςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ με ζντυπο και 
οπτικοακουςτικό υλικό 

 με εκπαίδευςθ ςε επείγουςα βάςθ για τθν αντιμετϊπιςθ κρίςιμων 
καταςτάςεων 

7.2. Αςκενείσ – Επιςκζπτεσ 

- ενθμζρωςθ αςκενϊν και επιςκεπτϊν για τθν αναγκαιότθτα εφαρμογισ των 
μζτρων πρόλθψθσ με αναρτθμζνο ζντυπο υλικό και προφορικζσ οδθγίεσ 

- εκπαίδευςθ ςτθν εφαρμογι των μζτρων πρόλθψθσ ιδιαίτερα όςων ατόμων 
αςχολοφνται με τθ φροντίδα των αςκενϊν ςτο νοςοκομείο ι και ςτο ςπίτι 

- εφαρμογι τεχνικϊν για τθν ενθμζρωςθ και υπενκφμιςθ των μζτρων πρόλθψθσ 
με χριςθ για παράδειγμα ζντυπου υλικοφ 

8. Επιτιρθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των επαγγελματιϊν υγείασ ςτα μζτρα πρόλθψθσ 
και ελζγχου 

Θ επιτιρθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτισ προφυλάξεισ επαφισ περιλαμβάνει τα 
ακόλουκα: 

- τθ ςυμμόρφωςθ των κλινικϊν τμθμάτων ςτθ νοςθλεία των αςκενϊν ςε ςυνκικεσ 
μόνωςθσ όπωσ περιγράφονται παραπάνω 

- τθ ςυμμόρφωςθ των επαγγελματιϊν υγείασ και όςων αςχολοφνται με τθν 
φροντίδα των αςκενϊν ςτθν εφαρμογι των ΜΑΡ 

- τθ ςυμμόρφωςθ των επαγγελματιϊν υγείασ ςτθν Υγιεινι των Χεριϊν 

- τθ ςυςτθματικι και ςωςτι απολφμανςθ του άψυχου περιβάλλοντοσ 
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9. Θ διαχείριςθ των αντιβιοτικϊν 

Θ χριςθ των αντιβιοτικϊν είναι άμεςα ςυνδεόμενθ με τθν ανάπτυξθ μικροβιακισ 
αντοχισ κακϊσ και με τθν επικράτθςθ των ανκεκτικϊν κλϊνων ςτισ χλωρίδεσ των 
νοςθλευομζνων αςκενϊν. Θ προϊκθςθ τθσ ορκολογικισ χριςθσ των αντιβιοτικϊν 
είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ για τον περιοριςμό τθσ μικροβιακισ αντοχισ ςτο 
νοςοκομειακό χϊρο. Οι άξονεσ πάνω ςτουσ οποίουσ βαςίηεται θ εφαρμογι του 
προγράμματοσ ορκισ διαχείριςθσ των αντιβιοτικϊν ςτο Γ.Ν.Ρ. «Τηάνειο» αναλφεται 
ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο του εςωτερικοφ κανονιςμοφ (Κεφάλαιο Η). 

Ε7: Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ (και δζςμεσ μζτρων) για παρεμβατικζσ διαδικαςίεσ 

 
Οι δζςμεσ μζτρων αποτελοφν ζνα χριςιμο εργαλείο για τουσ επαγγελματίεσ υγείασ 
και ςτοχεφουν ςτθν παροχι τθσ αςφαλζςτερθσ δυνατισ ιατρονοςθλευτικισ 
φροντίδασ ςτον αςκενι. Κάκε δζςμθ μζτρων ςυγκροτείται από ζνα ςφνολο 
πρακτικϊν που ςφμφωνα με τθν επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ όταν εφαρμόηονται 
ςυςτθματικά και με ορκότθτα, βελτιϊνουν τθν ζκβαςθ των αςκενϊν. 

Στα χαρακτθριςτικά των δεςμϊν μζτρων ςυμπεριλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

- Κάκε δζςμθ περιλαμβάνει διαδικαςίεσ και βιματα τα οποία κα πρζπει να 
ακολουκοφνται ςτο ςφνολό τουσ ϊςτε να είναι αποτελεςματικι. 

- Τα μζτρα που απαρτίηουν τισ δζςμεσ βαςίηονται ςε αποτελζςματα 
τυχαιοποιθμζνων μελετϊν. 

- Θ ςυμμόρφωςθ των επαγγελματιϊν υγείασ και θ εφαρμογι των μζτρων που 
απαρτίηουν τισ δζςμεσ αξιολογοφνται με τθ μεκοδολογία «όλο ι ουδζν». 

Θ χριςθ παρεμβατικϊν ςυςκευϊν όπωσ ουροκακετιρεσ, αγγειακοί κακετιρεσ, 
αναπνευςτιρεσ κτλ, αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα κινδφνου για εμφάνιςθ 
νοςοκομειακισ λοίμωξθσ. Θ άςθπτθ τοποκζτθςθ και θ προςεκτικι διαχείριςθ και 
διατιρθςθ αυτϊν των ςυςκευϊν μειϊνουν δραςτικά τθν πικανότθτα εκδιλωςθσ 
λοίμωξθσ ςχετιηόμενθσ με τθ ςυγκεκριμζνθ ςυςκευι. Βαςικά ςτοιχεία που 
περιορίηουν τον κίνδυνο εμφάνιςθσ λοιμϊξεων ςχετιηόμενων με παρεμβατικζσ 
ςυςκευζσ είναι: 

- Εκτίμθςθ τθσ αναγκαιότθτασ τοποκζτθςθσ τθσ ςυςκευισ λαμβάνοντασ υπόψθ 
τον κίνδυνο λοίμωξθσ. 

- Επαρκισ εκπαίδευςθ των επαγγελματιϊν υγείασ ςτθν ορκι τοποκζτθςθ και 
διαχείριςθ /διατιρθςθ των παρεμβατικϊν ςυςκευϊν. 

- Επιλογι τθσ κατάλλθλθσ παρεμβατικισ ςυςκευισ για κάκε αςκενι. 

- Ραραμονι τθσ παρεμβατικισ ςυςκευισ για το μικρότερο δυνατό χρονικό 
διάςτθμα. 

- Εφαρμογι τθσ δζςμθσ μζτρων για κάκε παρεμβατικι ςυςκευι. 

- Συςτθματικι παρακολοφκθςθ των αςκενϊν για τθν εμφάνιςθ ςυμπτωμάτων και 
ςθμείων λοίμωξθσ. 

 



ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 

73 

 

Δζςμεσ μζτρων για τθν πρόλθψθ νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων που ςυνδζονται με 
παρεμβατικοφσ χειριςμοφσ 

- Μικροβιαιμίεσ ςυνδεόμενεσ με ενδαγγειακοφσ κακετιρεσ (τοποκζτθςθ και 
χειριςμόσ κατά τθν διάρκεια νοςθλείασ) 

- Ουρολοιμϊξεισ ςυνδεόμενεσ με ουροκακετιρα ( τοποκζτθςθσ και χειριςμόσ 
κατά τθν διάρκεια νοςθλείασ) 

- Λοιμϊξεισ Χειρουργικοφ Ρεδίου (προεγχειρθτικι, διεγχειρθτικι, μετεγχειρθτικι 
διαδικαςία) 

- Ρνευμονία ςυνδεόμενθ με μθχανικό αεριςμό (τοποκζτθςθ τραχειοςωλινα, 
διαχείριςθ αςκενοφσ ςε μθχανικό αεριςμό) 

Στο πλαίςιο των δράςεων για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο των νοςοκομειακϊν 
λοιμϊξεων κοινοποιικθκαν οι κάτωκι δζςμεσ μζτρων του ΚΕΕΛΡΝΟ (Ιοφλιοσ 2014) 
προσ όλουσ του διευκυντζσ και προϊςτάμενεσ των κλινικϊν τμθμάτων προσ ανάρτθςθ 
και εφαρμογι ςτα τμιματα ευκφνθσ τουσ (υπ’αρικμ. 10187/27-8-2014 ζγγραφο 
ΕΝΛ). 
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Ι. ΔΕΣΜΘ ΜΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΛΘΨΘ ΤΩΝ ΧΕΙΟΥΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

Α. ΡΟΕΓΧΕΙΘΤΙΚΘ ΡΕΙΟΔΟΣ 

1. Χοριγθςθ αντιμικροβιακισ προφφλαξθσ 60 λεπτά προ τθσ πρϊτθσ τομισ (2 
ϊρεσ εάν χορθγθκεί βανκομυκίνθ ι φκοριοκονολόνεσ) και προςαρμογι δόςθσ 
ςε παχφςαρκουσ αςκενείσ 

2. Αντιμετϊπιςθ προχπάρχουςασ λοίμωξθσ 

- Διάγνωςθ και κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ προ τθσ επζμβαςθσ 

- Αναβολι τθσ επζμβαςθσ μζχρι τθν αποκεραπεία από τθ λοίμωξθ 

3. Αφαίρεςθ τριχϊν με clipper ι αποτριχωτικι κρζμα 

4. Ζλεγχοσ ρινικισ φορείασ / εκρίηωςθ MRSA ςε αςκενείσ που κα υποβλθκοφν ςε 
μεταμόςχευςθ, καρδιοχειρουργικι, ορκοπεδικι ι νευροχειρουργικι επζμβαςθ 
και χοριγθςθ μουπυροςίνθσ 

5. Μθχανικι προετοιμαςία εντζρου ςε αςκενείσ που κα υποβλθκοφν ςε 
επζμβαςθ παχζοσ εντζρου με υποκλυςμοφσ, κακαρτικά, από του ςτόματοσ 
χοριγθςθ δυςαπορρόφθτων αντιμικροβιακϊν τθν προθγοφμενθ από τθν 
επζμβαςθ θμζρα 

6. Αυςτθρι ρφκμιςθ γλυκόηθσ οροφ διαβθτικϊν αςκενϊν 

Β. ΔΙΕΓΧΕΙΘΤΙΚΘ ΡΕΙΟΔΟΣ 

1. Κινθτικότθτα ςτο χϊρο του χειρουργείου. Θ πόρτα του χειρουργείου παραμζνει 
κλειςτι κατά τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ και ανοίγει μόνο ςε περίπτωςθ 
αναγκαίασ μετακίνθςθσ προςωπικοφ, μθχανθμάτων ι του αςκενοφσ 

2. Χοριγθςθ επιπλζον δόςθσ αντιμικροβιακισ προφφλαξθσ ςε περίπτωςθ 
επζμβαςθσ που θ διάρκεια τθσ είναι μεγαλφτερθ των 3 ωρϊν 

3. Χρθςιμοποίθςθ μίγματοσ οξυγόνου τουλάχιςτο 50% ςε επεμβάςεισ κοιλιάσ ι 
επεμβάςεισ νωτιαίου μυελοφ 

4. Διατιρθςθ ομοιόςταςθσ κερμοκραςία >36 οC, γλυκόηθ αίματοσ < 110mg/dl 

Γ. ΜΕΤΕΓΧΕΙΘΤΙΚΘ ΡΕΙΟΔΟΣ 

1. Αλλαγι επικεμάτων. Χρθςιμοποιείτε αποςτειρωμζνα επικζματα ςτθ 
χειρουργικι τομι για τισ επόμενεσ 48 ϊρεσ 

2. Διακοπι αντιμικροβιακισ προφφλαξθσ 24 ϊρεσ μετά το πζρασ τθσ επζμβαςθσ 
(48 ϊρεσ για καρδιοχειρουργικι επζμβαςθ) 

3. Διατιρθςθ γλυκόηθσ αίματοσ < 200mg/dl 

ΙΙ. ΔΕΣΜΘ ΜΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΛΘΨΘ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΡΟ ΟΥΟΚΑΘΕΤΘΑ 

Α. ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ 

1. Επιβεβαίωςθ ανάγκθσ τοποκζτθςθσ 

2. Χριςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ (γάντια, πεδίο, γάηεσ) 

3. Εφαρμογι άςθπτθσ τεχνικισ 
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4. Κακαριςμόσ του ςτομίου τθσ ουρικρασ με αποςτειρωμζνο φυςιολογικό ορό 
πριν τθν τοποκζτθςθ 

5. Χριςθ αποςτειρωμζνου λιπαντικοφ ι αναιςκθτικισ γζλθσ μιασ χριςθσ 

6. Ορκι ςτερζωςθ του ουροκακετιρα μετά τθν τοποκζτθςθ για τθν αποτροπι 
μετακίνθςθσ /ζλξθσ και τραυματιςμοφ τθσ ουρικρασ 

7. Εφαρμογι τθσ υγιεινισ των χεριϊν πριν και μετά τθν κάκε επαφι με τον 
αςκενι 

Β. ΔΙΑΤΘΘΣΘ - ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 

1. Χριςθ αποςτειρωμζνου ςυςτιματοσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ 

2. Εφαρμογι τθσ υγιεινισ των χεριϊν και χριςθ μθ αποςτειρωμζνων γαντιϊν πριν 
τον οποιοδιποτε χειριςμό ςτο ςφςτθμα του ουροκακετιρα 

3. Τοποκζτθςθ του ουροςυλλζκτθ πάνω από το επίπεδο του πατϊματοσ και κάτω 
από τθν ουροδόχο κφςτθ για τθν αποφυγι επιμόλυνςθσ και παλινδρόμθςθσ των 
οφρων 

4. Αποφυγι ζκπλυςθσ του ουροκακετιρα και τθσ ουροδόχου κφςτθσ με 
αντιμικροβιακά ι αποςτειρωμζνο ορό 

5. Αποφυγι χριςθσ ουροκακετιρων με αντιμικροβιακι επζνδυςθ ωσ διαδικαςία 
ρουτίνασ 

6. Κζνωςθ του ουροςυλλζκτθ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα αποφεφγοντασ τθν 
επαφι του ςθμείου αποςτράγγιςθσ με το δοχείο 

7. Διατιρθςθ πάντοτε ανεμπόδιςτθσ τθσ ροισ των οφρων (αποφυγι clamping) 

8. Κακθμερινόσ κακαριςμόσ του ςτομίου τθσ ουρικρασ με ςαποφνι και νερό 

9. Αποφυγι ςυνεχοφσ κλειςτισ ζκπλυςθσ του ουροκακετιρα και τθσ ουροδόχου 
κφςτθσ ωσ διαδικαςία ρουτίνασ εκτόσ εάν αναμζνεται απόφραξθ (π.χ. 
αιματουρία μετά από ουρολογικζσ επεμβάςεισ) 

10. Αφαίρεςθ του ουροκακετιρα το ςυντομότερο δυνατό 

ΙΙΙ. ΔΕΣΜΘ ΜΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΛΘΨΘ ΤΘΣ ΡΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΡΟΥ ΣΧΕΤΙΗΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑ (VAP) 

Οι οδθγίεσ αυτζσ βαςίηονται ςε οδθγίεσ του Τομζα Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ 
Λοιμϊξεων τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Εντατικισ Θεραπείασ. 

Α. ΥΓΙΕΙΝΘ ΧΕΙΩΝ 

Τα χζρια πρζπει να κακαρίηονται ςχολαςτικά με αλκοολοφχο διάλυμα πριν και μετά 
από κάκε επαφι ι/και παρζμβαςθ ςτον αςκενι (π.χ. βρογχοαναρρόφθςθ). 

Β. ΔΙΑΣΩΛΘΝΩΣΘ – ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΙΣΜΟΣ 

Στόχοσ είναι θ αποφυγι τθσ διαςωλινωςθσ ι τθσ επαναδιαςωλινωςθσ. Αν αυτό είναι 
αδφνατο, θ προςπάκεια επικεντρϊνεται ςτθ μικρότερθ δυνατι διάρκεια του 
μθχανικοφ αεριςμοφ. Για το ςκοπό αυτό ςυνιςτϊνται: 

- χριςθ μθ επεμβατικοφ μθχανικοφ αεριςμοφ, όπου ενδείκνυται 
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- κακθμερινι διακοπι τθσ καταςτολισ και ζλεγχοσ τθσ ανάγκθσ ςυνζχιςθσ τθσ 

- κακθμερινι εκτίμθςθ για ζναρξθ διαδικαςίασ αποδζςμευςθσ από το μθχανικό 
αεριςμό 

Γ. ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΦΟΝΤΙΔΑ 

- Θ βρογχοαναρρόφθςθ πραγματοποιείται άςθπτα με τθ χριςθ αποςτειρωμζνων 
γαντιϊν και κακετιρων αναρρόφθςθσ. Ράντα προθγείται και ζπεται αντιςθψία 
χεριϊν με αλκοολοφχο διάλυμα. 

- Ο αςκενισ νοςθλεφεται ςε θμικακιςτικι κζςθ (με ανάκλιςθ τθσ κεφαλισ και του 
κορμοφ ςε τουλάχιςτον 30οο). 

- Θ πίεςθ ςτον αεροκαλάμο (cuff) του τραχειοςωλινα πρζπει να ελζγχεται 
τουλάχιςτον τρεισ φορζσ τθν θμζρα και πρζπει να διατθρείται μεταξφ 20-30 cm 
H2O. 

- Ρροτείνεται θ διαλείπουςα απομάκρυνςθ των υπογλωττιδικϊν εκκρίςεων 
(αναρρόφθςθ με ςφριγγα των 10cc ανά ϊρα). 

- Το κφκλωμα του αναπνευςτιρα δεν χρειάηεται προγραμματιςμζνθ αλλαγι, εκτόσ 
αν είναι ρυπαρό. 

- Γίνεται ςυςτθματικι φροντίδα τθσ ςτοματικισ κοιλότθτασ και των δοντιϊν με τθ 
χριςθ ςτοματικοφ διαλφματοσ χλωρεξιδίνθσ 0,12%, τρεισ φορζσ τθν θμζρα. 

 

IV. ΔΕΣΜΘ ΜΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΛΘΨΘ ΤΩΝ ΒΑΚΤΘΙΑΙΜΙΩΝ ΡΟΥ ΣΧΕΤΙΗΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΚΕΝΤΙΚΟΥΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΘΕΣ (ΚΦΚ) 

Οι οδθγίεσ αυτζσ βαςίηονται ςε οδθγίεσ του Τομζα Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ 
Λοιμϊξεων τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Εντατικισ Θεραπείασ. 

 

Α. ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΚΦΚ 

1. Εφαρμογι τθσ υγιεινισ των χεριϊν πριν τθν τοποκζτθςθ 

2. Χρθςιμοποίθςθ άςθπτθσ τεχνικισ 

3. Χριςθ εξοπλιςμοφ ατομικισ προςταςίασ (αποςτειρωμζνα γάντια, μάςκα, 
κάλυμμα κεφαλισ, ποδιά) 

4. Αντιςθψία δζρματοσ με χλωρεξιδίνθ >0,5% ςε διάλυμα ιςοπροπυλικισ αλκοόλθσ 
70% 

5. Τοποκζτθςθ ςε υποκλείδια ι ζςω ςφαγίτιδα φλζβα 

Αποφυγι μθριαίασ κζςθσ ςε ενιλικεσ αςκενείσ 

6. Κάλυψθ τθσ κζςθσ ειςόδου με αποςτειρωμζνο, διαφανζσ και θμιδιαπερατό 
επίκεμα 

Β. ΔΙΑΤΘΘΣΘ/ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΦΚ 
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1. Εφαρμογι τθσ υγιεινισ των χεριϊν πριν και μετά τον οποιοδιποτε χειριςμό του 
ςυςτιματοσ του ΚΦΚ 

2. Αντιςθψία των αρμϊν ςφνδεςθσ αμζςωσ πριν τον οποιοδιποτε χειριςμό του 
ςυςτιματοσ του ΚΦΚ με χλωρεξιδίνθ, ιωδιοφχο ποβιδόνθ ι ιςοπροπυλικι 
αλκοόλθ 70% 

3. Διαχείριςθ του ςυςτιματοσ του ΚΦΚ μόνο με αποςτειρωμζνα υλικά 

4. Αντικατάςταςθ των επικεμάτων όταν είναι υγρά, ρυπαρά ι ζχουν αποκολλθκεί 
με άςθπτθ τεχνικι 

Γ. ΑΦΑΙΕΣΘ ΚΦΚ 

1. Κακθμερινι εκτίμθςθ τθσ ανάγκθσ παραμονισ του ΚΦΚ 

2. Αφαίρεςθ του ΚΦΚ όταν δεν είναι πλζον απαραίτθτοσ 

3. Αποφυγι αντικατάςταςθσ του ΚΦΚ ωσ διαδικαςία ρουτίνασ 

 
Αναλυτικζσ διαδικαςίεσ 

Oι αναλυτικζσ διαδικαςίεσ (δζςμθ μζτρων) για τθν πρόλθψθ ουρολοιμϊξεων που 
ςχετίηονται με ουροκακετιρα ςυντάχκθκαν ςτο νοςοκομείο μασ από τισ Ο. Ηαρκωτοφ 
και Ε. Κουςοφλθ κι ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτισ οδθγίεσ του ΚΕΕΛΡΝΟ και του 
Υπουργείου Υγείασ (Αρικ. Ρρωτ.Γ1α.ΓΡ.82706/2014, Ακινα 26/3/2015). Θ ανωτζρω 
δζςμθ κοινοποιικθκε ςτο Επιςτθμονικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου με το υπ’αρικμ. 
4809/8/04/15 ζγγραφο τθσ ΕΝΛ και προτάκθκε θ πιλοτικι εφαρμογι ςε επιλεγμζνα 
τμιματα του νοςοκομείου. (Ραράρτθμα 2, ςελ: 28-46) 

Επιπλζον, οι αναλυτικζσ διαδικαςίεσ για 1. Ρνευμονία που ςχετίηεται με τον 
αναπνευςτιρα και 2. Βακτθριαιμία που ςχετίηεται με ΚΦΚ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
του ΚΕΕΛΡΝΟ (Αρικ. Ρρωτ.Γ1α.ΓΡ.82706/2014, Ακινα 26/3/2015), αναφζρονται ςτο 
Ραράρτθμα 2, ςελ: 47-67.  

Θ ΕΝΛ, με το υπ’αρικμ. 9011/7/07/15 ζγγραφο, αποφάςιςε τθν ειςαγωγι τθσ Λίςτασ 
Ελζγχου Ειςαγωγισ ΚΦΚ (Ραράρτθμα 2, ςελ: 67) πιλοτικά ςτθ ΜΕΘ και ςτθ ςυνζχεια, 
αφοφ αξιολογθκοφν τα αποτελζςματα εφαρμογισ του, να επεκτακεί θ εφαρμογι του 
και ςτα υπόλοιπα τμιματα του νοςοκομείου.  

Ε8. Διαχείριςθ επιδθμιϊν και καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ 

Οριςμόσ 
Ωσ νοςοκομειακι επιδθμία ορίηεται θ εμφάνιςθ περιςςοτζρων από το αναμενόμενο, 
κρουςμάτων λοίμωξθσ από το ίδιο πακογόνο ςε οριςμζνθ χρονικι περίοδο ι θ 
εμφάνιςθ δφο ι περιςςοτζρων κρουςμάτων ςυνδεόμενων μεταξφ τουσ. Σε κάποιεσ 
περιπτϊςεισ θ ζναρξθ μιασ επιδθμίασ είναι προφανισ όπωσ για παράδειγμα ςε 
περιπτϊςεισ τροφιμογενοφσ λοίμωξθσ που προςβάλει τόςο επαγγελματίεσ υγείασ 
όςο και αςκενείσ. Στθν πλειονότθτα όμωσ των περιπτϊςεων θ ζναρξθ τθσ επιδθμίασ 
μπορεί να μθ γίνει άμεςα αντιλθπτι. 

Στα πακογόνα που ςυχνότερα απομονϊνονται ςτισ περιπτϊςεισ νοςοκομειακϊν 
επιδθμιϊν περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 
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- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonas aeruginosa 
- Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens και άλλα εντεροβακτθριακά 
- Ρακογόνα που προκαλοφν διαρροϊκά ςφνδρομα (Salmonella, Campylobacter, 

norovirus) 
- Ρακογόνα του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ (γρίπθ, RSV) 
- C. difficile εντεροκολίτιδα 
- Hepatitis Α, B, C virus 
- Legionella pneumophila 

Με τθ διαπίςτωςθ των πρϊτων κρουςμάτων τθσ επιδθμίασ άμεςα να ενθμερϊνεται θ 
Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και ςυγκροτείται Ομάδα Διερεφνθςθσ και 
Διαχείριςθσ (ΟΔΔ). Τθν ΟΔΔ ςυμμετζχουν από τθν ΕΝΛ ο πρόεδροσ και ο 
αντιπρόεδροσ (μικροβιολόγοσ, λοιμωξιολόγοσ) κακϊσ και μία ΝΕΛ. Τα υπόλοιπα μζλθ 
κακορίηονται κάκε φορά ανάλογα με τισ ανάγκεσ που προκφπτουν.  Το ΚΕΕΛΡΝΟ 
ενθμερϊνεται ςε κάκε περίπτωςθ νοςοκομειακισ επιδθμίασ. Είναι ςθμαντικό θ 
διερεφνθςθ μιασ επιδθμίασ να πραγματοποιείται άμεςα, ϊςτε να είναι διακζςιμα 
μικροβιολογικά και επιδθμιολογικά δεδομζνα, θ ποιότθτα των οποίων υποβακμίηεται 
με τθν πάροδο του χρόνου από τθν εκδιλωςθ τθσ λοίμωξθσ ζωσ τθν ζναρξθ τθσ 
διερεφνθςθσ. 

Οι βαςικζσ αρχζσ διερεφνθςθσ επιδθμιϊν ςε χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ 
είναι ταυτόςθμεσ με αυτζσ τθσ διερεφνθςθσ επιδθμιϊν ςτθν κοινότθτα και 
περιλαμβάνουν τα ακόλουκα βιματα: 

- Ρεριγραφι τθσ επιδθμίασ 
- Ανάπτυξθ τθσ υπόκεςθσ για τθν πθγι/αιτιολογία τθσ επιδθμίασ 
- Ζλεγχοσ τθσ υπόκεςθσ με τθ χριςθ αναλυτικϊν επιδθμιολογικϊν μεκόδων 

Οι ςτόχοι τθσ διερεφνθςθσ επιδθμιϊν ςε Χϊρουσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ είναι οι 
εξισ: 

- Αναγνϊριςθ του αιτιολογικοφ παράγοντα 
- Ανίχνευςθ πθγϊν λοίμωξθσ 
- Ανεφρεςθ τρόπου μετάδοςθσ 
- Ρεριοριςμόσ πθγϊν λοίμωξθσ και μζςων διαςποράσ 
- Επιτιρθςθ – Επίβλεψθ 
- Ρρόλθψθ επιδθμιϊν ςτο μζλλον 

Ρρωτόκολλο άμεςθσ παρζμβαςθσ για τθ διερεφνθςθ και διαχείριςθ επιδθμιϊν 

Απαιτείται θ ςυνεργαςία τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και τθσ 
διοίκθςθσ του νοςοκομείου για τθν εκπόνθςθ και το ςυντονιςμό τθσ εφαρμογισ ενόσ 
τζτοιου ςχεδίου. Στο πρωτόκολλο εκτόσ από τθ ςυγκρότθςθ ομάδασ διαχείριςθσ 
επιδθμιϊν, προβλζπονται και οι διαδικαςίεσ για τθν προετοιμαςία αντιμετϊπιςθσ 
μιασ ενδεχόμενθσ επιδθμίασ που περιλαμβάνουν: 

- Χωροταξικζσ υποδομζσ 
 Διάκεςθ μονόκλινων, απομόνωςθ 
 Επαρκείσ αποςτάςεισ μεταξφ των κλινϊν 
 Επαρκισ αεριςμόσ 
 Διάκεςθ υποδομϊν για υγιεινι χεριϊν 
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- Ιατρονοςθλευτικόσ εξοπλιςμόσ, αναλϊςιμα 
 Συςτιματα αςφαλϊν ενδοφλζβιων τεχνικϊν 
 Μζκοδοι κακαριςμοφ εξοπλιςμοφ (π.χ. ενδοςκοπίων) 

- Κακαριςμόσ/αποςτείρωςθ/απολφμανςθ 
 Ρροκακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ 
 Εφαρμογι διαδικαςιϊν 

- Υγιεινι χεριϊν 
 Ρρογράμματα για ςυςτθματικι εφαρμογι 
 Εξαςφάλιςθ υλικϊν και πρόςβαςθσ 

- Εκπαίδευςθ και επίδειξθ επί τόπου ςτο χϊρο εργαςίασ 
 Άςθπτεσ τεχνικζσ 
 Υγιεινι χεριϊν 
 Μζτρα ελζγχου λοιμϊξεων 
 Συςτιματα επιτιρθςθσ λοιμϊξεων 

- Διαδικαςίεσ ανίχνευςθσ 
 Επιτιρθςθ, ευαιςκθτοποίθςθ 
 Ετοιμότθτα μικροβιολογικοφ εργαςτθρίου 
 Ρρωτόκολλα φφλαξθσ ςτελεχϊν πακογόνων 

Το πρωτόκολλο προβλζπει διαδικαςίεσ και υποδομζσ ϊςτε να πραγματοποιοφνται 
ανάλογα με το είδοσ τθσ λοίμωξθσ και του πακογόνου τα εξισ: 

- Εντοπιςμόσ του αςκενι/ των αςκενϊν 
- Απομόνωςθ/ςυν-νοςθλεία 
- Αποκλειςτικόσ ιατρικόσ εξοπλιςμόσ 
- Μζτρα προφυλάξεων επαφισ/άλλα είδθ προφυλάξεων ανάλογα με τον τρόπο 

μετάδοςθσ του αιτιολογικοφ παράγοντα 
- Υγιεινι χεριϊν 
- Ζλεγχοσ φορείασ αςκενϊν και προςωπικοφ 
- Αποςτείρωςθ, απολφμανςθ, αςθψία 
- Κακαριότθτα άψυχου περιβάλλοντοσ 
- Ζλεγχοσ αντιβιοτικισ κεραπείασ 
- Ελεγχόμενεσ ειςαγωγζσ/αναςτολι ειςαγωγϊν 
- Εμβολιαςμόσ προςωπικοφ 
- Επιτιρθςθ - επίβλεψθ – παρζμβαςθ 

Στάδια διερεφνθςθσ επιδθμιϊν ςε χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ 

Στάδιο 1.Επιβεβαίωςθ τθσ επιδθμίασ.  

Κακοριςμόσ και αξιολόγθςθ τθσ επίπτωςθσ τθσ λοίμωξθσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ 
πραγματικισ ι όχι αφξθςθσ τθσ επίπτωςθσ 

Στάδιο 2. Επιβεβαίωςθ τθσ διάγνωςθσ.  

Για τθν επιβεβαίωςθ τθσ διάγνωςθσ απαιτείται εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ και ςυχνά 
τυποποίθςθ του πακογόνου αιτιολογικοφ παράγοντα ϊςτε να διερευνθκεί θ 
ςυςχζτιςθ μεταξφ των κρουςμάτων. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ είναι πικανι θ 
ςυνεργαςία με εργαςτιρια αναφοράσ ανάλογα με το πακογόνο. 

Στάδιο 3. Οριςμόσ κροφςματοσ 



ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 

80 

 

- Ρεριγραφι ςυμπτωμάτων – ςθμείων 
- Κακοριςμόσ πλαιςίων τόπου, χρόνου, ατόμου. Σε χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν 

υγείασ θ θλικία, το φφλο και τα υποκείμενα νοςιματα είναι δεδομζνα που 
ςυνικωσ χαρακτθρίηουν τθ μεταβλθτι του «ατόμου», ενϊ ο «τόποσ» μπορεί να 
υποδεικνφει πικανοφσ παράγοντεσ κινδφνου. (π.χ. λοίμωξθ χειρουργικοφ πεδίου 
από MRSA ςε αςκενείσ που υποβλικθκαν ςε καρδιοχειρουργικι επζμβαςθ ςτο 
νοςοκομείο Α από τθν 1θ Ιανουαρίου ζωσ τισ 30 Δεκεμβρίου) 

- Ο οριςμόσ μπορεί να τροποποιείται ςτο χρόνο 

Στάδιο 4. Καταγραφι κρουςμάτων 

- Ρροςδιοριςμόσ του δείκτθ προςβολισ (αρικμόσ αςκενϊν με λοίμωξθ προσ 
αρικμό αςκενϊν ςε κίνδυνο για τθν εμφάνιςθ λοίμωξθσ). 

- Διαμόρφωςθ τθσ επιδθμικισ καμπφλθσ 
- Ραράδειγμα φφλλου καταγραφισ των ςτοιχείων (π.χ Excel) 

Στάδιο 5. Ανίχνευςθ νζων κρουςμάτων 

- Μικροβιολογικά δεδομζνα 
- Δεδομζνα αρχείων επιτιρθςθσ – παρζμβαςθσ 
- Ρλθροφορίεσ από κλινικοφσ 

Στάδιο6. Κακοριςμόσ ομάδασ Διερεφνθςθσ και Διαχείριςθσ (ΟΔΔ) 

- Ανάλθψθ αρμοδιοτιτων- ςυνεχισ αμφίδρομθ ενθμζρωςθ - παρατιρθςθ 
- Ενθμζρωςθ διοίκθςθσ και κεςμικϊν οργάνων – ςυνζντευξθ κ.α. 
- Αναςκόπθςθ ιςτορικϊν των αςκενϊν- ιχνθλάτθςθ. 
- Αναγνϊριςθ αλλαγϊν που μπορεί να ςχετίηονται με τθν αφξθςθ τθσ επίπτωςθσ 

τθσ λοίμωξθσ (π.χ. νζο προςωπικό, εφαρμογι νζων τεχνικϊν, νζων 
εργαςτθριακϊν μεκόδων, νζα κλινικά τμιματα, αλλαγζσ ςτθν αναλογία 
αςκενϊν-προςωπικοφ) 

- Εφαρμογι των διαδικαςιϊν και κανόνων- Ζλεγχοσ-ανακεϊρθςθ-εφαρμογι 

Στάδιο 7. Διαμόρφωςθ υπόκεςθσ 

- Τα δεδομζνα από 
- Επιδθμικι καμπφλθ 
- Καταγραφι αςκενϊν/χαρακτθριςτικϊν λοίμωξθσ 
- Βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ 

Διαμορφϊνουν τθν υπόκεςθ ςχετικά με: 

- Τθν πθγι λοίμωξθσ 
- Τρόπο μετάδοςθσ, διαςποράσ 

Στάδιο 8. Ζλεγχοσ υπόκεςθσ (αναλυτικζσ μελζτεσ) 

- Μελζτθ αςκενϊν-μαρτφρων 
- Μελζτθ ςειράσ (cohort). Θ επιλογι εξαρτάται από: 

 Τον αρικμό των κρουςμάτων 
 Τθ διάρκεια τθσ επιδθμίασ 
 Τθ ςπανιότθτα του νοςιματοσ 
 Το διακζςιμο χρόνο 
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Στάδιο 9. Λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων ελζγχου και πρόλθψθσ διαςποράσ 
τθσ λοίμωξθσ 

Το ςυγκεκριμζνο ςτάδιο εφαρμόηεται άμεςα με τθν αναγνϊριςθ των πρϊτων 
κρουςμάτων και μπορεί να τροποποιοφνται τα μζτρα όςο περιςςότερα δεδομζνα για 
το πακογόνο και τον τρόπο διαςποράσ του γίνονται διακζςιμα. 

Στάδιο 10. Ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων 

Γραπτι αναφορά ςτθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου και ςτο ΚΕΕΛΡΝΟ. 

Στάδιο 11. Εφαρμογι μζτρων ελζγχου λοιμϊξεων με μακροπρόκεςμο χαρακτιρα 
για τθν πρόλθψθ εμφάνιςθσ νζων επιδθμιϊν 

Ρρωτόκολλα αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων (π.χ. πανδθμία γρίπθσ) ι 
καταςτροφϊν ςε ςυνεργαςία με άλλεσ υπθρεςίεσ (παραπομπι ςε υπάρχοντα 
ςχζδια δράςθσ του ΥΥ ι άλλων Υπουργείων ι φορζων)  

Ε9. Αςφαλισ μεταφορά βιολογικϊν δειγμάτων εντόσ και εκτόσ του νοςοκομείου   

Θ επιλογι του είδουσ του κλινικοφ δείγματοσ για μικροβιολογικι ανάλυςθ, κακϊσ και 
θ ςυλλογι και μεταφορά του ςτο Εργαςτιριο είναι κακοριςτικζσ παράμετροι για τθν 
ποιότθτα του εργαςτθριακοφ αποτελζςματοσ και αλλά και του κλινικοφ 
αποτελζςματοσ και ζχει άμεςεσ επιπτϊςεισ  ςτθ ςωςτι αντιμετϊπιςθ του αςκενοφσ. 
Οι κλινικοί γιατροί πρζπει να βρίςκονται ςε επικοινωνία με το Εργαςτιριο, ϊςτε να 
διαςφαλίηουν ότι όλθ θ διαδικαςία ςυλλογισ και διακίνθςθσ του δείγματοσ είναι θ 
ενδεδειγμζνθ. 

Θ μεταφορά μζςα ςτο νοςοκομείο πραγματοποιείται με το: 

- Νοςθλευτικό προςωπικό 

- Σωλθνωτό ταχυδρομείο 

Εκτόσ νοςοκομείου πραγματοποιείται από: 

- Υπθρεςίεσ μεταφορϊν 

- Ταχυδρομείο 

- Ιδιωτικι μεταφορά 

Συλλογι του κατάλλθλου κλινικοφ δείγματοσ 

- Αντιπροςωπευτικό και ςε επαρκι ποςότθτα 

- Λιψθ ςτο ςωςτό χρόνο 

Μεταφορά ςτο κατάλλθλο εργαςτιριο 

- Με το ςωςτότερο τρόπο 

- Εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του δείγματοσ 

- Αςφαλισ για το μεταφορζα και το κοινό 

Συςκευαςία για τθ μεταφορά των μικροβιολογικϊν δειγμάτων 

Οι απαιτιςεισ τθσ ςυςκευαςίασ περιλαμβάνονται υπό μορφι οδθγιϊν ςυςκευαςίασ 
(PI): ςτουσ κανονιςμοφσ των 



ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 

82 

 

- ICAO (International Civil Aviation Organization) 

- IATA (International Air Transport Association) 

- Στθν ΚΥΑ 35043/2524/1-9-2010 (ΦΕΚ Βϋ1385/2010) όπωσ τροποποιικθκε και 
ςυμπλθρϊκθκε με τθν ΚΥΑ 52280/4720/8-11-2011 (ΦΕΚ Βϋ 2640/2011) και τθν ΚΥΑ 
52167/4683/2012 (ΦΕΚ Βϋ37/2012). 

Μολυςματικό υλικό κατθγορίασ Α 

Οριςμόσ: ο λοιμογόνοσ παράγοντασ που μεταφζρεται είναι ςε τζτοια μορφι, ϊςτε, 
ζκκεςθ ςτον παράγοντα αυτόν είναι δυνατόν να προκαλζςει είτε μόνιμθ αναπθρία ι 
νόςο απειλθτικι για τθ ηωι ι κανατθφόρα νόςο ςτον άνκρωπο ι ςτα ηϊα 

- UN 2814 μολυςματικόσ για τον άνκρωπο (Ρίνακασ 1) 

- UN 2900 μολυςματικόσ για τα ηϊα (Ρίνακασ 2) 

- Συςκευαςία ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 602 ι 620 

Ρίνακασ 1: Κατθγορία Α (UN2814): υλικά μολυςματικά για τον άνκρωπο 

- Bacillus anthracis (culturesonly) 

- Brucella abortus (culturesonly) 
- Brucella melitensis (culturesonly) 
- Brucella suis (culturesonly) 
- Burkholderia mallei-Pseudomonas mallei-Glanders (cultures only) 
- Burkholderia pseudomallei-Pseudomonas pseudomallei (cultures only) 
- Chlamydia psittaci-avian strains (cultures only) 
- Clostridium botulinum(cultures only) 
- Coccidioides immitis (cultures only) 
- Coxiella burnetii (culturesonly) 
- Francisella tularensis (cultures only) 
- Crimean-Congo hemorrhagic fever virus 
- Dengue virus (cultures only) 
- Eastern equine encephalitis virus (cultures only) 
- Escherichia coli, verotoxigenic (cultures only) 
- Ebola virus 
- Flexal virus 
- Guanarito virus 
- Hantaan virus 
- Hantaviruses causing haemorragic fever with renal syndrome 
- Hendra virus 
- Hepatitis B virus (cultures only) 
- Herpes B virus (cultures only) 
- Human immunodeficiency virus (cultures only) 
- Highly pathogenic avian influenza virus (cultures only) 
- Japanese Encephalitis virus (cultures only) 
- Junin virus 
- Kyasanur Forest disease virus 
- Lassa virus 
- Machupo virus 
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- Marburg virus 
- Monkeypox virus 
- Mycobacterium tuberculosis (cultures only) 
- Nipah virus 
- Omsk hemorrhagic fever virus 
- Poliovirus (culturesonly) 
- Rabies virus 
- Rickettsia prowazekii (cultures only) 
- Rickettsia rickettsii (cultures only) 
- Rift valley fever virus 
- Russian spring-summer encephalitis virus (cultures only) 
- Sabia virus 
- Shigella dysenteriae type 1 (cultures only) 
- Tick-borne encephalitis virus (cultures only) 
- Variola virus 
- Venezuelan equine encephalitis virus 
- West Nile virus (cultures only) 
- Yellow fever virus (cultures only) 
- Yersinia pestis (cultures only) 
 
Ρίνακασ 2: Κατθγορία Α (UN 2900): υλικά μολυςματικά για τα ηϊα 
 
- African swine fever virus (cultures only) 
- Avian paramyxovirus Type 1 –velogenic Newcastle disease virus (cultures only) 
- Foot and mouth disease virus (cultures only) 
- Lumpy skin disease virus (cultures only) 
- Mycoplasma mycoides-Contagious bovine pleuropneumonia (cultures only) 
- Peste des petits ruminants virus (cultures only) 
- Rinderpest virus (culturesonly) 
- Sheep pox virus (culturesonly) 
- Swine vesicular disease virus (cultures only) 
- Vesicular stomatitis virus (cultures only) 
 
Κατθγορία Β (UN3373) 
- Διαγνωςτικά δείγματα / κλινικά δείγματα 
- Λοιμογόνοι παράγοντεσ που δεν ζχουν τα κριτιρια για να περιλθφκοφν ςτθν 

κατθγορία Α περιλαμβάνονται ςτθν κατθγορία Β 
- Συςκευαςία ςφμφωνα με τθν οδθγία 650 
 

Διαχείριςθ κλινικϊν δειγμάτων - Αςφαλισ πρακτικι 

- Συςκευαςία για τθ μεταφορά του δείγματοσ 
- Σιμανςθ του δείγματοσ  
- Ταχεία μεταφορά δείγματοσ ςτο εργαςτιριο (εντόσ 2 ωρϊν) και για μικρζσ 

ποςότθτεσ εντόσ 15-20 λεπτϊν 
- Φφλαξθ δειγμάτων ςε ειδικζσ ςυνκικεσ, ανάλογα με το είδοσ του δείγματοσ, μζχρι 

24 ϊρεσ για καλλιζργεια βακτθρίων και μζχρι 2-3 θμζρεσ για ιοφσ, ςτουσ 4˚C 
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Κανόνεσ μεταφοράσ δείγματοσ 

Το δοχείο ι ςωλθνάριο ςυλλογισ του δείγματοσ: 

- Εξωτερικά είναι κακαρό και δεν ζχει μολυνκεί 
- Είναι καλά κλειςμζνο (αποφυγι διαρροϊν του υλικοφ) 
- Φζρει ετικζτα όπου αναγράφεται το όνομα και ο κωδικόσ του αςκενοφσ, το είδοσ 

του δείγματοσ, θ θμερομθνία και ϊρα λιψθσ 
- Φζρει ςιμανςθ επικινδυνότθτασ (π.χ. HIV, HBV, HCV, Tb) 

Συνοδεφεται από παραπεμπτικό : 

Τα ςτοιχεία του αςκενοφσ, το είδοσ του δείγματοσ και θ ανατομικι περιοχι 
προζλευςθσ, θ ηθτοφμενθ εξζταςθ, ςτοιχεία από το ιςτορικό (απαραίτθτα θ 
προθγθκείςα αντιμικροβιακι αγωγι) και τα ςτοιχεία του κεράποντοσ γιατροφ 
 
Το δείγμα για μεταφορά εντόσ του νοςοκομείου τοποκετείται : 

- Σε διαφανι πλαςτικό φάκελο (κλείνει αεροςτεγϊσ) 
- Σε όρκια κζςθ ςε κουτί μεταφοράσ από πλαςτικό ι μζταλλο (δεν επιτρζπει 

διαρροζσ, κλείνει ερμθτικά) 
- Το παραπεμπτικό τοποκετείται ςτθν ειδικι κικθ 
- Μεταφορά ςτο εργαςτιριο άμεςα 
- Φφλαξθ ςε κατάλλθλεσ ςυνκικεσ αν δεν μεταφερκεί αμζςωσ 
- Ο μεταφορζασ πρζπει να ζχει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό (γάντια, μπλοφηα κ.ά.) 
 
Το κλινικό δείγμα δεν μεταφζρεται ποτζ: 
- Σε ςφριγγα με βελόνα! 
- Με γυμνά χζρια! 
 
Μεταφορά με το ςωλθνωτό ταχυδρομείο: 

Τα δείγματα μετά τθ ςυςκευαςία τουσ τοποκετοφνται ςε οβίδεσ και αποςτζλλονται 
ςτα κατάλλθλα εργαςτιρια 

Δεν αποςτζλλονται με το ςωλθνωτό ταχυδρομείο: 

- Δείγματα εγκεφαλονωτιαίου υγροφ 
- Δείγματα για ιςτολογικι ι κυτταρολογικι εξζταςθ 
- Αιμοκαλλιζργειεσ 
- Δείγματα ςε γυάλινα ςωλθνάρια ι δοχεία 

Μεταφορά μικροβιολογικϊν δειγμάτων εκτόσ νοςοκομείου: 

Το κλινικό δείγμα: 

- Τοποκετείται ςε υδατοςτεγζσ δοχείο ι ςωλθνάριο 
- Ρεριτυλίςςεται το δοχείο ι το ςωλθνάριο με απορροφθτικό υλικό 
- Ακολοφκωσ τοποκετείται ςε 2ο δοχείο από μζταλλο ι πλαςτικό ι ςε πλαςτικό 

φάκελο, τα οποία κλείνουν με βιδωτό καπάκι ι ταινία αντίςτοιχα, είναι ανκεκτικά 
και υδατοςτεγι 

- Το 2ο δοχείο ι ο φάκελοσ τοποκετείται ςε 3ο δοχείο από ξφλο ι χαρτόνι για τθν 
προςταςία του περιεχομζνου από τισ επιδράςεισ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ 
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 Οδθγίεσ για τθ ςυςκευαςία βιολογικϊν υλικϊν (ΚΥΑ) 

- Σε όλα τα δοχεία και τα ζγγραφα αποςτολισ υπάρχουν πλιρθ ςτοιχεία του 
αποςτολζα και του παραλιπτθ 

- Για όλα τα επικίνδυνα υλικά επιςυνάπτεται ςτθ ςυςκευαςία ειδικι ετικζτα 
κινδφνου και ςυνοδεφονται από διλωςθ αποςτολισ 

- Ρλθροφορίεσ για απαιτιςεισ κερμοκραςίασ. 
- Εάν χρθςιμοποιείται ξθρόσ πάγοσ τοποκετείται ζξω από το 2ο δοχείο, θ εξωτερικι 

ςυςκευαςία πρζπει να επιτρζπει τθν απελευκζρωςθ του CO2 (κίνδυνοσ ζκρθξθσ) 
*UN1845,οδθγία 904+ 

 
Ραραλαβι κλινικϊν δειγμάτων 

- Καταγραφι δείγματοσ 
 Στοιχεία αςκενοφσ 
 Υλικό και ανατομικι περιοχι λιψθσ, ηθτοφμενθ εξζταςθ 
 Θμερομθνία και ϊρα παραλαβισ 

- Ζλεγχοσ του δείγματοσ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ καταλλθλότθτάσ του 
- Θ διαδικαςία εξζταςθσ ι φφλαξθσ του δείγματοσ αρχίηει αμζςωσ 
- Τα κλινικά δείγματα από φυςιολογικά ςτείρεσ περιοχζσ του ςϊματοσ (π.χ. ΕΝΥ) 

πρζπει να εξετάηονται ταχζωσ και κατά προτεραιότθτα με τθν κατάλλθλθ 
μεκοδολογία 

 
Κριτιρια για απόρριψθ δειγμάτων 

- Ανϊνυμα δείγματα 
- Ανεπαρκισ ποςότθτα 
- Δείγματα ςε ακατάλλθλο ςωλθνάριο ι δοχείο ι με ςυντθρθτικό που δεν είναι 

κατάλλθλο για το είδοσ του δείγματοσ 
- Σε περιπτϊςεισ υποψίασ επιμόλυνςθσ δείγματοσ 
- Πταν μεταφζρονται ι φυλάςςονται με ακατάλλθλο τρόπο 
- Πταν δεν γνωρίηουμε πόςο ζχει κακυςτεριςει για να φτάςει ςτο εργαςτιριο 
- αγιςμζνο ι ςπαςμζνο ςωλθνάριο ι δοχείο 
- Αποξθραμζνο δείγμα ςε ςτυλεό 
- Ρολλαπλά δείγματα ςτο ίδιο 24ωρο (εκτόσ από τισ αιμοκαλλιζργειεσ) 
 
 
Σχόλια: 

- Αν το ανϊνυμο δείγμα είναι κρίςιμο για τον αςκενι (ΕΝΥ, υλικό βιοψίασ κ.ά.), 
μπορεί να παραλθφκεί και να εξεταςκεί αλλά να μθν ανακοινωκεί το αποτζλεςμα 
πριν ταυτοποιθκεί 

- Αν το δείγμα φτάνει ςτο εργαςτιριο ςε κατάςταςθ ακατάλλθλθ για τθ ηθτοφμενθ 
εξζταςθ, ενθμερϊνεται ο εντελϊν γιατρόσ πριν απορριφκεί 

- Αν τα ςτοιχεία του παραπεμπτικοφ είναι ανεπαρκι ςυνιςτάται επικοινωνία με τον 
εντζλοντα γιατρό για τθ ςυμπλιρωςθ τουσ 

- Αν το δείγμα ζχει διαρροι από το δοχείο ι το ςωλθνάριο ςυλλογισ ενθμερϊνεται 
ο εντελϊν γιατρόσ για τθν πικανότθτα επιμόλυνςθσ αν εξεταςτεί το δείγμα και 
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ηθτείται επανάλθψθ. Το δείγμα με τθ διαρροι καταςτρζφεται με τα μολυςματικά 
όταν παραλθφκεί νζο δείγμα 

- Αν παραλθφκεί 2ο δείγμα τθν ίδια μζρα ςυνιςτάται επικοινωνία με το κεράποντα 
γιατρό και εφόςον υπάρχει λόγοσ εξετάηεται, διαφορετικά απορρίπτεται 

Θ αποςτολι του κλινικοφ δείγματοσ ςτο Εργαςτιριο πρζπει να γίνεται με τρόπο που 
να διαςφαλίηει τθν βιωςιμότθτα του πικανοφ πακογόνου μικροοργανιςμοφ (Ρίνακασ 
3). 

Ρίνακασ 3.Γενικζσ οδθγίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ του κλινικοφ δείγματοσ 

Είδοσ ηθτοφμενθσ 
εξζταςθσ 

 

Είδοσ δείγματοσ Συλλογι, κερμοκραςία και 
χρόνοσ αποςτολισ 

Καλλιζργεια για 
αερόβια βακτιρια 
 

Ιςτοί, υγρά παρακζντθςθσ, υλικά 
αναρρόφθςθσ, βιοψίασ, κλπ 
Στυλεοί (2

θ
 επιλογι), ςυνιςτϊνται οι 

τφπου “flocked” 

Αποςτειρωμζνα δοχεία, ΘΔ, 
άμεςα 
Υλικό μεταφοράσ για 
ςτυλεοφσ, ΘΔ, 2 ϊρεσ 

Καλλιζργεια για 
αερόβια και 
αναερόβια βακτιρια 
 

Ιςτοί, υγρά παρακζντθςθσ, υλικά 
αναρρόφθςθσ, βιοψίασ, κλπ 
1. Στυλεοί (2

θ
 επιλογι), οι τφπου 

“flocked” επιτρζπονται 
 

Αποςτειρωμζνα δοχεία 
κατάλλθλα για διατιρθςθ 
αναερόβιων βακτθρίων, ΘΔ, 
άμεςα 
Υλικό μεταφορά αναερόβιων, 
ΘΔ, 2 ϊρεσ 

Καλλιζργεια για 
μφκθτεσ 
Καλλιζργεια για 
μυκοβακτθρίδια 
 

Ιςτοί, υγρά παρακζντθςθσ, υλικά 
αναρρόφθςθσ, βιοψίασ, κλπ 
Στυλεοί (2θ επιλογι) (κατάλλθλοι για 
ηφμεσ και επιφανειακζσ 
μυκοβακτθριδιακζσ λοιμϊξεισ) 

Αποςτειρωμζνο δοχείο, ΘΔ, 2 
ϊρεσ 
Υλικό μεταφοράσ ςτυλεοφ, ΘΔ, 
2 ϊρεσ 
 

Καλλιζργεια ιοφ Ιςτοί, υγρά παρακζντθςθσ, υλικά 
αναρρόφθςθσ, βιοψίασ, κλπ 
Στυλεοί, ςυνιςτϊνται οι τφπου flocked 

Υλικό μεταφοράσ ιϊν, ςε πάγο, 
άμεςα 
Υλικό μεταφοράσ του ςτυλεοφ, 
ΘΔ, 2 ϊρεσ 

Υποψία πακογόνου 
βιο-τρομοκρατίασ 

Επικοινωνία με ΚΕΕΛΡΝΟ 
 

 

Ορολογικόσ ζλεγχοσ - 
Ανίχνευςθ 
αντιςωμάτων 

5 mL οροφ Σωλθνάριο για πιγμα, ΘΔ, 2 
ϊρεσ 
 

Ανίχνευςθ αντιγόνου Ππωσ ςυνιςτάται από το Εργαςτιριο 
που κα αποςταλεί το δείγμα 

Κλειςτό δοχείο μεταφοράσ, 
ΘΔ, 2 ϊρεσ 
 

Μοριακζσ τεχνικζσ 
(PCR, real-timePCR, 
multiplex-PCR, κλπ) 

5 mL πλάςμα 
Άλλο δείγμα 
 

Σωλθνάριο με EDTA, ΘΔ, 2 
ϊρεσ 
Κλειςτό δοχείο μεταφοράσ, 
ΘΔ, 2 ϊρεσ 

Ε10. Απολφμανςθ και αποςτείρωςθ ιατρονοςθλευτικοφ εξοπλιςμοφ 

Μζλθ τθσ ΕΝΛ (ςυνικωσ οι ΝΕΛ) ςυμμετζχουν ςτθ ςφνταξθ προδιαγραφϊν και ςτισ 
αντίςτοιχεσ επιτροπζσ για τθν επιλογι απολυμαντικϊν/αποςτειρωτικϊν 
ςκευαςμάτων ιατρονοςθλευτικοφ εξοπλιςμοφ. Ακολοφκωσ κοινοποιοφνται ζγγραφεσ 
οδθγίεσ από τισ ΝΕΛ για τθν ορκι χριςθ των ςυγκεκριμζνων ςκευαςμάτων.  

Ε11. Υγιεινι και αςφάλεια των τροφίμων 

Διαδικαςίεσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ των Τροφίμων: 
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- Εφαρμογι των κανόνων υγιεινισ, ςφμφωνα με ςχετικζσ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ (Κ.Υ.Α. 
487/2000)  

- Ρεριοδικοί υγειονομικοί ζλεγχοι από τισ Επόπτριεσ Υγείασ 
- Ρεριοδικι δειγματολθψία από πάγκουσ εργαςίασ από τισ ΝΕΛ 
- Συςτθματικι μικροβιολογικι ανάλυςθ τροφίμων και νεροφ από το ΚΕΔΥ – 

Τιρθςθ αρχείου αποτελεςμάτων 
- Διερεφνθςθ και επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων (ςυνεργαςία ΕΝΛ – Εποπτριϊν 

υγείασ – Ρροϊςταμζνθσ τμιματοσ Διατροφισ) 
- Διενζργεια εκπαιδευτικϊν μακθμάτων ςτο προςωπικό εςτίαςθσ από τισ ΝΕΛ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

 
ΣΤ1. Αςφάλεια εργαηόμενων 

Θ προςταςία των επαγγελματιϊν υγείασ από λοιμϊδθ νοςιματα αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα του ςυνολικοφ προγράμματοσ που αφορά ςτθν πρόλθψθ και 
ςτο ζλεγχο των λοιμϊξεων ςε κάκε χϊρο παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ. Στο πλαίςιο 
αυτό εντάςςεται ο προλθπτικόσ ζλεγχοσ τθσ υγείασ των επαγγελματιϊν υγείασ, θ 
προϊκθςθ του εμβολιαςμοφ, θ πρόβλεψθ για τθ διαχείριςθ καταςτάςεων που 
αφοροφν ειδικζσ ομάδεσ εργαηομζνων όπωσ είναι οι ζγκυεσ γυναίκεσ κακϊσ και θ 
εφαρμογι διαδικαςιϊν που περιορίηουν το κίνδυνο ζκκεςθσ ςε βιολογικοφσ, 
χθμικοφσ ι άλλουσ παράγοντεσ. Εκτόσ από τθν υποχρζωςθ του νοςθλευτικοφ 
ιδρφματοσ να εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια των επαγγελματιϊν υγείασ, ο κάκε 
εργαηόμενοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να προςτατεφει τον εαυτό του και παράλλθλα να 
μθ κζτει και άλλουσ ςε κίνδυνο. 

Υπεφκυνοι για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων είναι ο Ιατρόσ Εργαςίασ και ο Τεχνικόσ 
Αςφαλείασ, κακϊσ και θ Επιτροπι Υγιεινισ και Αςφάλειασ, οι οποίοι ςυνεργάηονται 
άμεςα με τθν ΕΝΛ.  

Α. Υποχρεϊςεισ των χϊρων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ: 

Κάκε χϊροσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ ςτο πλαίςιο του ςχεδίου για τθν πρόλθψθ 
και τον ζλεγχο των λοιμϊξεων, πρζπει να διαμορφϊςει και να εφαρμόςει πολιτικι 
και διαδικαςίεσ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και τθν προςταςία τθσ υγείασ 
τουσ. Αυτζσ οι διαδικαςίεσ αφοροφν: 

- ςτθν πρόλθψθ τθσ επαγγελματικισ ζκκεςθσ ςε λοιμϊδεισ παράγοντεσ ι χθμικά 
προϊόντα 

- ςτθν προςταςία τουσ κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ των μζτρων ελζγχου 
λοιμϊξεων 

- ςτθν προϊκθςθ τθσ εμβολιαςτικισ κάλυψθσ του προςωπικοφ 

Πλοι οι επαγγελματίεσ υγείασ κατά τθν πρόςλθψθ τουσ κα πρζπει να ενθμερϊνονται 
ςχετικά με τθν πολιτικι και τισ διαδικαςίεσ του εκάςτοτε νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ, οι 
οποίεσ κα βρίςκονται ςε διαρκι αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ. Οι επαγγελματίεσ υγείασ κα εκπαιδεφονται ανάλογα με το ειδικό 
αντικείμενο τθσ εργαςίασ τουσ. Οι ίδιεσ αρχζσ κα διζπουν και τθν εκπαίδευςθ των 
φοιτθτϊν ι άλλων εκπαιδευομζνων, για το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο κα ζχουν 
δραςτθριότθτεσ εντόσ του χϊρου παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ. Τα δεδομζνα που 
αφοροφν τθν υγεία των επαγγελματιϊν υγείασ κα υπόκεινται ςε διαχείριςθ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

Μζτρα που ςυμβάλλουν ςτθ διαςφάλιςθ των διαδικαςιϊν πρόλθψθσ και ελζγχου 
λοιμϊξεων είναι: 

- Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ τθσ υγείασ των επαγγελματιϊν υγείασ 
- Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτισ αςφαλείσ πρακτικζσ για τον περιοριςμό 

μετάδοςθσ λοιμϊξεων 
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- Διάκεςθ υποδομϊν με χωροταξία που να εξαςφαλίηει τθν εφαρμογι κλινικϊν 
πρακτικϊν που περιορίηουν τον κίνδυνο μετάδοςθσ λοιμϊξεων 

- Ρροςταςία των εργαηομζνων μζςω τθσ ορκισ χριςθσ του κατάλλθλου Ατομικοφ 
Ρροςτατευτικοφ Εξοπλιςμοφ και του εμβολιαςμοφ 

- Επιτιρθςθ τθσ εφαρμογισ των μζτρων ελζγχου λοιμϊξεων και ςυμμόρφωςθσ του 
προςωπικοφ. 

Β. Υποχρεϊςεισ των επαγγελματιϊν υγείασ 

Οι επαγγελματίεσ υγείασ οφείλουν: 

- Να εφαρμόηουν όλεσ τισ οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των μζτρων ελζγχου και 
πρόλθψθσ διαςποράσ των λοιμϊξεων. 

- Να αναηθτοφν ιατρικι αξιολόγθςθ και να ενθμερϊνουν τθν Επιτροπι 
Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων ςτθν περίπτωςθ που παρουςιάηουν κάποια λοίμωξθ 
ιδιαίτερα εάν πρόκειται για λοίμωξθ που μπορεί να μεταδοκεί ςε άλλουσ 
επαγγελματίεσ υγείασ ι αςκενείσ, ϊςτε να λαμβάνονται ανάλογα με το είδοσ τθσ 
λοίμωξθσ οι κατάλλθλεσ κατά περίπτωςθ αποφάςεισ ςχετικά με τθν απομάκρυνςθ 
ι όχι από τθν εργαςία ι τθν προςωρινι αλλαγι κακθκόντων ι τμιματοσ εργαςίασ. 

- Να γνωρίηουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ για εμβολιαςμό και να διατθροφν υψθλι τθν 
εμβολιαςτικι τουσ κάλυψθ ζναντι των νοςθμάτων που προτείνονται για τθν 
προςταςία των επαγγελματιϊν υγείασ. 

- Σε περιπτϊςεισ που ανικουν ςε ειδικι ομάδα (π.χ. ζγκυεσ γυναίκεσ) που μπορεί 
να ςχετίηεται με αυξθμζνο κίνδυνο λοίμωξθσ ι επιπλοκϊν από ςυγκεκριμζνεσ 
λοιμϊξεισ, κα πρζπει να ενθμερϊνεται θ Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και 
να αποφαςίηεται κάκε φορά ο τρόποσ με τον οποίο κα διαςφαλίηεται θ προςταςία 
του εργαηόμενου. 

- Να παρακολουκοφν ενεργά όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 

ΣΤ2. Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτισ διαδικαςίεσ αςφάλειασ 

Πλοι οι επαγγελματίεσ υγείασ οφείλουν να ςυμμετζχουν ςε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για τθν αςφάλεια κατά τθ διαχείριςθ αιχμθρϊν ςτουσ χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν 
υγείασ. Στο πλαίςιο αυτό περιλαμβάνεται θ εκπαίδευςθ ςε: 

- Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν ορκι και αςφαλι χριςθ αιχμθρϊν. 

- Εφαρμογι ιατρονοςθλευτικϊν πρακτικϊν με επίκεντρο τθν αςφαλι διαχείριςθ 
αιχμθρϊν. 

- Νζεσ τεχνικζσ ι ςυςκευζσ 

- Αναφορά και διαχείριςθ ςυμβάντων 

- Διαδικαςίεσ αςφάλειασ και Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ 

- Νοςιματα που προλαμβάνονται με εμβολιαςμό  

- Αςφάλεια και αποτελεςματικότθτα εμβολίων 

-  
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ΣΤ3. Εμβολιαςτικι κάλυψθ προςωπικοφ 

Στόχοσ τθσ επίτευξθσ ανοςίασ ςε εργαηόμενουσ ςε χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν 
υγείασ είναι θ προςταςία: 

- των επίνοςων εργαηόμενων από νοςιματα που προλαμβάνονται με εμβολιαςμό 
και μπορεί να μεταδοκοφν κατά τθν ϊρα εργαςίασ τουσ 

- των επίνοςων αςκενϊν, 
κακϊσ και θ διαφφλαξθ τθσ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν υγείασ. 

Οι ςτόχοι αυτοί είναι ςφμφωνοι με τισ Οδθγίεσ Δεςμευτικοφ Χαρακτιρα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν προςταςία των εργαηομζνων από τθν ζκκεςθ ςε 
βιολογικοφσ παράγοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ (262/21, 17 Οκτωβρίου 
2000), τθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων από αιχμθρά (134/66, 10 Μαΐου 2010) και τθν 
αςφάλεια των αςκενϊν ςυμπεριλαμβανομζνου του ελζγχου των λοιμϊξεων που 
ςχετίηονται με χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ (184Ε/395, 23 Απριλίου 2009). 
Σφμφωνα με το Ρρόγραμμα Εμβολιαςμοφ Ενθλίκων του Υπουργείου Υγείασ 
(21/12/2011, Υ1/Γ.Ροι.140958), οι εργαηόμενοι ςε νοςοκομεία και άλλουσ χϊρουσ 
παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ πρζπει να ζχουν εμβολιαςκεί (ι να ζχουν αποκτιςει 
ανοςία μζςω φυςικισ νόςθςθσ) με τα παρακάτω εμβόλια: ιλαράσ- παρωτίτιδασ- 
ερυκράσ, θπατίτιδασ Α, θπατίτιδασ Β, ανεμευλογιάσ (αφορά προςωπικό που 
νοςθλεφει αςκενείσ υψθλοφ κινδφνου), τετραδφναμου ςυηευγμζνου 
μθνιγγιτιδοκόκκου (αφορά μικροβιολόγουσ), τετάνου-διφκερίτιδασ-ακυτταρικό 
κοκκφτθ τφπου ενθλίκου (Tdap) και εποχικισ γρίπθσ (ετθςίωσ). 

Για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων επιβάλλεται να γίνονται τα παρακάτω: 

- Αναςκόπθςθ τθσ εμβολιαςτικισ κάλυψθσ (είδθ εμβολίων, δόςεισ και 
θμερομθνίεσ) των εργαηομζνων (παραπομπι ςε βιβλιάριο υγείασ του 
εργαηόμενου, αν υπάρχει) 

- Τιρθςθ αρχείου ανοςίασ (κατά προτίμθςθ θλεκτρονικοφ) με ιςτορικό νόςθςθσ 
ανά νόςθμα που προλαμβάνεται με εμβολιαςμό (θμερομθνία νόςου), των 
εμβολιαςμϊν που ζχουν γίνει (εμβόλια, δόςεισ και θμερομθνίεσ) και 
εργαςτθριακά επιβεβαιωμζνθσ ανοςίασ με δυνατότθτα πρόςβαςθσ από το 
κατάλλθλο προςωπικό ςε 24ωρθ βάςθ. 

- Διενζργεια εμβολιαςμϊν ςε εργαηόμενουσ ςτο νοςοκομείο – κακοριςμόσ 
ςυγκεκριμζνου χϊρου και χρόνου εμβολιαςμοφ 

- Δυνατότθτα υπενκφμιςθσ ανάγκθσ εμβολιαςμοφ ςε επίνοςουσ εργαηόμενουσ 

- Ενθμζρωςθ του ιατρονοςθλευτικοφ και λοιποφ προςωπικοφ του νοςοκομείου 
για τα νοςιματα που προλαμβάνονται με εμβολιαςμό και τθν αςφάλεια και 
αποτελεςματικότθτα των εμβολίων. 

Θ εμβολιαςτικι κάλυψθ ςτο νοςοκομείο μασ διενεργείται από τισ Επιςκζπτριεσ 
Υγείασ ςε ςυνεργαςία με τον ιατρό εργαςίασ και τθρείται ςχετικό αρχείο. 

Πςον αφορά τον εμβολιαςμό του προςωπικοφ για HBV ζχει προτακεί και ζχει 
εγκρικεί (με τθν υπ’αρικμ. 13/22-4-15 απόφαςθ Δ.Σ) Σχζδιο Δράςθσ τθσ Ομάδασ 
Εργαςίασ και Επζμβαςθσ τθσ ΕΝΛ ωσ ακολοφκωσ: 

Α. Πςον αφορά το νεοπροςλαμβανόμενο προςωπικό ιςχφουν τα εξισ: 
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1. Οι νεοπροςλαμβανόμενοι που προςζρχονται ςτο γραφείο προςωπικοφ κα 
ςυμπλθρϊνουν  ενυπόγραφα τθν ειδικι φόρμα τθσ ΕΝΛ που αφορά τθν 
εμβολιαςτικι τουσ κάλυψθ για HBV. 

2. Στθ ςυνζχεια και μετά από ςυνεννόθςθ με τισ Επιςκζπτριεσ Υγείασ κα 
πραγματοποιείται ο ιολογικόσ ζλεγχοσ δωρεάν ςτο τμιμα τθσ Αιμοδοςίασ και 
αναλόγωσ ο εμβολιαςμόσ μετά από ςχετικι ςυνταγογράφθςθ του εμβολίου από 
τον εκάςτοτε ιατρό που καλφπτει το Ρακολογικό Ιατρείο των Τακτικϊν Εξωτερικϊν 
Ιατρείων (ΤΕΙ). 

Β. Πςον αφορά το ιδθ υπάρχον προςωπικό ιςχφουν τα εξισ: 

1. Οι εργαηόμενοι που δεν ζχουν εμβολιαςκεί και επικυμοφν να εμβολιαςτοφν, μετά 
από ςυνεννόθςθ με τισ Επιςκζπτριεσ Υγείασ, κα πραγματοποιοφν τον ιολογικό 
ζλεγχο ςτο τμιμα τθσ Αιμοδοςίασ και αναλόγωσ κα διενεργείται ο ςχετικόσ 
εμβολιαςμόσ. 

2. Ο ιολογικόσ ζλεγχοσ και το εμβόλιο κα πραγματοποιοφνται μετά από ςχετικι 
ςυνταγογράφιςθ από τον εκάςτοτε Ρακολόγο που καλφπτει το Ρακολογικό Ιατρείο 
των ΤΕΙ. 

ΣΤ4. Διαχείριςθ και αντιμετϊπιςθ ατυχιματοσ από αιχμθρά και από εκτίναξθ 
βιολογικϊν υγρϊν 

Αναλυτικζσ διαδικαςίεσ – Οδθγίεσ και Ζντυπα αναφζρονται ςτο κεφάλαιο Ε3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 
ΟΘΟΛΟΓΙΚΘ ΧΘΣΘ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 

 
Θ οργάνωςθ και λειτουργία προγράμματοσ ορκολογικισ χριςθσ αντιβιοτικϊν 
αποτελεί τθν ςτρατθγικι με τθν οποία προωκείται θ ςωςτι χριςθ των φαρμάκων 
αυτϊν ςτο νοςοκομείο. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται από τθν Ομάδα Επιτιρθςθσ τθσ Κατανάλωςθσ και 
Ορκολογικισ Χριςθσ Αντιβιοτικϊν (ΟΕΚΟΧΑ) τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν 
Λοιμϊξεων. 
 
Α. Λειτουργία / Θεςμικά Πργανα 
 
Θ απόφαςθ ςυγκρότθςθσ τθσ ΟΕΚΟΧΑ αναφζρεται αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο Γ2. 
Επιπλζον αποφαςίςτθκε θ ςυγκρότθςθ ειδικισ Ομάδασ Δράςθσ με ςτόχο τθ 
ςυςτθματικι και ςτοχευμζνθ παρζμβαςθ ςε όλα τα τμιματα του Νοςοκομείου μασ, 
αποτελοφμενθ από τα εξισ μζλθ: 

- Χρφςοσ Γ. 
- Δριμισ Στ. 
- Ηαρκωτοφ Ο.  
- Μάμαλθ Β., υπεφκυνθ για το antifungal stewardship 
- Κουςοφλθ Ε. 
- Ρολυμζρθ Κ. 
- Καλοφωλιά Σ 
- Ραπαγιαννακοποφλου Ρ., θ οποία ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/ντρια του 

Φαρμακείου και Συντονίςτρια τθσ ΟΕΚΟΧΑ κ. Καλοφωλιά Σ. κα αναλάβουν τθ 
ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ αντιμικροβιακισ και αντιμυκθτιαςικισ 
κατανάλωςθσ φαρμάκων μζςω ειδικοφ λογιςμικοφ προγράμματοσ (ABC calc).  

Στθ ςυνζχεια και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ που προζκυψαν ςτο νοςοκομείο 
αποφαςίςτθκε ο διαχωριςμόσ τθσ υπάρχουςασ «ομάδασ δράςθσ» ςε δφο υπο-ομάδεσ 
ωσ εξισ: 

1θ Ομάδα, αποτελοφμενθ από: Σ. Καλοφωλιά, Στ. Δριμι, Β. Μάμαλθ, Ε. Κουςοφλθ 

2θ Ομάδα, αποτελοφμενθ από: Ρ. Ραπαγιαννακοποφλου, Γ. Χρφςο, Ο. Ηαρκωτοφ, 
Κ. Ρολυμζρθ, 

ςφμφωνα με το υπ’αρικμ. 9693/7-07-16 ζγγραφο τθσ ΕΝΛ.  

Θ επιτιρθςθ τθσ κατανάλωςθσ των αντιβιοτικϊν ςτα Νοςοκομεία ανά εξάμθνο 
(DDDs/100αςκενείσ-θμζρεσ) περιλαμβάνεται ςτουσ υποχρεωτικοφσ δείκτεσ 
επιτιρθςθσ, ςφμφωνα με το ΦΕΚ 388/18/02/14.  

Β. Εφαρμογι προγράμματοσ προϊκθςθσ ορκολογικισ χριςθσ αντιβιοτικϊν 

Από τον Ιανουάριο 2016 ετζκει ςε εφαρμογι Ρρόγραμμα προϊκθςθσ ορκολογικισ 
χριςθσ αντιβιοτικϊν. Υπεφκυνοι του ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ του 
προγράμματοσ είναι θ Ο. Ηαρκωτοφ και ο Γ. Χρφςοσ. 

Σφμφωνα με το υπ’αρικμ. 3519/9-03-16 ζγγραφο τθσ ΕΝΛ, το ανωτζρω πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τα εξισ:  
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1. Τα αντιβιοτικά αναγράφονται ςτο νοςθλευτικό φφλλο χοριγθςθσ φαρμάκων με 
ερυκρό χρϊμα, ϊςτε να είναι ευδιάκριτθ θ χριςθ τουσ.  

2. Ρραγματοποιείται αυτόματθ διακοπι των αντιβιοτικϊν μετά από 72 ϊρεσ 
χοριγθςθσ εάν δεν υπάρχει εκ νζου ενυπόγραφθ ςυνταγογράφθςθ ςτο φφλλο 
οδθγιϊν από τον κεράποντα.   

3. Τθρείται ορκισ ςυνταγογράφθςθσ των προωκθμζνων αντιβιοτικϊν, με 
επιςφναψθ τθσ αντίςτοιχθσ καλλιζργειασ. 

4. Τθροφνται οδθγίεσ χθμειοπροφφλαξθσ βάςει ςυγκεκριμζνου πρωτοκόλλου 
(Ραράρτθμα 3, ςελ: 69-78),  

με ςτόχο τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ αντιβιοτικϊν, τον περιοριςμό τθσ μικροβιακισ 
αντοχισ, τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ςυνταγογράφθςθσ (για κεραπεία και 
χθμειοπροφφλαξθ) και τθ μείωςθ του κόςτουσ. 

Επιπλζον: 

- πραγματοποιείται αυςτθρόσ ζλεγχοσ τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ των υπό 
περιοριςμό αντιβιοτικϊν  

- διενεργοφνται περιοδικζσ επιςκζψεισ των Ομάδων Δράςθσ ςτισ κλινικζσ του 
νοςοκομείου όπου και παρακολουκείται α) το είδοσ και θ διάρκεια των 
προωκθμζνων αντιβιοτικϊν που λαμβάνουν οι αςκενείσ ςε ςυνδυαςμό με τισ 
κετικζσ καλλιζργειεσ από το μικροβιολογικό εργαςτιριο και β) το είδοσ και θ 
διάρκεια τθσ χειρουργικισ χθμειοπροφφλαξθσ  

- τα μζλθ τθσ ομάδασ ςε ςυνεργαςία με τουσ κεράποντεσ ιατροφσ αποφαςίηουν τθ 
ςυνζχιςθ ι τθ διακοπι των ανωτζρω αντιβιοτικϊν 

- πραγματοποιοφνται ςχετικά εκπαιδευτικά μακιματα με χριςθ 
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ από τουσ υπεφκυνουσ του προγράμματοσ (Γ. Χρφςοσ, 
Ο. Ηαρκωτοφ). 

Γ. Κατανάλωςθ αντιβιοτικϊν ωσ Δείκτθσ Ροιότθτασ 

Τα ςτοιχεία από τθν επιτιρθςθ τθσ κατανάλωςθσ των αντιμικροβιακϊν φαρμάκων 
ςτο νοςοκομείο αποτελοφν ζναν από τουσ βαςικοφσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ του 
νοςοκομείου όςον αφορά τον ζλεγχο τθσ μικροβιακισ αντοχισ και των 
νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων. Θ μεκοδολογία για τθν επιτιρθςθ τθσ κατανάλωςθσ 
αντιβιοτικϊν βαςίηεται ςτο κακοριςμό τθσ θμεριςιασ δόςθσ (DDD) και παρζχει 
ακριβι ςτοιχεία ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ που ςτόχοσ είναι θ ςφνδεςθ τθσ 
υπερκατανάλωςθσ των αντιβιοτικϊν με το φαινόμενο τθσ μικροβιακισ αντοχισ. Θ 
επιτιρθςθ τθσ κατανάλωςθσ είναι αναδρομικι.  

Δ. Αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ προγράμματοσ χριςθσ αντιβιοτικϊν  

Θ αποτελεςματικότθτα του ςυνόλου των δράςεων τθσ ΟΕΚΟΧΑ για τθν ορκι χριςθ 
αντιβιοτικϊν ςτο νοςοκομείο βαςίηεται ςτθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ 
επιτιρθςθσ με βάςθ τισ αλλαγζσ ςτουσ δείκτεσ μικροβιακισ αντοχισ, νοςοκομειακϊν 
λοιμϊξεων και κατανάλωςθσ αντιβιοτικϊν. Επιπλζον, αξιολογοφνται οι ανωτζρω 
αλλαγζσ πριν και μετά τθ διενζργεια εκπαιδευτικϊν μακθμάτων ςε ςυγκεκριμζνα 
τμιματα.   
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Θ ΟΕΚΟΧΑ παρουςιάηει και ςυηθτά τα αποτελζςματα τθσ επιτιρθςθσ ςτισ τακτικζσ 
ςυνεδριάςεισ τθσ ΕΝΛ και όταν παραςτεί ανάγκθ και ακολοφκωσ ενθμερϊνεται θ 
Διοίκθςθ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ - ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΘ ΕΡΙΜΟΦΩΣΘ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

 

Γενικζσ αρχζσ 
- Σκοπόσ εκπαίδευςθσ (όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται ςτο κεφάλαιο Α1). 
- Διαδικαςίεσ ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ – χϊροσ – χρόνοσ – μζκοδοι (διαδραςτικι 

εκπαίδευςθ, ςυηιτθςθ περιπτϊςεων) – ετιςιο - μθνιαίο - προκακοριςμζνο και 
εγκεκριμζνο πρόγραμμα και εκτάκτωσ ανά περίπτωςθ με κζμα που τυχόν 
προκφπτει. 

- Κακοριςμόσ Εκπαιδευτϊν από τθν Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων 
- Εκπαιδευόμενοι: όλοι οι εργαηόμενοι, ανάλογα με τθν ιδιότθτα και το τμιμα όπου 

εργάηονται και με βάςθ τθν εκτίμθςθ κινδφνου και οπωςδιποτε οι Σφνδεςμοι 
Ελζγχου Λοιμϊξεων. 

- Επιτιρθςθ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα ςτθν ϊρα εργαςίασ από ομάδα τθσ ΕΝΛ, 
καταγεγραμμζνεσ προτάςεισ για βελτιϊςεισ, βακμόσ εμπζδωςθσ τθσ εφαρμογισ 
ορκϊν κλινικϊν και νοςθλευτικϊν πρακτικϊν, ενςωμάτωςθ τθσ γνϊςθσ ςε όλα τα 
επίπεδα τθσ κακθμερινισ κλινικισ πρακτικισ με ερωτθματολόγια και λίςτεσ 
ελζγχου. 

- Εφαρμογι του ελζγχου τθσ ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ όλων των εργαηόμενων για τθν 
πρόλθψθ και τον ζλεγχο των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων. Καταγραφι δείκτθ 
ςυμμετοχισ του προςωπικοφ ανά τμιμα και οριςμόσ του νζου ςτόχου. 

- Υποχρεωτικι εκπαίδευςθ των νζο-προςλθφκζντων εργαηόμενων. 
- Ενθμζρωςθ του προςωπικοφ ςτο πλαίςιο Εκςτρατειϊν (π.χ. Εκςτρατεία για τθν 

προϊκθςθ του αντιγριπικοφ εμβολιςμοφ των εργαηομζνων) και Θμερϊν (π.χ. 
Θμζρα για τθν Ρροϊκθςθ τθσ Υγιεινισ των Χεριϊν, Θμζρα για τθν Ορκολογικι 
Χριςθ των Αντιβιοτικϊν) 

- Ενθμζρωςθ του προςωπικοφ για οξζα ςυμβάντα-επείγουςεσ καταςτάςεισ ανά 
περίπτωςθ (π.χ. πανδθμία, καφςωνασ) 

- Υλικό για χριςθ από τουσ αςκενείσ (π.χ. για μζτρα πρόλθψθσ νοςοκομειακϊν 
λοιμϊξεων, για τθν περίπτωςθ εμφάνιςθσ νοςοκομειακισ επιδθμίασ γρίπθσ ι από 
νοροϊό). 

- Διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ ςυμμόρφωςθσ του προςωπικοφ με τα ενδεικνυόμενα 
μζτρα με ειδικά και γενικά ερωτθματολόγια και μζτρθςθ δείκτθ παρακολοφκθςθσ 
τθσ ςυμμετοχισ των εργαηόμενων ανά ειδικότθτα των εργαηομζνων. 

- Θεματολογία με επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ πρακτικζσ(οδθγίεσ του ΚΕΕΛΡΝΟ ι 
άλλων φορζων δθμόςιασ υγείασ (ΡΟΥ, ECDC, CDC, κα) ι υλικό τθσ ΕΝΛ του 
νοςοκομείου) για: οριςμό νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων, είδθ προφυλάξεων, υγιεινι 
χεριϊν, εφαρμογι μζτρων ελζγχου λοιμϊξεων, ςωςτι επιλογι και χριςθ του 
ατομικοφ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ, διαχείριςθ αςκενϊν με πολυανκεκτικοφσ 
μικροοργανιςμοφσ, ορκζσ ιατρονοςθλευτικζσ πρακτικζσ, ςυνταγογράφθςθ 
αντιβιοτικϊν, κακαριότθτα, απολφμανςθ – αντιςθψία-αποςτείρωςθ, επιτιρθςθ- 
δείκτεσ επιτιρθςθσ, ςυνιςτϊμενοι εμβολιαςμοί, χθμειοπροφφλαξθ, κζματα 
υγιεινισ και αςφάλειασ εργαηομζνων π.χ. ατυχιματα από αιχμθρά αντικείμενα, 
ζντυπα παρακολοφκθςθσ κ.α. 

- Ρρακτικι άςκθςθ: Αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ των πρακτικϊν. 
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Α. Ομάδα εκπαίδευςθσ 

Θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν μακθμάτων διενεργείται από τισ ΝΕΛ (Κουςοφλθ 
Ε., Ρολυμζρθ Κ.) και τθν κ. Ηαρκωτοφ Ο. Επιμελιτρια Α’, Μικροβιολογικοφ 
Εργαςτθρίου. Τα μακιματα που αφοροφν τθ διαχείριςθ αντιβιοτικϊν διενεργοφνται 
από τον κ. Χρφςο Γ. Λοιμωξιολόγο, Διευκυντι ΜΕΛ. Επιπλζον και ανάλογα με το 
γνωςτικό αντικείμενο θ εκπαιδευτικι διαδικαςία πραγματοποιείται και από άλλα 
μζλθ τθσ ΕΝΛ.    

Β. Θεματολογία 

Στο Γ.Ν.Ρ. «Τηάνειο» πραγματοποιοφνται ςυςτθματικά εκπαιδευτικά μακιματα με 
χριςθ οπτικοαςτουςτικοφ υλικοφ ανά κλινικι και ειδικότθτα κακϊσ και 
εκπαιδευτικζσ εκδθλϊςεισ για το ςφνολο του προςωπικοφ ςτο Αμφικζατρο του 
Νοςοκομείου, ςχετικά με τα εξισ: 

- Μζτρα ελζγχου και πρόλθψθσ νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων 
- Υγιεινι των χεριϊν 
- Διαχείριςθ ιατρικϊν αποβλιτων 
- Κακαριότθτα – απολφμανςθ – αντιςθψία - αποςτείρωςθ 
- Δεδομζνα επίπτωςθσ πολυανκεκτικϊν πακογόνων 
- Διαχείριςθ αςκενϊν με ΡΑΜ 
- Εποχικι γρίπθ – αντιγριπικόσ εμβολιαςμόσ 
- Ορκολογικι χριςθ αντιβιοτικϊν 
- Αντιμετϊπιςθ επαγγελματικισ ζκκεςθσ από αιχμθρά αντικείμενα και βιολογικά 

υγρά 

Επιπλζον και ανάλογα με τισ ανάγκεσ που προκφπτουν διενεργοφνται ςχετικά 
μακιματα που αφοροφν τρζχοντα κζματα δθμόςιασ υγεία (ιόσ ΗΙΚΑ, EBOLA, 
ελονοςία, λφςςα κ.λπ.) 

Στα ςυςτθματικά εκπαιδευτικά μακιματα τθρείται παρουςιολόγιο και εκδίδεται 
πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ. Στο τζλοσ κάκε μακιματοσ οι εκπαιδευόμενοι 
ςυμπλθρϊνουν ςχετικό ερωτθματολόγιο, ϊςτε να αξιολογθκεί θ 
αποτελεςματικότθτα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  

Γ. Κατθγορίεσ εκπαιδευόμενων 

- Ιατρονοςθλευτικό προςωπικό 
- Νεοπροςλθφκζντεσ εργαηόμενοι 
- Συμβαςιοφχοι 
- Μακθτζσ – φοιτθτζσ 
- Αποκλειςτικζσ 
- Εξωτερικό ςυνεργείο κακαριότθτασ 
- Τραυματιοφορείσ 
- Τραπεηοκόμεσ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ 

ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑ 
– ΟΟΙ - ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Θ εφαρμογι των διαδικαςιϊν που προβλζπει ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ αφορά όλα 
τα τμιματα του νοςοκομείου και όλα τα άτομα που ειςζρχονται ςε αυτά. Στθν 
ςυγκεκριμζνθ κεματικι ενότθτα αναλφονται οι διαδικαςίεσ όπωσ εφαρμόηονται ςτα 
διάφορα τμιματα του νοςοκομείου ανάλογα με τισ διακζςιμεσ δομζσ και τθν 
ιδιαιτερότθτα τθσ λειτουργίασ τουσ.  

Οι προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ από τον Εςωτερικό Κανονιςμό οφείλουν να 
εφαρμόηονται από όλα τα άτομα που ειςζρχονται ςτο χϊρο του νοςοκομείου: 

- Αςκενείσ 
- Συγγενείσ & Επιςκζπτεσ 
- Επαγγελματίεσ Υγείασ 
- Ρροςωπικό διοικθτικισ Υπθρεςίασ 
- Ρροςωπικό τεχνικισ και βιο - ιατρικισ υπθρεςίασ 
- Ρροςωπικό όλων των υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν 

Θ εφαρμογι τουσ οφείλει να γίνεται ςε όλα τα κλινικά τμιματα του νοςοκομείου: 

- Ρακολογικόσ τομζασ (γενικζσ πακολογικζσ, καρδιολογικζσ κ.α. κλινικζσ) 
- Χειρουργικόσ τομζασ (Χειρουργεία, Αναιςκθςιολογικό, Κεντρικι Αποςτείρωςθ, 

Χειρουργικζσ κλινικζσ κ.α.) 
- Εργαςτθριακόσ τομζασ (Μικροβιολογικό – ακτινοδιαγνωςτικό κ.α.) 
- Ειδικά τμιματα νοςθλείασ: 
 ΜΕΘ 
 Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ 
 ΤΕΡ 
 Τμιμα Βραχείασ νοςθλείασ-Νοςθλείασ μίασ θμζρασ 

Οι διαδικαςίεσ εξειδικεφονται ανά κατθγορία : 

- Βαςικόσ κορμόσ εφαρμοηόμενων πρακτικϊν –μζτρα πρόλθψθσ και ελζγχου 
- Ενθμζρωςθ αςκενϊν, ςυγγενϊν και επιςκεπτϊν 
- Επικοινωνία - Διαςφνδεςθ κλινικϊν τμθμάτων με: 
 κεςμικά όργανα 
 υπόλοιπα κλινικά τμιματα 
 εργαςτιρια 
 φορείσ εκτόσ νοςοκομείου 

 Ρεριγράφεται θ εφαρμογι τουσ ανά κλινικό τμιμα όπωσ προτείνεται παρακάτω 
(πίνακασ 4): 

- Τεκμθρίωςθ (κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ εφαρμόηονται οι 
ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ ϊςτε να αποτελοφν κακοριςμζνθ διαδικαςία – 
πρωτόκολλο του νοςοκομείου ι του κλινικοφ τμιματοσ) βάςει των οδθγιϊν του 
ΚΕΕΛΡΝΟ κατά περίπτωςθ. 
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- Ρεριοριςμοί ςτθν εφαρμογι των παραπάνω διαδικαςιϊν 
- Επιτιρθςθ τθσ εφαρμογισ των διαδικαςιϊν 
- Εκπαίδευςθ ςτθν εφαρμογι των διαδικαςιϊν 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΡΑΚΤΙΚΕΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ) ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΟΥ 
ΧΘΗΟΥΝ ΝΟΣΘΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΜΟΝΩΣΘΣ 

Αναφζρονται οι διαδικαςίεσ που εφαρμόηονται ςτα κλινικά τμιματα του 
νοςοκομείου και ςχετίηονται με τθν διαχείριςθ των αςκενϊν που χριηουν νοςθλείασ 
ςε ςυνκικεσ μόνωςθσ. Οι διαδικαςίεσ αυτζσ αποςκοποφν ςτθν αςφαλι διαχείριςθ 
των αςκενϊν ςε κάκε τμιμα του νοςοκομείου. 

Α. Φυςικόσ διαχωριςμόσ αςκενϊν 

- Κακοριςμόσ καλάμων για τον φυςικό διαχωριςμό αςκενϊν που χριηουν μόνωςθσ 
λόγω λοιμωδϊν νοςθμάτων 

- Ειδικι αναφορά ςτον διαχωριςμό αςκενϊν με λοίμωξθ ι αποικιςμό από 
πολυανκεκτικά πακογόνα 

- Κακοριςμόσ καλάμων για τθν μόνωςθ αςκενϊν με αερογενϊσ μεταδιδόμενα 
λοιμϊδθ νοςιματα (κάλαμοι αρνθτικισ πίεςθσ εάν υπάρχουν) 

- Κακοριςμόσ καλάμων για τθν νοςθλεία αςκενϊν που χριηουν προςτατευτικισ 
μόνωςθσ (ειδικζσ κατθγορίεσ ανοςοκαταςταλμζνων αςκενϊν) 

- Διαχωριςμόσ αςκενϊν ςε ειδικά τμιματα νοςθλείασ (ΜΕΘ. ΜΤΝ) 
- Διαχωριςμόσ νοςθλευτϊν (nursing cohorting) 
- Σιμανςθ καλάμου 

Β. Απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ 

- Τοποκζτθςθ υλικοφ για τθν εφαρμογι των Μζτρων Ατομικισ Ρροςταςίασ 
- Αλκοολοφχο αντιςθπτικό 
- Αποκλειςτικόσ ιατρονοςθλευτικόσ εξοπλιςμόσ καλάμου 

Γ. Επιςκεπτιριο 

- Ενθμζρωςθ κοινοφ 
- Εκπαίδευςθ κοινοφ ςτθν εφαρμογι των μζτρων ελζγχου όταν κρίνεται απαραίτθτο 

Δ. Μετακινιςεισ αςκενοφσ εντόσ νοςοκομείου 

- Ενθμζρωςθ τμθμάτων υποδοχισ 
- Ενθμζρωςθ τραυματιοφορζων 

Ε. Ενεργθτικι επιτιρθςθ αποικιςμϊν (screening) 

- Ρακογόνα που ανιχνεφονται με το screening 
- Ραράγοντεσ κινδφνου βάςθ των οποίων γίνεται θ επιλογι των αςκενϊν 
- Τμιματα ςτα οποία εφαρμόηεται 
- Συχνότθτα υλοποίθςθσ του screening 

Οι διαδικαςίεσ που εφαρμόηονται ςτο νοςοκομείο μασ περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο Κεφάλαιο Ε6 «Διαχείριςθ αςκενϊν που χριηουν νοςθλείασ ςε ςυνκικεσ 
απομόνωςθσ» 
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ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΤΩΝ ΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

- Τα αλκοολοφχα αντιςθπτικά είναι διακζςιμα και εφκολα προςβάςιμα ςτουσ 
χϊρουσ φροντίδασ των αςκενϊν. Στισ ΜΕΘ διατίκενται ςε κάκε κλίνθ ενϊ ςτα 
κλινικά τμιματα ςε κάκε κάλαμο κακϊσ και ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 
(διαδρόμουσ, ςτάςθ νοςθλευτϊν κ.λπ.).  

- Είδοσ αλκοολοφχων αντιςθπτικϊν: Hibitane, Chiro Des, Sterillium 
 Ανά κλίνθ –ανά κάλαμο αςκενϊν 
 Σε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 

- Χειρουργικι αντιςθψία (ιωδοφόρα, ςκευάςματα χλωρεξιδίνθσ) 
- Συμμόρφωςθ ςτθν υγιεινι των χεριϊν (αναφζρεται αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο Δ6) 

ΡΟΛΘΨΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΡΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΡΑΕΜΒΑΤΙΚΟΥΣ 
ΧΕΙΙΣΜΟΥΣ 

Δζςμεσ μζτρων για τθν πρόλθψθ νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων που ςυνδζονται με 
παρεμβατικοφσ χειριςμοφσ (Κεφάλαιο Ε7) 

- Μικροβιαιμίεσ ςυνδεόμενεσ με ενδαγγειακοφσ κακετιρεσ (τοποκζτθςθ και 
χειριςμόσ κατά τθν διάρκεια νοςθλείασ) 

- Ουρολοιμϊξεισ ςυνδεόμενεσ με ουροκακετιρα (τοποκζτθςθσ και χειριςμόσ κατά 
τθν διάρκεια νοςθλείασ) 

- Λοιμϊξεισ Χειρουργικοφ Ρεδίου (προεγχειρθτικι, διεγχειρθτικι, μετεγχειρθτικι 
διαδικαςία) 

- Ρνευμονία ςυνδεόμενθ με μθχανικό αεριςμό (τοποκζτθςθ τραχειοςωλινα, 
διαχείριςθ αςκενοφσ ςε μθχανικό αεριςμό) 

ΥΓΙΕΙΝΘ ΑΨΥΧΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

- Είδοσ αντιςθπτικϊν διαλυμάτων 
- Ρεριοδικότθτα κακαριότθτασ επιφανειϊν 
- Άλλοι τρόποι απολφμανςθσ του άψυχου περιβάλλοντοσ  

Αναλυτικι περιγραφι ςτο Κεφάλαιο Ε4 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 

- Ρολιτικι ςυνταγογράφθςθσ αντιβιοτικϊν 
- Ρρωτόκολλα χειρουργικισ προφφλαξθσ  

Αναλυτικι περιγραφι ςτο Κεφάλαιο Η 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

- Διαχείριςθ αιχμθρϊν αντικειμζνων 
- Εμβολιαςτικι κάλυψθ προςωπικοφ  

Αναλυτικι περιγραφι ςτο Κεφάλαιο ΣΤ1 

ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

Το νοςοκομείο οφείλει να μεριμνεί για τθν επαρκι ενθμζρωςθ των αςκενϊν και των 
επιςκεπτϊν  (οικείο περιβάλλον, επαγγελματίεσ υγείασ που επιςκζπτονται τα κλινικά 
τμιματα) για τθν αναγκαιότθτα εφαρμογισ των κατάλλθλων μζτρων ελζγχου και 
πρόλθψθσ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων. Θ διαδικαςία αυτι ςυμπεριλαμβάνει 
τόςο τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ όςο και τουσ χϊρουσ νοςθλείασ των αςκενϊν. 
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Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ τα άτομα που ζρχονται ςε επαφι με τουσ αςκενείσ ι που 
εμπλζκονται ςτθν φροντίδα τουσ, αλλά δεν ανικουν ςτο προςωπικό του 
ςυγκεκριμζνου τμιματοσ νοςθλείασ, χρειάηεται να ενθμερϊνονται και να 
εκπαιδεφονται ςτθν εφαρμογι των απαραίτθτων μζτρων πρόλθψθσ και ελζγχου, 
όπωσ για παράδειγμα ςτθν εφαρμογι των προφυλάξεων επαφισ. 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ –ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΘ 
Απαραίτθτθ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ και επαρκοφσ επικοινωνίασ μεταξφ των 
τμθμάτων και των κεςμικϊν οργάνων το νοςοκομείου ϊςτε θ εφαρμογι του 
εςωτερικοφ κανονιςμοφ να είναι αποτελεςματικι. Θ επικοινωνία περικλείει 
αρμοδιότθτεσ προςωπικοφ, υλικοτεχνικι υποδομι και ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

Θ ΕΝΛ ςυνεργάηεται άμεςα με τθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου, το Φαρμακείο και όλεσ 
τισ Υπθρεςίεσ (Ιατρικι, Νοςθλευτικι, Τεχνικι Υπθρεςία). Επιπλζον τθρεί 
αλλθλογραφία (ταχυδρομικι-θλεκτρονικι) ι τθλεφωνικι επικοινωνία με διάφορουσ 
φορείσ  ι Κζντρα όπωσ Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ΚΕ.ΕΛ.Ρ.Ν.Ο, 
Ε.Κ.ΕΡ.Υ- Κζντρα Αναφοράσ (Μικροβιολογικό Εργαςτιριο ΕΚΡΑ), 2θ Δ.Υ.ΡΕ, Δ/νςθ 
Υγιεινισ Ρειραιά.  

Επικοινωνία Κλινικϊν Τμθμάτων με: 
- ΕΝΛ/ΟΕΚΟΧΑ 
- Μικροβιολογικό εργαςτιριο 
- Φαρμακείο 
- Άλλα κλινικά τμιματα 
Αναγκαία είναι θ επικοινωνία και ςυνεργαςία του νοςοκομείου με τα υπόλοιπα 
νοςθλευτικά ιδρφματα για τθν διαχείριςθ αςκενϊν που μετακινοφνται αλλά και με 
τουσ υπεφκυνουσ φορείσ δθμόςιασ υγείασ για τθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ κρίςιμων 
καταςτάςεων. 
Διαδικαςία επικοινωνίασ νοςοκομείου με φορείσ δθμόςιασ υγείασ: 

- Υπουργείο Υγείασ (αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ) 
- ΚΕΕΛΡΝΟ 
- ΕΚΕΡΥ 

Διαδικαςία ενθμζρωςθσ ΕΚΑΒ, νοςοκομείων υποδοχισ, ιδρυμάτων χρονίωσ 
παςχόντων, άλλων νοςθλευτικϊν ι εργαςτθριακϊν δομϊν ςε περίπτωςθ μεταφοράσ 
του αςκενοφσ εκτόσ νοςοκομείου. 
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Ρίνακασ 4. ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΗΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ 
ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΑΣΘ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  

 

  
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 

  
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΟΜΟΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

 
Τεκμθρίωςθ 

εφαρμοηόμενων 
πρακτικϊν* 

 

 
 

Εφαρμογι 

Ρεριοριςμοί 
ςτθν 

εφαρμογι 
τουσ 

 

Επιτιρθςθ τθσ 
ςυμμόρφωςθσ 

ςτθν 
εφαρμογισ 

τουσ 
 

 
 

Εκπαίδευςθ 
 
 

 
 
 
 
1 
 

 
 
 
ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΜΟΝΩΣΘΣ 
 

Α Φυςικόσ διαχωριςμόσ 
Διάκεςθ μονϊςεων 

 v Ανεπάρκεια 
μονϊςεων 
(βλ. Κεφ.Ε6) 

ΚΕΕΛΡΝΟ ΕΝΛ 

Β Απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ  v  ΚΕΕΛΡΝΟ ΕΝΛ 

Γ Επιςκεπτιριο  v  ΚΕΕΛΡΝΟ ΕΝΛ 

Δ 

 
Μετακινιςεισ αςκενοφσ 
εντόσ νοςοκομείου 

 v  ΚΕΕΛΡΝΟ ΕΝΛ 

Ε 

 
Ενεργθτικι επιτιρθςθ 
αποικιςμϊν αςκενϊν 

 v  ΚΕΕΛΡΝΟ ΕΝΛ 

 
 
2 
 

 
 
ΥΓΙΕΙΝΘ ΧΕΙΩΝ 

Α Είδοσ αλκοολοφχων 
αντιςθπτικϊν 

 v  ΚΕΕΛΡΝΟ ΕΝΛ 

Β Ρρόςβαςθ ςε 
αλκοολοφχα 
διαλφματα 

 v  ΕΝΛ  

Γ Συμμόρφωςθ 
προςωπικοφ 

 v  WHO ΕΝΛ 

 
 
 
 
3 
 

 
 
 
ΔΕΣΜΕΣ ΜΕΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΘΝ ΡΟΛΘΨΘ ΤΩΝ ΝΛ 
 

Α Λοιμϊξεισ Ενδαγγειακϊν 
κακετιρων 

 v  ΚΕΕΛΡΝΟ ΕΝΛ 

Β Λοιμϊξεισ ςυνδεόμενεσ 
με 
ουροκακετιρεσ 

 v  ΚΕΕΛΡΝΟ ΕΝΛ 

Γ Λοιμϊξεισ Χειρουργικοφ 
Ρεδίου Λίςτα ελζγχου 
για αςφαλείσ ΧΕ 

 v  ΚΕΕΛΡΝΟ ΕΝΛ 

Δ Ρνευμονία ςυνδεόμενθ 
με μθχανικό αεριςμό 

 v  ΚΕΕΛΡΝΟ ΕΝΛ 

 
4 

 
ΥΓΙΕΙΝΘ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α Είδοσ απολυμαντικϊν  v   ΕΝΛ 

Β Ρεριοδικότθτα  v   ΕΝΛ 

Γ Άλλοι μζκοδοι  v   ΕΝΛ 
 
 
5 
 

 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 
 

Α Ρολιτικι 
ςυνταγογράφθςθσ 
αντιβιοτικϊν 

 v  ΚΕΕΛΡΝΟ 
ECDC 

ΕΝΛ 

Β Ρρωτόκολλα 
χειρουργικισ 
προφφλαξθσ 

 v  ΚΕΕΛΡΝΟ ΕΝΛ 

6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

Α Διαχείριςθ αιχμθρϊν  v  ΚΕΕΛΡΝΟ ΕΝΛ 

Β Εμβολιαςμόσ 
προςωπικοφ 

 v  ΚΕΕΛΡΝΟ ΕΝΛ 

 
7 

ΕΝΘΜΕΩΣΘ 
ΑΣΘΕΝΩΝ - 
ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

Α Βαςικι ενθμζρωςθ  v  ΚΕΕΛΡΝΟ ΕΝΛ 

Β Ειδικά κζματα  v  ΚΕΕΛΡΝΟ ΕΝΛ 

 
8 
 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΘ 
 

Α Θεςμικά Πργανα  v  ΚΕΕΛΡΝΟ  

Β Κλινικά τμιματα  v  ΚΕΕΛΡΝΟ  

Γ Άλλα νοςοκομεία  v  ΚΕΕΛΡΝΟ  

 
*  

CDC, ECDC, IDSA, WHO, ΚΕΕΛΡΝΟ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΕΤΘΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ  

Οη δξάζεηο ηεο ΕΝΛ θαζ’ όιν ην έηνο αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ εηήζην 

απνινγηζκό θαη αθνινύζσο απνηππώλεηαη ην αληίζηνηρν ζρέδην δξάζεο 

(πξνγξακκαηηζκόο) ηνπ επόκελνπ έηνπο. Τα αλσηέξσ θνηλνπνηνύληαη ζηε Δηνίθεζε 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

1. Εθηίκεζε παξνύζαο θαηάζηαζεο 

Η παξνύζα θαηάζηαζε εθηηκήζεθε βάζε ησλ ζηνηρείσλ θίλεζεο αζζελώλ θαη ησλ 

επηηεξνύκελσλ δεηθηώλ ησλ δύν ηειεπηαίσλ εηώλ (2015-2016) όπσο αλαγξάθεηαη ζηνλ 

παξαθάησ Πίλαθα. 

 2015 2016 Αμηνιόγεζε 

Επίπησζε 

βαθηεξηαηκηώλ/1000 

αζελνεκέξεο από 

CRGN 

1,41 1,03 27% Μείσζε 

Επίπησζε 

βαθηεξηαηκηώλ/1000 

αζελνεκέξεο από 

KP 

0,67 0,39 41,8% Μείσζε 

Επίπησζε 

βαθηεξηαηκηώλ/1000 

αζελνεκέξεο από 

AB 

0,57 0,48 15,8% Μείσζε 

Επίπησζε 

βαθηεξηαηκηώλ/1000 

αζελνεκέξεο από 

PA 

0,20 0,16 20% Μείσζε 

Πνζνζηό αζζελώλ 

κε ΠΑΜ πνπ 

ηέζεθαλ ζε 

γεσγξαθηθό 

δηαρσξηζκό 

(απνκόλσζε – 

ζπλνζειεία) 

50,7% 67,2% 32,5% Αύμεζε 

Εθαξκνγή 

ζπζηήκαηνο 

ζήκαλζεο αζζελώλ 

κε ΠΑΜ 

NAI NAI  

Αξηζκόο 

δηαζέζηκσλ 

ζαιάκσλ 

απνκόλσζεο - 

ζπλνζειείαο 

3 3  

Αξηζκόο 

εθπαηδεπηηθώλ 

καζεκάησλ 

5 22 340% Αύμεζε 

Πνζνζηό 19,7% 54,3% 226,4% Αύμεζε 
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εξγαδνκέλσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηα 

εθπαηδεπηηθά 

καζήκαηα 

Καηαλάισζε 

αληηβηνηηθώλ 

87,683 

DDDs/100 

εκέξεο 

λνζειείαο 

81,424 

DDDs/100 

εκέξεο 

λνζειείαο 

7,14% Μείσζε 

Αξηζκόο επθαηξηώλ 

εθαξκνγήο ηεο ΥΧ 

πνπ 

παξαηεξήζεθαλ 

950 1250 31,6% Αύμεζε 

Πνζνζηό 

ζπκκόξθσζεο ζηελ 

ΥΧ 

35,15% 41,2% 19,4% Αύμεζε 

Πνζνζηό 

εκβνιηαζκνύ 

εξγαδνκέλσλ γηα 

επνρηθή γξίπε 

3,13% 16% 411,2% Αύμεζε 

Αξηζκόο 

λνζειεπόκελσλ 

αζζελώλ 

20246 20486  

ΜΔΝ 4,13 3,93  

 

2. Σηνρνζεζία γηα ην έηνο 2017 

- Μείσζε ηεο Επίπησζεο βαθηεξηαηκηώλ/1000 αζζελνεκέξεο από CRGN θαηά 10% 

- Αύμεζε πνζνζηνύ αζζελώλ κε ΠΑΜ πνπ ηέζεθαλ ζε γεσγξαθηθό δηαρσξηζκό 

(απνκόλσζε – ζπλνζειεία) θαηά 5% 

- Αύμεζε αξηζκνύ εθπαηδεπηηθώλ καζεκάησλ θαηά 10% 

- Αύμεζε πνζνζηνύ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηα εθπαηδεπηηθά καζήκαηα 

θαηά 10% 

- Μείσζε θαηαλάισζεο αληηβηνηηθώλ θαηά 10% 

- Αύμεζε παξαηεξνύκελσλ επθαηξηώλ εθαξκνγήο ηεο ΥΦ θαηά 10% 

- Αύμεζε πνζνζηνύ ζπκκόξθσζεο ζηελ ΥΦ θαηά 8% 

- Αύμεζε πνζνζηνύ εκβνιηαζζέλησλ έλαληη ηεο επνρηθήο γξίπεο θαηά 5% 

 

3. Πξνγξακκαηηζκόο δξάζεσλ επηηήξεζεο θαη παξέκβαζεο γηα ην 2017 

Σπλέρηζε δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ νξίδνληαη ζην ΦΕΚ 

388/18/02/14. 

Σπζηεκαηηθή επηηήξεζε θαη θαηαγξαθή κέηξσλ ειέγρνπ ινηκώμεσλ. 
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Καζεκεξηλή ελεκέξσζε από ην Μηθξνβηνινγηθό Εξγαζηήξην γηα ζεηηθέο θαιιηέξγεηεο 

από ΠΑΜ θαη ελεκέξσζε – ζπζηάζεηο (δηαλνκή εληύπσλ – ζήκαλζε) ησλ αληίζηνηρσλ 

εκπιεθόκελσλ (πξνζσπηθό αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο) 

Δηεπζέηεζε αζζελώλ κε κεηαδνηηθά λνζήκαηα θαη αζζελώλ κε πνιπαλζεθηηθνύο 

κηθννξγαληζκνύο πνπ ρξεηάδνληαη απνκόλσζε 

Επηηήξεζε εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο από όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο 

ζην λνζνθνκείν. 

Σπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ζπκκόξθσζεο ζηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ  

Έλαξμε εθζηξαηείαο γηα ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ (νδεγίεο, πιαζηηθνπνηεκέλα έληππα, 

αθίζεο) ηνλ Απξίιην θαη δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθήο εθδήισζεο ζην Ακθηζέαηξν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ηνλ Μάην (5
ε
 Μαΐνπ, Παγθόζκηα εκέξα Υγηεηλήο ησλ Φεξηώλ) 

Τήξεζε αξρείσλ  

Σηαηηζηηθή επεμεξγαζία επηηεξνύκελσλ δεηθηώλ 

Εβδνκαδηαία επίζθεςε ζηα θιηληθά ηκήκαηα ησλ Οκάδσλ Δξάζεο γηα ηελ επηηήξεζε 

θαηαλάισζεο πξνσζεκέλσλ αληηβηνηηθώλ.  

Έλαξμε εθζηξαηείαο γηα ηνλ αληηγξηπηθό εκβνιηαζκό ηνλ Σεπηέκβξην θαη δηνξγάλσζε 

εθπαηδεπηηθήο εθδήισζεο ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνλ Ννέκβξην. 

Οη δξάζεηο ηεο ΕΝΛ αμηνινγνύληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη 

επαπξνζδηνξίδνληαη νη παξεκβάζεηο θαη νη ζηόρνη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ 

πξνθύπηνπλ. 

4. Πξνγξακκαηηζκόο Εθπαηδεπηηθώλ Μαζεκάησλ 

Η Θεκαηνινγία ησλ Εθπαηδεπηηθώλ καζεκάησλ θαη νη θαηεγνξίεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην Η.  

Ο πξνγξακκαηηζκόο δηελέξγεηαο ησλ καζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο Δ/ληέο, Πξντζηάκελεο θαη Υπεπζύλνπο θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

πνπ πξνθύπηνπλ.  

Ωζηόζν, ε ΕΝΛ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ καζεκάησλ ζέηεη ηελ 

εμήο ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο όζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

- Νενπξνζιεθζέληεο εξγαδόκελνη (όισλ ησλ εηδηθνηήησλ) - Σπκβαζηνύρνη 

- Ιαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό ΜΕΘ 

- Ιαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό Φεηξνπξγηθώλ ηκεκάησλ 

- Ιαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό Παζνινγηθώλ ηκεκάησλ 

- Εμσηεξηθό ζπλεξγείν θαζαξηόηεηαο 

- Απνθιεηζηηθέο 

- Τξαπκαηηνθνξείο 

- Πξνζσπηθό Εξγαζηεξηαθώλ ηκεκάησλ 

- Τξαπεδνθόκεο 

- Μαζεηέο – θνηηεηέο 
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5. Χξεκαηννηθνλνκηθό Πιάλν 

Σην Ννζνθνκείν δελ πξνβιέπεηαη εηδηθόο θσδηθόο (θνλδύιην) γηα ηελ ΕΝΛ νπόηε 

θαη είλαη αδύλαηε ε εθηίκεζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

- Τα είδε Υγηεηλήο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε Σύκβαζε ηνπ Εμσηεξηθνύ 

Σπλεξγείνπ Καζαξηόηεηαο 

- Οη ζάθνη θαη ηα θπηία Απνβιήησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε Σύκβαζε ηεο 

Εηαηξίαο Δηαρείξηζεο Υγεηνλνκηθώλ Απνβιήησλ 

 

Ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην θόζηνο ζε € ησλ εηώλ 2015-2016 γηα ηα εμήο αλαιώζηκα: 

Αλαιώζηκα Κόζηνο 

 2015 2016 

Γάληηα κηαο ρξήζεσο 79.538 71.733 

Μάζθεο (απιέο ρεηξνπξγηθέο,  

πςειήο αλαπλεπζηηθήο 

πξνζηαζίαο, κε πξνζηαηεπηηθό 

νθζαικώλ, θ.ιπ.) 

2.048 2.798 

Πνδηέο κηαο ρξήζεσο 773 491 

Κπηία αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ
* 

2.885 274 

Αιθννινύρα αληηζεπηηθά 

δηαιύκαηα 

37.473 35.646 

Αλαιώζηκα πιηθά 

Μηθξνβηνινγηθνύ Εξγαζηεξίνπ 

117.000 106.000 

*
ε κεγάιε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν εηώλ νθείιεηαη ζηνλ ηξόπν πξνκήζεηαο ησλ θπηίσλ (αλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζύκβαζε κε ηελ εηαηξεία δηαρείξηζεο ηαηξηθώλ απνβιήησλ ή όρη) 

 

6. Πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ ηεο ΕΝΛ 

Καηά ην έηνο 2016 ε ΕΝΛ αληηκεηώπηζε ηα εμήο πξνβιήκαηα: 

 Ειιείςεηο πγεηνλνκηθώλ πιηθώλ απαξαίηεησλ γηα ηε πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ. 

 Αξηζκεηηθή αλεπάξθεηα λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ – αδπλακία εθαξκνγήο 

“nursing cohorting”. 

 Πξνβιήκαηα ρσξνηαμηθήο ππνδνκήο  

 Αλεπάξθεηα ζαιάκσλ κόλσζεο 

 8θιηλνη ζάιακνη ρσξίο WC θαη απόζηαζε <1 κέηξνπ κεηαμύ ησλ θιηλώλ. 

 

 

 

 

 

 
 


