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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης (Αριθμ. Υ1.Γ.Π.114971-ΦΕΚ
388/18-2-2014), το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών ‘Π. & Α. Κυριακού’ συνέταξε τον
ακόλουθο Εσωτερικό Κανονισμό για τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της
Μικροβιακής Αντοχής βασισμένο σε πρότυπο διαμορφωμένο από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Ο
Εσωτερικός Κανονισμός αποτελεί το σύνολο των επιστημονικά τεκμηριωμένων
διαδικασιών και πρακτικών «Μέτρα, Όροι και Διαδικασίες για την Πρόληψη και τον
Έλεγχο των Λοιμώξεων» που εφαρμόζονται στο νοσοκομείο μας.
Η λειτουργία όλων των τμημάτων του νοσοκομείου οφείλει να εναρμονίζεται με τις αρχές
του Εσωτερικού Κανονισμού και το προσωπικό να εκπαιδεύεται στην ορθή εφαρμογή
του. Η προσπάθεια ενισχύεται από την Διοίκηση, η οποία συνεργαζόμενη με την Επιτροπή
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του Εσωτερικού
Κανονισμού.
Σκοπός της σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων του
Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών ‘Π. & Α. Κυριακού' είναι:
1. να καθοριστεί ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού του ανάλογα με τη θέση που
κατέχει
2. να επεξηγηθούν οι δείκτες επιτήρησης ελέγχου λοιμώξεων που θα χρησιμοποιηθούν
για την αξιολόγηση των πρακτικών του νοσοκομείου
3. να δοθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέτρα ελέγχου και πρόληψης των
λοιμώξεων και την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών.
Η εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού είναι:
1. αναγκαία και καθοριστική για τον έλεγχο και την πρόληψη των λοιμώξεων και έχει ως
άμεσο στόχο τον περιορισμό της διασποράς των πολυανθεκτικών παθογόνων τα
οποία προκαλούν σοβαρές λοιμώξεις με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα στους
νοσηλευόμενους ασθενείς.
2. επιβεβλημένη για την εδραίωση κοινής πολιτικής πρόληψης των λοιμώξεων ως
βασικό συστατικό της καθημερινής κλινικής πρακτικής των επαγγελματιών υγείας
3. προτεραιότητα της Διοίκησης για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας στο Νοσοκομείο μας.
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Συντομογραφίες
Γ.Ν.Π.Α. → Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών
ΕΚ → Εσωτερικός Κανονισμός
ΕΝΛ → Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
ENY → Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό
ΕΥ → Επαγγελματίες Υγείας
ΚΕΔΥ → Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας
ΚΦΚ → Κεντρικός Φλεβικός Καθετήρας
ΜΑΠ → Μέτρα Ατομικής Προστασίας
ΜΕΘ → Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
ΜΕΝΝ → Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
ΜΤΝ → Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
ΝΕΛ → Νοσηλευτές Ελέγχου Λοιμώξεων
ΟΔΔ → Ομάδα Διερεύνησης και Διαχείρισης
ΟΕΚΟΧΑ → Ομάδα Επιτήρησης της Κατανάλωσης και της Ορθής Χρήσης των Αντιβιοτικών
ΟΕΕ → Ομάδας Εργασίας και Επέμβασης
ΠΑΜ → Πολυανθεκτικοί Μικροοργανισμοί
ΠΕ → Προφυλάξεις Επαφής
ΣΝΕΛ → Συνδέσμων Νοσηλευτών Ελέγχου Λοιμώξεων
ΤΕΠ → Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
ATC → Anatomical Therapeutic Classification
CRE → Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae
DDD → Daily Defined Dose
ECDC → European Centre for Disease Prevention and Control
ESBL → Extended Spectrum Beta Lactamases
HBV → Hepatitis B Virus
HCV → Hepatitis C Virus
HIV → Human Immunodefiency Virus
MDR → Mul -drug resistance
MIC → Minimal Inhibitory Concentrason
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MRSA → Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
VRE → Vancomycin Resistant Enterococci
WHO → World Health Organization
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. ‘Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ’
Α1. Ο ΕΚ περιλαμβάνει επιστημονικά τεκμηριωμένες διαδικασίες και πρακτικές σε
θέματα που αφορούν:


Την ασφάλεια των ασθενών.



Την ασφάλεια των εργαζομένων.



Την πρόληψη της εμφάνισης και διασποράς νοσοκομειακών λοιμώξεων.



Την ελαχιστοποίηση της διασποράς των παθογόνων στο νοσοκομειακό χώρο.



Τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής.



Την ορθολογική συνταγογράφηση αντιβιοτικών.

Α2. Στόχοι του ΕΚ


Εφαρμογή της Υ1Γ.Π. 114971/2014 Υ.Α. ΦΕΚ 388/18-2-2014, για την πρόληψη και των
έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία ασθενών στους χώρους
παροχής υπηρεσιών υγείας.



Εφαρμογή της αρχής της «μηδενικής ανοχής» για την πρόληψη και τον έλεγχο των
νοσοκομειακών λοιμώξεων.



Εμπέδωση του ρόλου και της συνεργασίας των εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων –
Διοίκηση νοσοκομείου, Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων & Ομάδα Επιτήρησης
Κατανάλωσης και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών.



Καθορισμός της δομής, της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Ομάδας Επιτήρησης Κατανάλωσης και
Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών.



Παροχή οδηγιών για την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων και
την ορθολογική συνταγογράφηση αντιβιοτικών.



Εφαρμογή ορθών κλινικών και νοσηλευτικών πρακτικών.



Ορθή χρήση των δεικτών αξιολόγησης – επιτήρησης.



Οικονομική αξιολόγηση του προγράμματος ελέγχου λοιμώξεων στο νοσοκομείο



Δυνατότητα συμμετοχής σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή δίκτυα.
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Α3. Χρονοδιάγραμμα


Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού κατόπιν των παρατηρήσεων του υπ. αριθμ.
19697/24/4/18, εγγράφου της 1ης ΥΠΕ και κατάθεσή του για έγκριση: Απρίλιος 2019.



Άμεση εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού κατόπιν της έγκρισης του από την 1η
ΥΠΕ: 12 μήνες.



Η επιτήρηση των δεικτών σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. ‘Π. & Α.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ’ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Πολιτική ελέγχου των λοιμώξεων
Είναι το σύνολο των στρατηγικών που εφαρμόζονται για την πρόληψη και τον έλεγχο των
λοιμώξεων στους χώρους του Νοσοκομείου μας. Η πολιτική αυτή χρησιμοποιείται ως
πλαίσιο ώστε να αναπτυχθεί λεπτομερής στρατηγικός επιχειρησιακός σχεδιασμός που θα
οδηγήσει στην υιοθέτηση των κατευθυντήριων οδηγιών και στην εφαρμογή των ορθών
διαδικασιών στην πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Η πολιτική αυτή ισχύει για όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου, επιστημονικούς
συνεργάτες, επισκέπτες, άτομα που φροντίζουν ασθενείς, φοιτητές, εθελοντές, κλπ. Όλοι
στο χώρο του Νοσοκομείου πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν με συνέπεια και
ακρίβεια τις πρακτικές που διασφαλίζουν την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων.
Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των λοιμώξεων προς όφελος των ασθενών, του
προσωπικού και των επισκεπτών χωρίς να παραβιάζεται το απόρρητο και εμπιστευτικό
για τους ασθενείς.
Για την ανάπτυξη της πολιτικής ελέγχου των λοιμώξεων λαμβάνονται υπόψη τα
παρακάτω:


Πρόσφατη Επιστημονική Βιβλιογραφία και υπάρχουσες Κατευθυντήριες Οδηγίες του
ΚΕΕΛΠΝΟ



Ισχύουσα Νομοθεσία, Υπουργικές Αποφάσεις, Υγειονομικές Διατάξεις και Εγκύκλιοι



Επαγγελματικές Οδηγίες, Πρακτικές και Τυποποιήσεις/ Διατάξεις



Τυποποιημένα μοντέλα/πρότυπα που βασίζονται σε διεθνώς τεκμηριωμένες και
αποτελεσματικές πρακτικές, τα οποία και επικαιροποιούνται όταν απαιτείται, ώστε να
διασφαλίζεται η ευστοχία, η εγκυρότητα, η αποδοτικότητα και η συμμόρφωση.



Δεδομένα από παρατηρήσεις
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Η πολιτική και ο στρατηγικός επιχειρησιακός σχεδιασμός του Νοσοκομείου σχετικά με
την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων εκφράζεται μέσα από συγκεκριμένες
διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει:


Να υποστηρίζονται από εκπαιδευτικά προγράμματα των επαγγελματιών υγείας ώστε
να εξασφαλίζεται η άριστη κατανόηση και να επιτυγχάνεται η ορθή εφαρμογή.



Να διαθέτουν το κατάλληλο σύστημα για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση
της συμμόρφωσης του προσωπικού σε αυτές.



Να είναι γραπτές και να κοινοποιούνται σε όλο το προσωπικό με απόφαση και
μέριμνα της Διοίκησης.



Να προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των ιδιαιτεροτήτων του
Νοσοκομείου ώστε οι στόχοι που θα τεθούν να ανταποκρίνονται στα πρότυπα
ποιότητας και να είναι επιτεύξιμοι.

Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και η Ομάδα Επιτήρησης Κατανάλωσης και
Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη
διαχείριση και την αξιολόγηση πολιτικών και διαδικασιών στο χώρο του Νοσοκομείου. Οι
επιτροπές αυτές σε συνεργασία με τη διοίκηση, τα διευθυντικά στελέχη, τους γιατρούς
και νοσηλευτές καταβάλουν συντονισμένες και μεθοδικές προσπάθειες για την
ελαχιστοποίηση των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και τον περιορισμό της Μικροβιακής
Αντοχής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Γ1. Ανθρώπινοι πόροι
Γ1α. Διοίκηση
Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. ΚΑΙ
ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» (ΦΕΚ. 1147/10/4/2012), τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 7 Ν.3329/2005, όπως ισχύει). Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο κος. Παπασάββας Εμμανουήλ
2. Ο κοινός Διοικητής του Νοσοκομείου είναι ο κος. Παπασάββας Εμμανουήλ
3. Ο Αναπληρωτής Διοικητής (παρ. 1 άρθρο 69 Ν.3918/2011)
Γ1β. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες:
α. Ιατρική
β. Νοσηλευτική
γ. Διοικητική − Οικονομική
δ. Τεχνική
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Σχημ. 1: Οργανωτική Διάρθρωση Νοσοκομείου
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Η Ιατρική Υπηρεσία απαρτίζεται από τον Παθολογικό, τον Χειρουργικό, τον Εργαστηριακό
Τομέα και τον Τομέα Ψυχικής Υγείας οι οποίοι αποτελούνται από τα Τμήματα που
απεικονίζονται στια ακόλουθα οργανογράμματα:
Σχημ. 2: Οργανωτική Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας
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Σχημ. 3: Οργανωτική Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

15

Σχημ. 4: Οργανωτική Διάρθρωση Διοικητικής Υπηρεσίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

16

Γ2. Αρμοδιότητες
Γ2α. Αρμοδιότητες της Διοίκησης του νοσοκομείου
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη συγκρότησης και εξασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της
Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) και μεριμνά για την προάσπιση της
ασφάλειας των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας διασφαλίζοντας την πιστή
εφαρμογή από το προσωπικό των οδηγιών της ΕΝΛ για την πρόληψη και τον έλεγχο των
λοιμώξεων.
Αυτό επιτυγχάνεται με:


Συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στον σχεδιασμό κατάλληλης
στρατηγικής για τον περιορισμό και την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και
στη διαμόρφωση του Εσωτερικού Κανονισμού.



Συστηματική ενημέρωση από την ΕΝΛ για τα δεδομένα επιτήρησης σχετικά με την
μικροβιακή αντοχή, τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και την κατανάλωση των
αντιβιοτικών, καθώς και την πορεία των δεικτών. Η τάση των δεικτών μέσα στο χρόνο
αξιολογείται και λαμβάνονται αποφάσεις για την βελτίωσή τους.



Σε συνεργασία με την ΕΝΛ μεριμνά για τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων σχετικά με την
εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού, ορίζοντας υπεύθυνες ομάδες εργασίας για
την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου λοιμώξεων στο νοσοκομείο.



Συνεργασία με την ΕΝΛ για την αναγνώριση και αντιμετώπιση περιορισμών- εμποδίων
στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ελέγχου.



Ενίσχυση και προώθηση της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των
επαγγελματιών υγείας (ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται στις υψηλότερες ιεραρχικά
θέσεις) στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ελέγχου.



Προώθηση της συστηματικής καταγραφής και αντιμετώπισης της έκθεσης των
επαγγελματιών υγείας σε λοιμογόνους παράγοντες.



Διάθεση των κατάλληλων και αναγκαίων πόρων σε ανθρώπινο δυναμικό και
υλικοτεχνική υποδομή.



Προώθηση των ερευνητικών δράσεων που σχετίζονται με την πρόληψη των
λοιμώξεων στο νοσοκομείο.
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Γ2β. Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διεύθυνσης της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας είναι η κα. Κουμανίδου Χρυσούλα και Διευθύντρια
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι η κα. Σαλεμή Γεωργία.
Οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι υπεύθυνοι
για τον έλεγχο της εφαρμογής των «Μέτρων Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων» σε όλους
τους χώρους του Νοσοκομείου. Εφαρμόζουν και ελέγχουν τη συμμόρφωση του
προσωπικού τους με τα μέτρα που εισηγείται η ΕΝΛ όσον αφορά στην καθημερινή
πρακτική νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα (πρωτόκολλα, κατευθυντήριες οδηγίες κλπ.)
με στόχο πάντα την ασφάλεια του ασθενή. Αναλυτικά μεριμνούν για τα ακόλουθα:


Κατανομή του προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες των Μονάδων και των Κλινικών
Τμημάτων και ενίσχυσή τους όταν αυτό απαιτείται για την ορθή και αποτελεσματική
διαχείριση των ασθενών με πολυανθεκτικά παθογόνα, όπως για παράδειγμα σε
περιπτώσεις συρροής ασθενών όπου απαιτείται για την νοσηλεία τους διάθεση
επιπρόσθετου νοσηλευτικού προσωπικού.



Κατοχύρωση της επάρκειας των τμημάτων με τα απαραίτητα υλικά και τον εξοπλισμό
για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ελέγχου.



Επιτήρηση της εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού (ΕΚ) σε όλα τα τμήματα του
νοσοκομείου.



Συνεχή επικοινωνία με τους διευθυντές και τους προϊστάμενους των τμημάτων για την
αναγνώριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που περιορίζουν την εφαρμογή του
ΕΚ.



Προώθηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας σε θέματα
πρόληψης λοιμώξεων. Η συμβολή της Διεύθυνσης στην εξασφάλιση της συμμετοχής
των επαγγελματιών υγείας είναι καθοριστική. Η καθολική συμμετοχή του προσωπικού
στα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνονται από την ΕΝΛ θα πρέπει να
εξασφαλίζεται από τις αντίστοιχες διευθύνσεις κλινικών τμημάτων και τομέων.



Ενίσχυση και διευκόλυνση του έργου των Νοσηλευτών Επιτήρησης Λοιμώξεων για την
αποτελεσματικότερη συνεργασία τους με τα κλινικά τμήματα.
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Γ3. Θεσμικά όργανα ελέγχου λοιμώξεων και οι αρμοδιότητές τους
Γ3α. Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ)
Η ΕΝΛ αποτελεί το πλέον εξειδικευμένο θεσμικό όργανο του νοσοκομείου που
διαχειρίζεται θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Η
σύσταση της ΕΝΛ πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από
εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου και ανασυγκροτείται ανά τετραετία σύμφωνα
με την υπουργική απόφαση (Αριθμ.Υ1.Γ.Π.114971,ΦΕΚ 388/18-2-2014). Η παρούσα ΕΝΛ
επικαιροποιήθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου - υπ΄αρ.πρωτ.
6/14.03.2018 (θέμα 23).
Τα μέλη της ΕΝΛ του ‘Π. & Α. Κυριακού’ είναι:


Λεμπέση Ευαγγελία, Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Τμήματος, Πρόεδρος.



Τσολιά Μαρία, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας - Διευθύντρια Β΄
Παιδιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής, Αντιπρόεδρος



Παπαϊωάννου Αναστασία, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων



Δουβανάς Αλέξανδρος, Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων



Γέραλη Μαρία, Γραμματέας Επιτροπής Ποιότητας



Μουμτζόγλου Αναστάσιος, Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας με αναπληρωματικό
μέλος την Κοβάνη Μαρία



Σαλεμή Γεωργία, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με αναπληρωματικό μέλος τη
Θυμέλη Ιωάννα



Κουμανίδου Χρυσούλα, Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας, με αναπληρωματικό μέλος
την Νέου Πολυξένη



Πασσαλίδης

Αλέξανδρος, Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα, με αναπληρωματικό

μέλος τον Πετούση Γεώργιο


Πουρτσίδης Απόστολος, Διευθυντής Παιδιατρικής Ογκολογικού Τμήματος, με
αναπληρωματικό μέλος τον Δογάνη Δημήτριο



Παπαδάτος Ιωάννης, Συντονιστής Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, με
αναπληρωματικό μέλος την Νικολάου Φιλιππία



Νίκα

Αγγελική,

Διευθύντρια

Μονάδας

Εντατικής

Νοσηλείας

Νεογνών

με

αναπληρωματικό μέλος τον Καπετανάκη Ιωάννη
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Σπυρίδης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Β΄
Παιδιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής, με αναπληρωματικό μέλος την Σολδάτου
Αλεξάνδρα



Μαυρίκου Μερσύνη, Διευθύντρια Παιδιατρικής Α΄ Παιδιατρικού Τμήματος, με
αναπληρωματικό μέλος τον Δελή Δημήτριο



Μποζαβούτογλου Ελισάβετ, Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Τμήματος, με αναπληρωματικό
μέλος τον Δουδουλακάκη Αναστάσιο



Κουρή Νικολέτα, Διευθύντρια Φαρμακευτικού Τμήματος, με αναπληρωματικό μέλος
τον Αναγνώστου Ανέστη



Μπαλωτής Ιωάννης, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, με αναπληρωματικό μέλος τη
Λυρίτση Χριστίνα



Μπιλάλη Αγγελική, Υπεύθυνη Διαχείρισης Αποβλήτων, με αναπληρωματικό μέλος την
Καπούλα Αναστασία

Η Ομάδα Εργασίας και Επέμβασης αποτελείται από:


Λεμπέση Ευαγγελία, Πρόεδρος



Τσολιά Μαρία, Αντιπρόεδρος



Παπαϊωάννου Αναστασία, Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων



Δουβανάς Αλέξανδρος, Νοσηλευτής Λοιμώξεων

Η Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος εναλλάσσονται ανά έτος.
Αρμοδιότητες ΕΝΛ


Η δράση της ΕΝΛ είναι συντονιστική, επιστημονική, εποπτική και εκτελεστική.
Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ Διοίκησης και Επαγγελματιών Υγείας καθώς και
Νοσοκομείου και φορέων Δημόσιας Υγείας.



Η ΕΝΛ πρέπει να λαμβάνει γνώση και με τη σειρά της να γνωμοδοτεί για όλα τα
θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη και των έλεγχο των νοσοκομειακών
λοιμώξεων.



Κρίνεται αναγκαία η ενεργός συμμετοχή όλων των μελών της ΕΝΛ στις συναντήσεις
εργασίας, καθώς και στη λήψη και στήριξη των αποφάσεών της.



Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων
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Καταρτίζει το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της αντίστοιχης πολιτικής και
στρατηγικής για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και την πρόληψη των
λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους χώρους του
νοσοκομείου.



Εισηγείται (βάσει τεκμηριωμένων εθνικών και διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών)
μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων που
σχετίζονται με τη παρεχόμενη φροντίδα υγείας και επιτηρεί την εφαρμογή τους
σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής υπουργικής απόφασης και στο πλαίσιο των
οδηγιών και κατευθύνσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ.



Οργανώνει και συντονίζει την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την
πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Αρμοδιότητες Ομάδας Εργασίας και Επέμβασης (ΟΕΕ) της ΕΝΛ


Προωθεί και ελέγχει την υλοποίηση των αποφάσεων της ολομέλειας της ΕΝΛ.



Επαγρυπνεί για την εμφάνιση προβλήματος που σχετίζεται με Νοσοκομειακή
Λοίμωξη και μεριμνά για την άμεση σύγκληση της ολομέλειας της ΕΝΛ για την
αντιμετώπισή του.



Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους του Τμήματος του Νοσοκομείου που
παρουσιάζει πρόβλημα νοσοκομειακής λοίμωξης και ενημερώνει την ολομέλεια της
ΕΝΛ.

Συνεδριάσεις
Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων συνεδριάζει ανά τρίμηνο, αλλά και εκτάκτως σε
περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Δύο φορές το χρόνο ορίζονται οι στόχοι για το
επόμενο εξάμηνο. Στις συνεδριάσεις αξιολογούνται τα αποτελέσματα των δράσεων και
ενημερώνεται η Διοίκηση και οι υπεύθυνοι των Ειδικών Μονάδων και Κλινικών Τμημάτων
όπως ενδεικτικά φαίνεται στην Εικόνα 1. ο απολογισμός των δράσεων της ΕΝΛ για το 2ο
εξάμηνο του 2017.
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Εικόνα 1. Απολογισμός των δράσεων της ΕΝΛ για το 2ο εξάμηνο του 2017.

Γ3β. Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ)
Στο Νοσοκομείο μας βάση κλινών απαιτούνται τουλάχιστον δύο ΝΕΛ και υπηρετούν, η κ.
Παπαϊωάννου Αναστασία και ο κ. Δουβανάς Αλέξανδρος.
Αρμοδιότητες ΝΕΛ


Οι ΝΕΛ είναι τα μόνα μέλη της ΕΝΛ που είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης.



Χαρακτηρίζονται ως θέσεις υψηλής νοσηλευτικής ευθύνης, η δραστηριοποίησή τους
αφορά σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου και σχετίζεται τόσο με τους ασθενείς όσο
και με τους επαγγελματίες υγείας. Η θέση του ΝΕΛ είναι απαιτητική και προϋποθέτει
απαραιτήτως τα ανάλογα επιστημονικά προσόντα.
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Το έργο τους είναι απόλυτα εξειδικευμένο στο αντικείμενο της πρόληψης των
λοιμώξεων και πρέπει να έχει την ανάλογη αποδοχή από το προσωπικό του
νοσοκομείου αλλά και την αρωγή από τα υπόλοιπα μέλη της ΕΝΛ και τη Διοίκηση.



Οι ΝΕΛ πρέπει να τροφοδοτούν το προσωπικό με επικαιροποιημένες οδηγίες, να το
εκπαιδεύουν πάνω σε αυτές, με στόχο τη βελτίωση των καθημερινών πρακτικών
πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων και να επιβλέπουν τη συμμόρφωση των
επαγγελματιών υγείας στην εφαρμογή των μέτρων ελέγχου.



Ο αριθμός των ΝΕΛ είναι ανάλογος με τον αριθμό των κλινών του νοσοκομείου και
ορίζεται από τη σχετική υπουργική απόφαση.

Γ3γ. Ομάδα Επιτήρησης Κατανάλωσης και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ)
Ορίστηκε από τη Διοίκηση και την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων με την υπ. αριθμ.
πρωτ. 14681/21/10/15, με την ακόλουθη σύνθεση:


Σπυρίδης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Β΄
Παιδιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής (ΒΠΠΚ), με αναπληρωματικό μέλος (ΑΜ) την
Τσολιά Μαρία



Κουρή Νικολέτα, Διευθύντρια Φαρμακευτικού Τμήματος, ΑΜ- Αναγνώστου Ανέστης



Πρεζεράκου Αναργυρούλα, Επιμελήτρια Α’ Παιδίατρος Εντατικολόγος, ΑΜ- Πατσιούρα
Αριστέα



Νίκα Αγγελική, Διευθύντρια Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, ΑΜ- Κοεμτζίδου
Ευαγγελία



Πουρτσίδης Απόστολος, Διευθυντής Παιδιατρικής Ογκολογικού Τμήματος, ΑΜ-Δογάνη
Δημήτριο



Πετούσης Γεώργιος, Διευθυντής Χειρουργικής Παίδων του Α’ Παιδοχειρουργικού
Τμήματος και τον Βερβερίδη Μόσχο, Επιμελητή Α΄ του Β’ Παιδοχειρουργικού
Τμήματος.



Λεμπέση Ευαγγελία, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος

Συντονιστής της ΟΕΚΟΧΑ ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Σπυρίδης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

23

Αρμοδιότητες ΟΕΚΟΧΑ


Επιτηρεί την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών για τη θεραπευτική
αντιμετώπιση των λοιμώξεων.



Επιτηρεί τα δελτία συνταγογράφησης προωθημένων υπό περιορισμό αντιβιοτικών σε
ΜΕΘ και Κλινικά Τμήματα.



Επιτηρεί τα δελτία χειρουργικής χημειοπροφύλαξης.



Αξιολογεί την μηνιαία κατανάλωση αντιβιοτικών σε συνδυασμό με τα επίπεδα της
μικροβιακής αντοχής και της εφαρμογής των μέτρων ελέγχου των νοσοκομειακών
λοιμώξεων

Η Ομάδα Επιτήρησης Κατανάλωσης και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών συνεδριάζει
μαζί με την ΕΝΛ αλλά πραγματοποιεί και τακτικές συναντήσεις. Ενημερώνει την ΕΝΛ και
τη Διοίκηση για τα αποτελέσματα των δράσεών της.
Οι αποφάσεις συγκρότησης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) και της
Ομάδας Επιτήρησης της Κατανάλωσης και της Ορθής Χρήσης των Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ)
του νοσοκομείου μας επισυνάπτονται στο Παράρτημα 10.
Γ4. Κλινικά Τμήματα-Υπόλοιποι Επαγγελματίες Υγείας
Όλο το προσωπικό οφείλει να συμμορφώνεται στην εφαρμογή των διαδικασιών που
σχετίζονται με την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της
μικροβιακής αντοχής.
Γ4α. Διευθυντές Ιατρικών και Προϊστάμενοι Νοσηλευτικών Τμημάτων
Η Στελέχωση της Ιατρικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου κατά την 16η συνεδρίαση στις 12/10/17 θέμα 57, είναι η ακόλουθη:
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Η Στελέχωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, είναι η ακόλουθη:
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ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σαλεμή Γεωργία

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Θυμέλη Ιωάννα

Τομεάρχης 1ου Νοσηλευτικού Τομέα

Bραχνού Μαρία

Τομεάρχης 2ου Νοσηλευτικού Τομέα

Γέραλη Μαρία

Τομεάρχης 3ου Νοσηλευτικού Τομέα
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ανεστοπούλου Αικατερίνη

Τμήμα Αιμοδοσίας

Αποστόλου Ιφιγένεια

Β΄ Παιδιατρική Κλινική

Καράμπελα Μαρία

ΒΠΠΚ 10ς όροφος

Κελεπούρη Ελένη

Α΄ Παιδιατρική Κλινική

Κιάτου Φανή

Τμήμα Νεογεννήτων

Κουτσούγερα Αικατερίνη
Κυρμιτσή Ελένη

Χειρουργική Κλινική
Οφθαλμολογική Κλινική

Λαζαρίδου Παναγιώτα

Αποστείρωση

Μελίδου Κλεονίκη

Χειρουργείο

Μιχαλιτσιάνου Μαίρη

Ενδοκρινολογικό Τμήμα

Μπαλωμένου Δήμητρα

Αναισθησιολογικό Τμήμα

Νάσκαρη Κωνσταντίνα

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Φειζίδου Παρασκευή

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων

Παπαϊωάννου Αναστασία

Νευρολογικό Τμήμα/ Νοσοκομειακές Λοιμώξεις

Παπαπέτρου Βασιλική

Β΄ Ορθοπεδική Κλινική

Παπασπύρου Ελισάβετ

Α΄ Ορθοπεδική Κλινική

Περδικάρης Παντελεήμων

Ογκολογικό Τμήμα

Τζουρμπάκη Άννα

Ω.Ρ.Λ. Κλινική

Πραγκαφίλη Ευθυμία

Προϊσταμένη Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας

Ρουσιαμάνη Αλεξάνδρα

ΒΠΠΚ 20ς όροφος

Τζίνα Δέσποινα

Εξωτερικά Ιατρεία

Τζωρτζίνη Ευσταθία

Παιδοψυχιατρικό Τμήμα

Τρουμπέτας Λουκάς

Τμήμα Αποκατάστασης και Πρώιμης Παρέμβασης

Χασκή Διαμαντούλα

Τμήμα Δημόσιας Υγείας
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Αρμοδιότητες
Ο ρόλος των υπεύθυνων των Κλινικών Τμημάτων είναι ο πλέον καθοριστικός για την
εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού στα κλινικά τμήματα. Οι Διευθυντές και οι
Προϊστάμενοι των Τμημάτων θα πρέπει να προωθούν την απαρέγκλιτη εφαρμογή των
διατάξεων της σχετικής υπουργικής απόφασης και των μέτρων πρόληψης και ελέγχου
λοιμώξεων του Εσωτερικού Κανονισμού μεριμνώντας για τα ακόλουθα:


Την ενσωμάτωση στην καθημερινή κλινική πρακτική του προσωπικού των
κατευθυντήριων οδηγιών της ΕΝΛ σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των
νοσοκομειακών λοιμώξεων.



Τη συμμετοχή του προσωπικού σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την
πρόληψη των λοιμώξεων.



Την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού σε δράσεις πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων.



Τη δημιουργία κλίματος-κουλτούρας που ευνοεί και προωθεί την εφαρμογή της
Υγιεινής των Χεριών.



Τη συμμόρφωση του προσωπικού στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και την
οργάνωση δράσεων για τη συνεχή βελτίωσή της.



Την αναγνώριση και αντιμετώπιση προβλημάτων και περιορισμών στην εφαρμογή
των αναγκαίων διαδικασιών (υλικοτεχνική υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό, μη
λειτουργικές διαδικασίες κ.α.) και συνεργασία με τη Διοίκηση για επίλυσή τους.



Τον καθορισμό υπεύθυνης ομάδας –συνδέσμου για την επιτήρηση της εφαρμογής των
διαδικασιών, τη συνεργασία και την επικοινωνία με την ΕΝΛ.

Γ4β. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
Περιλαμβάνει τους επαγγελματίες υγείας (μόνιμο και προσωρινό προσωπικό) που
στελεχώνουν το Νοσοκομείο ΄Π. & Α. Κυριακού’ και οφείλουν να εφαρμόζουν τα
κατάλληλα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων ώστε να προστατεύουν τους
ασθενείς, τους επισκέπτες, τους ιδίους και το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου από
τον κίνδυνο μετάδοσης και διασποράς νοσοκομειακής λοίμωξης.
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Οι εργαζόμενοι οφείλουν να μεριμνούν ώστε:


να έχουν λάβει την σχετική εκπαίδευση και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τα μέτρα
πρόληψης και ελέγχου. Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται και να
επικαιροποιείται όταν απαιτείται.



οι καθημερινές πρακτικές τους που σχετίζονται με την πρόληψη των λοιμώξεων, να
είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες που έχουν ορισθεί από τον εσωτερικό κανονισμό
του νοσοκομείου.



να συνεργάζονται με τα μέλη της ΕΝΛ για την σωστή επιτήρηση των λοιμώξεων και
την έγκαιρη διάγνωση ασθενών με μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα.



να επιδιώκουν να ενημερώνονται σωστά για τα ειδικά μέτρα πρόληψης που πρέπει να
λάβουν για τη νοσηλεία των ασθενών.



να ενημερώνουν τους ασθενείς, τους επισκέπτες καθώς και τα τμήματα ή νοσοκομεία
υποδοχής για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων πρόληψης, σύμφωνα με την
πολιτική πρόληψης λοιμώξεων του νοσοκομείου.

Γ4γ. Σύνδεσμοι κλινικών τμημάτων
Η εδραίωση των συνδέσμων νοσηλευτών και ιατρών σε κάθε τμήμα, είναι ένας θεσμός
που κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού στα
κλινικά τμήματα. Η δράση τους συνίσταται στην επιτήρηση των λοιμώξεων, στην
επιτήρηση της συμμόρφωσης καθώς και στην εκπαίδευση των άλλων επαγγελματιών
υγείας στο τμήμα τους.
Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου ενθαρρύνονται και παρέχονται κίνητρα σε
άτομα εκτός των θεσμικών οργάνων να συμμετάσχουν ενεργά σε προγράμματα ελέγχου
και πρόληψης των λοιμώξεων. Οι ΣΝΕΛ παρακολουθούν κύκλο εκπαιδευτικών
μαθημάτων από την ΕΝΛ με θεματολογία σχετική με την πρόληψη και τον έλεγχο των ΝΛ.
Στο Νοσοκομείο μας με εισήγηση της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας από
7/11/13, έχουν οριστεί Σύνδεσμοι Νοσηλευτές Ελέγχου Λοιμώξεων σε όλες τις ΜΕΘ και
Κλινικά Τμήματα. Ο κατάλογος των Συνδέσμων Νοσηλευτών Ελέγχου Λοιμώξεων (ΣΝΕΛ)
επικαιροποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 2/11/17 (Παράρτημα 10).
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Αναλυτικά, οι Σύνδεσμοι Ελέγχου Λοιμώξεων ανά νοσηλευτικό τμήμα είναι οι
ακόλουθοι:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΕΠ

ΔΑΒΛΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΘ
ΜΑΦ
ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΦΕΙΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΡΕΟΥΣΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Α & Β
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α & Β

ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΙΑΦΟΛΩΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΥΦΑΝΤΗ ΑΜΑΛΙΑ & ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩ
ΚΥΡΜΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ &
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ & ΒΟΓΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΑΘΗ
ΡΑΦΑΪΛΙΔΟΥ ΒΑΪΑ
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ &
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΤΣΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ &
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ & ΜΑΛΑΚΕΛΉ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΙΚΙΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΑΪΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ &
ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΙΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΣΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΠΡΑΓΚΑΦΙΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΩΡΛ & ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΤΝ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Β’ ΠΠΚ 1ος
Β’ ΠΠΚ 2ος
ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΜΟΜΗΝ

ΤΡΟΥΜΠΕΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

Γ4δ. Μικροβιολογικό Τμήμα
Η επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής βασίζεται στο
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μικροβιολογικό τμήμα κάθε νοσοκομείου. Η συνεργασία των κλινικών τμημάτων με το
προσωπικό του μικροβιολογικού τμήματος είναι καθοριστική για την έγκαιρη
θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών καθώς και τον έλεγχο των επιδημιών.
Το μικροβιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου μας, διασφαλίζει τα ακόλουθα:


Την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση των νοσοκομειακών παθογόνων με εφαρμογή
επιστημονικά αποδεκτής μεθοδολογίας.



Την ανίχνευση παθογόνων με μηχανισμούς αντοχής στα αντιβιοτικά που έχουν
ιδιαίτερη επιδημιολογική σημασία (ESBL, CRE, MRSA, VRE).



Τη συνεργασία με τα εξειδικευμένα εργαστήρια (π.χ. ΚΕΔΥ) για την αποστολή
στελεχών και την πραγματοποίηση πρόσθετων δοκιμασιών όταν απαιτείται.



Την παροχή επαρκών πληροφοριών στους θεράποντες ιατρούς σχετικά με την
ευαισθησία των μικροοργανισμών στα διαθέσιμα αντιβιοτικά για την αντιμετώπιση
λοιμώξεων που προκαλούνται από αυτούς.



Την ανίχνευση συρροών ασθενών με λοίμωξη/αποικισμό από συγκεκριμένα
νοσοκομειακά παθογόνα.



Την καλλιέργεια δειγμάτων από το άψυχο περιβάλλον συστηματικά ή περιστασιακά
όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.



Τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης - απολύμανσης του
ιατρονοσηλευτικού εξοπλισμού με καλλιέργειες κατάλληλων δειγμάτων.



Τη διασφάλιση της ενδεδειγμένης μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων εντός και εκτός
του νοσοκομείου.



Την επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής και την ενημέρωση της ΕΝΛ, της Διοίκησης
και των κλινικών τμημάτων για τα δεδομένα της επιτήρησης και την αναγκαιότητα
άμεσης εφαρμογής των μέτρων πρόληψης και ελέγχου.
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ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΜΠΟΖΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΤΣΑΣ ΜΙΝΩΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄

ΧΑΤΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α΄

ΔΟΥΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄

ΒΕΤΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α΄

ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄

1 ειδικευόμενος ιατρός σε παράταση (από τις 11 οργανικές θέσεις) λόγω απουσίας ειδικευομένων
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ: 2

Γ4ε. Φαρμακείο
Η συμμετοχή του φαρμακείου είναι πρωταρχικής σημασίας στους εξής τομείς:


Στην επιτήρηση του δείκτη κατανάλωσης αντιβιοτικών (DDDs) με την προτεινόμενη
μεθοδολογία από το ΚΕΕΛΠΝΟ.



Στην προώθηση της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών στο νοσοκομειακό χώρο. Ο
διευθυντής του φαρμακείου συμμετέχει στην αντίστοιχη ομάδα του νοσοκομείου με
αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο ΦΕΚ.



Στην προμήθεια των κλινικών τμημάτων με αλκοολούχα διαλύματα για την εφαρμογή
της υγιεινής των χεριών καθώς και στην επιτήρηση της κατανάλωσής τους.
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ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΚΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΑΒΑΔΕΛΟΥ ΟΛΓΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΩ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ)

ΤΣΑΛΑΔΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΝΟΣ. ΚΥΘΗΡΩΝ)

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΝΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ)

ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
- ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΠΙΘ. ΥΓΕΙΑΣ)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ1. Σύστημα υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων
Το Γ.Ν.Π.Α. “Π. & Α. Κυριακού” συμμετέχει στο σύστημα Υποχρεωτικώς Δηλούμενων
Νοσημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ. Σε κάθε περίπτωση που επιβεβαιωθεί εργαστηριακά κάποιο
Υποχρεωτικώς Δηλούμενο Νόσημα, το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ενημερώνει τους
Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων και τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι και
συμπληρώνουν το Δελτίο Δήλωσης.
Τα δελτία δήλωσης των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων αποστέλλονται από το
Νοσοκομείο μας στο Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ, καταχωρούνται,
αναλύονται, συνάγονται συμπεράσματα και γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.
Τα πρωτότυπα δελτία των δηλώσεων αρχειοθετούνται στο γραφείο Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων του Γ.Ν.Π.Α. ‘Π. & Α. Κυριακού’.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων παρουσιάζονται σε τακτικές εκθέσεις του
συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης και μας αποστέλλονται εγγράφως από το ΚΕΕΛΠΝΟ.
Τα νοσήματα που επιτηρούνται είναι τα εξής: Αλλαντίαση, Άνθρακας, Διφθερίτιδα,
Εγκεφαλίτιδες από αρμπό-ιούς, Ευλογιά, Ιογενείς Αιμορραγικοί Πυρετοί, Λύσσα,
Μελιοείδωση, Πανώλη, SARS, Τουλαραιμία, Χολέρα, AIDS, Μεταδοτική Σπογγώδης
Εγκεφαλοπάθεια, Πολιομυελίτιδα, Ελονοσία, Μηνιγγίτιδα (βακτηριακή, άσηπτη),
μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, Φυματίωση, Λεγιονέλλωση, Γρίπη, Ιλαρά, Ερυθρά, Παρωτίτιδα,
Ανεμοβλογιά

με

επιπλοκές,

Κοκκύτης,

Τέτανος,

Συγγενής

Ερυθρά,

Συγγενής

Τοξοπλάσμωση, Συγγενής Σύφιλη, Ηπατίτιδα Α, Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C, Τυφοειδής
πυρετός, Σαλμονέλωση, Σιγκέλλωση, Λοίμωξη από εντεροαιμορραγική E. coli, Τριχίνωση,
Βρουκέλλωση, Λιστερίωση, Πυρετός Q, Εχινοκοκκίαση, Λεϊσμανίαση και Λεπτοσπείρωση.
Εξ αυτών πιο συχνά νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο μας: Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος,
Γρίπη, Ιλαρά, Ανεμοβλογιά, Κοκκύτης, Ηπατίτιδα Α και Β, Σαλμονέλωση, Σιγκέλλωση,
Φυματίωση, Βρουκέλλωση, Λεϊσμανίαση.
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Δ2. Μηνιαία επίπτωση βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά παθογόνα
1ος ΔΕΙΚΤΗΣ: Μηνιαία Επίπτωση Βακτηριαιμιών από Πολυανθεκτικά Παθογόνα
Πρόκειται για καταγραφή των βακτηριαιμιών από τα ακόλουθα πολυανθεκτικά
παθογόνα:
 Ανθεκτικά στις καρβαπενέμες στελέχη Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas
 Ανθεκτικά στην Μεθικιλλίνη στελέχη S. aureus (MRSA)
 Ανθεκτικά στα Γλυκοπεπτίδια στελέχη Enteroccocus (VRE)
α. Σκοπός μέτρησης του δείκτη
Ο δείκτης αυτός αναδεικνύει, μέσα στο χρόνο, την τάση (αυξητική ή πτωτική) της
επίπτωσης εμφάνισης των βακτηριαιμιών αυτών. Η καταγραφή βασίζεται στην
μικροβιολογική τεκμηρίωση και αποτελεί έναν αντιπροσωπευτικό δείκτη επίπτωσης
νοσοκομειακών λοιμώξεων. Το νοσοκομείο μας συμμετέχει στο Σχέδιο Δράσης
«Προκρούστης» από τον Σεπτέμβριο του 2010.
β. Περιγραφή Δείκτη
Αριθμός βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά παθογόνα που επιτηρούνται, ανά χίλιες
ημέρες νοσηλείας, ανά μήνα.
Αριθμητής: Νέα επεισόδια βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά παθογόνα ανά μήνα
Παρανομαστής: Σύνολο ημερών νοσηλείας ανά μήνα

Εάν σε ένα ασθενή επισυμβούν πάνω από ένα επεισόδια βακτηριαιμίας το μήνα, ως νέα
επεισόδια βακτηριαιμίας ανά ασθενή καταγράφονται:
α) οι βακτηριαιμίες από διαφορετικό παθογόνο και
β) οι βακτηριαιμίες από το ίδιο παθογόνο που εμφανίσθηκαν όμως, με διαφορά
τουλάχιστον δύο εβδομάδων από την πρώτη απομόνωση του συγκεκριμένου παθογόνου.
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Τα παθογόνα θεωρούνται ίδια όταν συμπίπτουν κατά είδος, γένος και φαινότυπο
αντοχής. Τα παθογόνα θεωρούνται διαφορετικά εάν ο φαινότυπος αντοχής διαφέρει σε
ένα από τα αντιβιοτικά που επιτηρούνται και αποτελούν δείκτες μικροβιακής αντοχής για
τα συγκεκριμένα παθογόνα.
Το νοσοκομείο μας παραλαμβάνει από το ΚΕΕΛΠΝΟ κάθε εξάμηνο την τάση της μηνιαίας
επίπτωσης βακτηριαιμιών/1000 ημέρες νοσηλείας από τα πολυανθεκτικά παθογόνα που
επιτηρούνται, συνολικά, ανά μικροοργανισμό και ανά είδος μικροβιαιμίας. Τα
αποτελέσματα κοινοποιούνται στην ολομέλεια της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
και στη Διοίκηση.
γ. Αξιολόγηση δείκτη
Ο δείκτης αξιολογείται για κάθε νοσοκομείο όσον αφορά την πτωτική ή αυξητική τάση
μέσα στο χρόνο, σε συνάρτηση με την στοχοθεσία για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Επιπλέον, σε κάθε έκθεση δεδομένων επιτήρησης παρέχονται οι τάσεις της επίπτωσης
όλων των νοσοκομείων, σε εθνικό επίπεδο, καθώς και κατά ομάδες νοσοκομείων με βάση
τον αριθμό των λειτουργικών κλινών.
Η μέση μηνιαία επίπτωση βακτηριαιμιών του νοσοκομείου μας, όπως ενημερωθήκαμε
από το ΚΕΕΛΠΝΟ κατά τη διετία 2015-2016, κυμάνθηκε από 0,069-0,149, όταν η
αντίστοιχη μέση μηναία των άλλων νοσοκομείων ήταν από 0,259-0,289.
δ. Επιπρόσθετες επεξηγήσεις


Επιτηρούνται οι σχετιζόμενες με χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομειακές),
μικροβιολογικά τεκμηριωμένες βακτηριαιμίες.



Ως ‘Λοιμώξεις Σχετιζόμενες με Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας’ ορίζονται οι
λοιμώξεις που σχετίζονται με την νοσηλεία του ασθενούς στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με
τους διεθνείς ορισμούς (ECDC/CDC) ως ‘Λοίμωξη Συνδεόμενη με Χώρους Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας’ ορίζεται η λοίμωξη που εμφανίζει ένας ασθενής από την 3η
ημερολογιακή ημέρα της νοσηλείας του (ως 1η ημέρα νοσηλείας ορίζεται η ημέρα
εισαγωγής του στο νοσοκομείο) και μετά.
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Ειδικές περιπτώσεις αποτελούν οι λοιμώξεις που συνδέονται με ιατρονοσηλευτικούς
παρεμβατικούς χειρισμούς (λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου, λοιμώξεις που συνδέονται
με την τοποθέτηση ενδαγγειακών καθετήρων, ουροκαθετήρων κ.α).

ε.1. Είδη Μικροβιολογικά Τεκμηριωμένων Βακτηριαιμιών που επιτηρούνται
ε.1.α. Βακτηριαιμία Συνδεόμενη με Κεντρικό Φλεβικό Καθετήρα (ΒΣ.ΚΦΚ-CRBSI)
Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται οι βακτηριαιμίες που συνδέονται με την
τοποθέτηση και τον χειρισμό κεντρικών φλεβικών καθετήρων (ΚΦΚ), εφόσον έχει
αποκλειστεί άλλη πιθανή εστία της βακτηριαιμίας (δευτεροπαθής βακτηριαιμία).
Η τεκμηρίωση των ΒΣ.ΚΦΚ απαιτεί απομόνωση των μικροοργανισμών που επιτηρούνται,
από καλλιέργεια αίματος που έχει ληφθεί από άλλη θέση εκτός του κεντρικού φλεβικού
καθετήρα, σε χρονικό διάστημα 48 ωρών πριν ή μετά την αφαίρεση του καθετήρα (η
τοποθέτηση του καθετήρα θα πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον 48 ώρες πριν την
αφαίρεσή του) και ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
Ι. Θετική καλλιέργεια άκρου καθετήρα
Εφαρμόζεται ημιποσοτική καλλιέργεια ΚΦΚ κατά Maki (>15CFU). Οι καλλιέργειες των
άκρων καθετήρων ως μοναδικό κριτήριο δεν χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση της
ΒΣ.ΚΦΚ.
ΙΙ. Θετικές καλλιέργειες αίματος (ληφθείσες από το ΚΦΚ και από περιφερική φλέβα)
Χρονική

διαφορά

στη

θετικοποίηση

των

καλλιεργειών

αίματος:

απομόνωση

μικροοργανισμού σε δείγμα αίματος που έχει ληφθεί από ΚΦΚ τουλάχιστον δύο ώρες
νωρίτερα από την απομόνωση του ίδιου μικροοργανισμού από δείγμα αίματος που έχει
ληφθεί από περιφερικό αγγείο (η λήψη των δειγμάτων αίματος από τον ΚΦΚ και από το
περιφερικό αίμα πρέπει να γίνεται την ίδια χρονική στιγμή και να λαμβάνεται ο ίδιος
όγκος αίματος).
ΙΙΙ. Θετική καλλιέργεια πυώδους εκκρίματος από το σημείο εισόδου του ΚΦΚ
με απομόνωση του ίδιου μικροοργανισμού με εκείνον που έχει απομονωθεί από την
καλλιέργεια αίματος.
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Τα δείγματα αίματος που λαμβάνει το μικροβιολογικό εργαστήριο από τα κλινικά
τμήματα πρέπει να είναι κατάλληλα και να αναγράφουν αν αφορούν δείγματα από τον
ΚΦΚ ή την περιφέρεια.
ε.1.β. Δευτεροπαθής Βακτηριαιμία
Ο ίδιος μικροοργανισμός που απομονώνεται από καλλιέργεια δείγματος αίματος που έχει
ληφθεί από περιφερικό αγγείο, απομονώνεται και από άλλη εστία λοίμωξης ή υπάρχει
ισχυρή κλινική τεκμηρίωση ότι η βακτηριαιμία προέρχεται από άλλη εστία λοίμωξης, από
παρεμβατικό χειρισμό ή ύπαρξη ξένου σώματος:
Οι πιο συχνές εστίες δευτεροπαθούς βακτηριαιμίας είναι οι ακόλουθες:
Λοίμωξη Κατώτερου Αναπνευστικού Συστήματος (Πνευμονία)
Λοίμωξη Ουροποιητικού Συστήματος
Λοίμωξη Γαστρεντερικού Σωλήνα
Λοίμωξη Χειρουργικού Πεδίου
Λοίμωξη Μαλακών Μορίων
ε.1.γ. Πρωτοπαθής Βακτηριαιμία (αγνώστου εστίας)
Η βακτηριαιμία δεν ανήκει σε καμία από τις δύο παραπάνω κατηγορίες (εφόσον
υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες). Πιο συγκεκριμένα, ελήφθησαν δείγματα στα πλαίσια
διερεύνησης της εστίας της βακτηριαιμίας και δεν ανευρέθηκε προφανής εστία.
ε.1.δ. Αδιευκρίνιστη βακτηριαιμία
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την εστία της βακτηριαιμίας.
στ. Είδη κεντρικών φλεβικών καθετήρων:
 Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες χωρίς υποδόριο κανάλι: Εισάγονται διαδερμικά σε
κεντρική φλέβα (π.χ. υποκλείδιος, έσω σφαγίτιδα ή μηριαία)
 Πνευμονικοί αρτηριακοί καθετήρες: Εισάγονται μέσω ενός οδηγού Teflon σε
κεντρική φλέβα (π.χ. υποκλείδιο, έσω σφαγίτιδα ή μηριαία)
 Περιφερικά εισαγόμενοι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες (PICC): Εισάγονται στην
βασιλική, κεφαλική ή βραχιόνιο φλέβα και εισέρχονται στην άνω κοίλη φλέβα
 Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες με υποδόριο κανάλι: Εμφυτευμένοι στην
υποκλείδιο, έσω σφαγίτιδα ή μηριαία φλέβα
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 Πλήρως εμφυτευμένοι (port): Με κανάλι κάτω από το δέρμα και έχουν υποδόρια
προσπέλαση με βελόνα. Εμφυτευμένοι στην υποκλείδιο ή την έσω σφαγίτιδα
φλέβα.
 Ομφαλικοί καθετήρες: Εισάγονται είτε μέσω της ομφαλικής φλέβας ή μέσω της
ομφαλικής αρτηρίας
Διαδικασία επιτήρησης του δείκτη στο Γ.Ν.Π.Α. ‘Π. & Α. Κυριακού’
Η επιτήρηση των βακτηριαιμιών πραγματοποιείται με την συμβολή του μικροβιολογικού
εργαστηρίου, της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και των θεραπόντων ιατρών. Η
επικοινωνία μεταξύ τους είναι πολύ σημαντική για τη διεκπεραίωση της επιτήρησης.
Οι Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων αποστέλλουν στο ΚΕΕΛΠΝΟ τα δελτία δήλωσης
βακτηριαιμιών τα οποία συμπληρώνονται από τους θεράποντες ιατρούς και
υπογράφονται από τον Διευθυντή του Μικροβιολογικού Τμήματος. Σε περίπτωση που
παρατηρηθεί αύξηση των βακτηριαιμιών που σχετίζονται με ΚΦΚ, αναπτύσσεται έκτακτο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τις ‘Οδηγίες Διαχείρισης των ΚΦΚ’ στοχευμένα στην
Κλινική ή Μονάδα που παρουσιάστηκε το πρόβλημα.
Σε περίπτωση που δεν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ασθενής με βακτηριαιμία από τα
συγκεκριμένα παθογόνα αποστέλλεται μηδενική δήλωση κάθε εβδομάδα. Τα σχετικά
έντυπα παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

38

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

39

Δ3. Επιτήρηση νοσοκομειακών λοιμώξεων και χρήση αντιβιοτικών
2ος ΔΕΙΚΤΗΣ: Σημειακός Επιπολασμός Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Χρήσης
Αντιβιοτικών.
Αφορά τη καταγραφή των νοσηλευομένων ασθενών με συγκεκριμένες νοσοκομειακές
λοιμώξεις και χρήση αντιβιοτικών (βάσει πρωτοκόλλου, ορισμών και δελτίου του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων – ECDC) για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα από όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Η επιτήρηση του σημειακού
επιπολασμού οργανώνεται από τη διοίκηση και την ΕΝΛ του νοσοκομείου μας σε
συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ.
α. Σκοπός μέτρησης του Δείκτη
Ο σημειακός επιπολασμός των νοσοκομειακών λοιμώξεων ως σκοπό έχει την
παρακολούθηση της τάσης της συχνότητας συγκεκριμένων νοσοκομειακών λοιμώξεων
(είδος λοίμωξης, παθογόνος μικροοργανισμός και μικροβιακή αντοχή, τμήμα/κλινική) και
τη σύγκριση αυτής με το γενικό πανευρωπαϊκό δείκτη και τους δείκτες άλλων
Ευρωπαϊκών χωρών, με τελικό στόχο την εφαρμογή παρεμβάσεων και τη μείωση ή και
εκμηδένισή τους.
Ο σημειακός επιπολασμός χρήσης αντιβιοτικών ως σκοπό έχει την παρακολούθηση της
τάσης της κατανάλωσης αντιβιοτικών (αντιμικροβιακός παράγοντας, ένδειξη χορήγησης),
για κάθε κατηγορία κλινικών τμημάτων και ασθενών και τη σύγκριση αυτής με το γενικό
πανευρωπαϊκό δείκτη και τους επιμέρους δείκτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, με τελικό
στόχο τη μείωση και εκμηδένιση της άσκοπης κατανάλωσης αντιβιοτικών.
β. Παρουσίαση του Δείκτη
Ο σημειακός επιπολασμός των νοσοκομειακών λοιμώξεων εκφράζεται ατό το λόγο του
απόλυτου αριθμού των νοσηλευομένων ασθενών με συγκεκριμένες νοσοκομειακές
λοιμώξεις προς τον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονταν εκείνο το χρονικό διάστημα
στο νοσοκομείο, εκφρασμένο επί τοις εκατό.
Ο σημειακός επιπολασμός της χρήσης αντιβιοτικών αφορά τη συστηματική καταγραφή
των νοσηλευομένων ασθενών που λαμβάνουν κάποιο αντιβιοτικό ως προφύλαξη ή
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θεραπεία προς το σύνολο των νοσηλευομένων ασθενών το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, εκφρασμένου επί τοις εκατό. Ο δείκτης εκφράζεται ατό το λόγο του απόλυτου
αριθμού των ασθενών που λαμβάνουν κάποιο αντιβιοτικό προς τον αριθμό των
νοσηλευομένων ασθενών, επί τοις εκατό.
γ. Αξιολόγηση δείκτη
Η αξιολόγηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιτήρησης του δείκτη έχει ως
στόχο:


Την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα πρόληψης των
νοσοκομειακών λοιμώξεων και ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών.



Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται από το
νοσοκομείο για τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων και την εφαρμογή της
στρατηγικής ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών.



Τον προγραμματισμό στοχευμένων εκπαιδευτικών δράσεων ανά τμήμα και για το
σύνολο του νοσοκομείου σε θέματα πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων και
ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών



Τον καθορισμό συγκεκριμένων αριθμητικών στόχων τόσο σε επίπεδο νοσοκομείου
όσο και σε επίπεδο επιμέρους τμημάτων.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων από το ΚΕΕΛΠΝΟ, η σύγκριση των ευρημάτων με αυτά
των υπολοίπων νοσοκομείων και των χωρών της Ευρώπης και η ενημέρωση των
νοσοκομείων, των ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας, αποσκοπεί στην αξιολόγηση και στον
προσδιορισμό της εθνικής και τοπικής στρατηγικής σχετικά με την αντιμετώπιση των
νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Το Νοσοκομείο μας συμμετείχε στη μελέτη επιπολασμού που πραγματοποιήθηκε με
σχεδιασμό και εποπτεία της Ομάδας Ελέγχου Λοιμώξεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε
συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ και το ECDC, με τίτλο: ‘Point Prevalence Survey οf Healthcare
- Associated Infections and Antimicrobial Use in European Acute Care Hospitals’, από
21/11/16 έως 25/11/16.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, όσον αφορά τη σημειακή καταγραφή των
νοσοκομειακών λοιμώξεων κατά τη διάρκεια της μελέτης, το νοσοκομείο μας
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κατατάσσεται στην 26η θέση σε σύνολο 76 νοσοκομείων. Ο επιπολασμός Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων ανά 100 ασθενείς του νοσοκομείου μας ήταν 6,1% με μέσο όρο 9,8%.
Σχετικά με την σημειακή καταγραφή χρήσης αντιβιοτικών, το νοσοκομείο μας
κατατάσσεται στην 5η θέση σε σύνολο 76 νοσοκομείων. Ο επιπολασμός χρήσης
αντιβιοτικών ανά 100 ασθενείς στο νοσοκομείο μας ήταν 36,5% με μέσο όρο 58%.
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Δ4. Επιτήρηση αντοχής συγκεκριμένων μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά από το
Μικροβιολογικό Εργαστήριο
3ος ΔΕΙΚΤΗΣ: Επιτήρηση Μικροβιακής Αντοχής
α. Σκοπός μέτρησης του Δείκτη
Ο δείκτης επιτήρησης της Μικροβιακής Αντοχής αφορά την συνεχή καταγραφή των
επιπέδων αντοχής των σημαντικότερων νοσοκομειακών παθογόνων στα αντιβιοτικά.
Σχετίζεται άμεσα με την κατανάλωση των αντιβιοτικών και την οριζόντια διασπορά των μη
ευαίσθητων παθογόνων στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Η σημασία του είναι εξαιρετικά
σημαντική γιατί συμβάλλει στην επιλογή της εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής των
ασθενών με νοσοκομειακή λοίμωξη.
β. Περιγραφή Δείκτη
Τα ποσοστά μικροβιακής αντοχής καταγράφονται ανά είδος μικροοργανισμού και ανά
μικροβιακό

παράγοντα

συνολικά

κάθε

εξάμηνο.

Ανά

είδος

μικροοργανισμού

καταγράφεται το ποσοστό μη ευαίσθητων στελεχών στις σημαντικότερες κατηγορίες
διαθέσιμων αντιμικροβιακών παραγόντων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση
λοιμώξεων από τα συγκεκριμένα παθογόνα.
Αριθμητής:

Αριθμός

απομονωθέντων

μη

ευαίσθητων

στελεχών

ανά

είδος

μικροοργανισμού σε συγκεκριμένο αντιμικροβιακό παράγοντα.
Παρανομαστής: Σύνολο ελεγχθέντων στελεχών ανά είδος μικροοργανισμού στον
συγκεκριμένο παράγοντα. Στην περίπτωση που πραγματοποιείται αντιβιόγραμμα υπό
περιορισμό ή δεν ελέγχονται όλα τα απομονωθέντα στελέχη στον συγκεκριμένο
αντιμικροβιακό παράγοντα θα πρέπει να αναφέρεται, όπως επίσης και τα κριτήρια ή
άλλοι λόγοι βάσει των οποίων δεν έγινε έλεγχος σε συγκεκριμένα αντιβιοτικά.
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Η εξέλιξη της μικροβιακής αντοχής στον νοσοκομειακό χώρο επηρεάζεται κυρίως από την
εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και τη χρήση των αντιβιοτικών. Γι αυτό το λόγο η
αξιολόγηση του δείκτη γίνεται σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους δείκτες επιτήρησης.
γ. Επιπρόσθετες επεξηγήσεις
1. Οι μικροοργανισμοί των οποίων η αντοχή επιτηρείται είναι οι ακόλουθοι:
α. Escherichia coli
β. Proteus mirabilis
γ. Acinetobacter baumannii
δ. Klebsiella pneumoniae
ε. Enterobacter aerogenes, Ε . cloacae
στ. Pseudomonas aeruginosa
ζ. Staphylococcus aureus
η. Enterococcus faecium, Ε. faecalis
2. Τα αντιβιοτικά στα οποία επιτηρείται η μικροβιακή αντοχή των παραπάνω
μικροοργανισμών αναγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Στα ανθεκτικά
συμπεριλαμβάνονται τα ανθεκτικά και με ενδιάμεση ευαισθησία στελέχη.
Η αντοχή των στελεχών στα συγκεκριμένα αντιβιοτικά ελέγχεται με τη μέθοδο διάχυσης
των δίσκων - Bauer Kirby και προσδιορίζεται με βάση τα όρια ευαισθησίας
πιστοποιημένων διεθνών οργανισμών (EUCAST). Επιπρόσθετα δηλώνεται η μεθοδολογία
που ακολουθείται για την τεκμηρίωση της αντοχής (μέτρηση MIC με ταινίες
διαβαθμισμένης συγκέντρωσης - Etest ή με αυτοματοποιημένο σύστημα – Vitek2). Στις
περιπτώσεις που δεν ακολουθείται η ίδια μεθοδολογία για όλα τα αντιβιοτικά
αναφέρεται στο έντυπο αποστολής.
3. Στον δείκτη συμπεριλαμβάνονται και καταγράφονται στελέχη που έχουν απομονωθεί
μόνο από αιμοκαλλιέργειες νοσηλευομένων ασθενών, σύμφωνα με τα ακόλουθα
κριτήρια:
1. Η λήψη του βιολογικού δείγματος θα πρέπει να έχει γίνει μετά το πρώτο 48ωρο από
την εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο. Επιτηρούνται τα στελέχη που
απομονώνονται από βακτηριαιμίες που σχετίζονται με Χώρους Παροχής Υπηρεσιών
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Υγείας. Τα δείγματα που λαμβάνονται στο ΤΕΠ ή στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία δεν
καταμετρούνται στην επιτήρηση.
2. Η καταγραφή περιλαμβάνει ένα στέλεχος ανά ασθενή στη διάρκεια του εξαμήνου.
Επίσης περιλαμβάνονται στελέχη με διαφορετικό φαινότυπο αντοχής στον ίδιο
ασθενή στα αντιβιοτικά «δείκτες» η αντοχή των οποίων επιτηρείται όπως αυτά
αναγράφονται στον πρότυπο πίνακα καταγραφής δεδομένων μικροβιακής αντοχής.
Στο Παράρτημα 1 επισυνάπτεται ο πίνακας καταγραφής δεδομένων μικροβιακής αντοχής
ανά μικροοργανισμό και αντιμικροβιακό παράγοντα συνολικά για κάθε εξάμηνο
επιτήρησης ο οποίος αποστέλλεται στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Στον συγκεκριμένο πίνακα για κάθε
μικροοργανισμό συμπληρώνονται μόνο τα έγχρωμα πεδία.
Ο πίνακας κάθε εξάμηνο συμπληρώνεται τρεις φορές, μία φορά για τη ΜΕΘ Παίδων και
τη ΜΕΝΝ, μία φορά συνολικά για όλα τα υπόλοιπα τμήματα και μία φορά συνολικά για
όλο το νοσοκομείο.
Ο συγκεκριμένος δείκτης δεν επιτηρείται στο νοσοκομείο μας έως σήμερα λόγω έλλειψης
προσωπικού. Βρισκόμαστε στη φάση συλλογής στοιχείων και καταγραφής του 2ου
εξαμήνου του 2017 και αποστολής τους στο Γραφείο Μικροβιακής Αντοχής του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο από το 1998 συμμετέχει στο δίκτυο WHONET και
ενημερώνει συστηματικά τους κλινικούς γιατρούς για τη συχνότητα των ανθεκτικών στα
αντιβιοτικά μικροβίων ανά νοσηλευτική μονάδα /κλινικό δείγμα, θέλοντας να συμβάλει
στην καλύτερη χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών και τη σωστή επιλογή της εμπειρικής
αγωγής.
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Δ5. Επιτήρηση κατανάλωσης των αντιβιοτικών ανά εξάμηνο (DDDs/100 ασθενείς –
ημέρες) από τα Φαρμακεία
4ος ΔΕΙΚΤΗΣ: Κατανάλωση αντιβιοτικών
α. Σκοπός μέτρησης του δείκτη
Η κατανάλωση των αντιβιοτικών συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση και εξέλιξη της
μικροβιακής αντοχής. Η μέτρηση της κατανάλωσης των αντιβιοτικών στο νοσοκομείο
είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί με την ταυτόχρονη αξιολόγηση των δεδομένων
μικροβιακής αντοχής μπορεί να οδηγήσει σε πολύτιμα συμπεράσματα και ανάλογες
δράσεις παρέμβασης. Από την μέτρηση του δείκτη κατανάλωσης αντιβιοτικών δεν
προκύπτουν ποιοτικά δεδομένα για την χρήση των αντιβιοτικών στο νοσοκομείο (π.χ. η
ένδειξη χορήγησης των φαρμάκων). Η αξία του δείκτη έγκειται στην αποτύπωση μέσα στο
χρόνο της τάσης κατανάλωσης των αντιμικροβιακών παραγόντων στο συγκεκριμένο
νοσηλευτικό ίδρυμα και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα του νοσοκομείου να
είναι συγκρίσιμα με τα εθνικά και διεθνή δεδομένα επιτήρησης.
β. Περιγραφή του δείκτη
Η μονάδα μέτρησης της κατανάλωσης των αντιμικροβιακών παραγόντων στα νοσοκομεία
είναι η Ημερήσια Καθορισμένη Δόση (Daily Defined Dose - DDD) ανά 100 ασθενείςημέρες. Η DDD για κάθε φάρμακο εκφράζει την μέση ημερήσια δόση συντήρησης σε
γραμμάρια που χορηγείται, βάση επίσημων ενδείξεων του φαρμάκου, σε ένα ενήλικα
ασθενή σωματικού βάρους 70 κιλών. Η Ημερήσια Καθορισμένη Δόση φαρμάκου δεν
εκφράζει πάντα την ενδεικνυόμενη δόση ή την ημερήσια δόση που συνταγογραφείται
στην καθ' ημέρα κλινική πρακτική. Επιπλέον η DDD είναι ανεξάρτητη από την
προσαρμογή της δοσολογίας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασθενών καθώς και σε
άλλες φαρμακολογικές παραμέτρους.
Η DDD υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό αριθμό γραμμαρίων του φαρμάκου που
χορηγήθηκαν προς τον αριθμό των γραμμαρίων μία μέσης δόσης φαρμάκου. Η μέση
ημερήσια δόση του φαρμάκου καθορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
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Ο δείκτης που θα αποτυπώνει την κατανάλωση των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία με την
συνεχή καταγραφή του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι τα DDDs δηλαδή, η
DDD ανά 100 ασθενείς-ημέρες σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ για την μέτρηση της
κατανάλωσης των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία.
Αριθμητής: η DDD για κάθε αντιβιοτικό όπως υπολογίζεται παρακάτω.
Παρανομαστής: Σύνολο ημερών νοσηλείας για το χρονικό διάστημα καταγραφής που
είναι οι έξι μήνες.

Η κατηγοριοποίηση των αντιβιοτικών γίνεται σύμφωνα με το σύστημα ATC/DDD
(Anatomical Therapeutic Classification) του WHO. Η DDD υπολογίζεται για όσα αντιβιοτικά
έχουν κωδικό στο σύστημα ATC (ATC/DDD classification, 2014 version).
Στο συγκεκριμένο σύστημα οι φαρμακευτικές ουσίες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το
οργανικό σύστημα στο οποίο επιδρούν καθώς και τις θεραπευτικές, φαρμακολογικές και
χημικές ιδιότητές τους σε 5 διαφορετικά επίπεδα, σε 14 βασικές ομάδες και σε
αντίστοιχες υποκατηγορίες. Οι αντιμικροβιακοί παράγοντες κατατάσσονται στην 7η
κατηγορία του συστήματος ATC (therapeutic subgroup J01). Επικαιροποίηση των οδηγιών
και της λίστας των φαρμάκων με κωδικό στο ATC πραγματοποιείται ετησίως από τον ΠΟΥ.
Η μετατροπή των δεδομένων κατανάλωσης που θα συλλέγουν τα νοσοκομεία θα
πραγματοποιείται με τη χρήση του προγράμματος ABCcalc (version 3.1) που αναπτύχθηκε
στο StatensSerumInstitute της Κοπεγχάγης ως τμήμα του προγράμματος Danish
Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Program (DANMAP). Το
πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα απλό υπολογιστικό εργαλείο και περιλαμβάνει μία ειδική
εφαρμογή του Microsoft Excel η οποία περιέχει όλα τα υπάρχοντα αντιβιοτικά ανά
δραστική ουσία.
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Στην παρούσα φάση επιτηρούνται μόνο τα αντιμικροβιακά. Η μέτρηση των DDDs από τα
νοσοκομεία πραγματοποιείται ανά εξάμηνο για όλα τα αντιβιοτικά που χορηγούνται
συστηματικά μέσω παρεντερικής οδού (ενδοφλέβια και ενδομυϊκά) και αποστέλλεται σε
ειδικό δελτίο καταγραφής στο ΚΕΕΛΠΝΟ.
γ. Αξιολόγηση δείκτη
Ο συγκεκριμένος δείκτης αξιολογείται όσον αφορά την πτωτική ή αυξητική του τάση μέσα
στο χρόνο για κάθε αντιμικροβιακό παράγοντα σε συνάρτηση με την στοχοθεσία που έχει
θέσει το κάθε νοσοκομείο, η οποία καθορίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες:


Τα αρχικά επίπεδα κατανάλωσης των αντιβιοτικών.



Την εξέλιξη της τάσης των υπολοίπων δεικτών που σχετίζονται με την χρήση των
αντιβιοτικών, όπως της μικροβιακής αντοχής και των νοσοκομειακών λοιμώξεων
από πολυανθεκτικά βακτήρια.

δ. Επιπρόσθετες επεξηγήσεις


Η DDD αναφέρεται σε ενήλικα σωματικού βάρους 70 κιλών. Η κατανάλωση των
παιδιατρικών σκευασμάτων που απευθύνονται κυρίως σε παιδιατρικούς ασθενείς
μετριέται με την χρήση των DDD για τους ενήλικες. Εξαίρεση αποτελούν σκευάσματα
με αποκλειστική χρήση στα παιδιά στα οποία όμως δεν συγκαταλέγονται τα
αντιβιοτικά.



Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί η αρχική δόση να διαφέρει από την δόση συντήρησης
κάτι που δεν επηρεάζει όμως την DDD για το συγκεκριμένο φάρμακο.



Το δελτίο καταγραφής κατανάλωσης αντιβιοτικών (Παράρτημα 1) αποστέλλεται κάθε
εξάμηνο στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Καταχώρηση της κατανάλωσης των αντιβιοτικών στο πρόγραμμα του ΚΕΕΛΠΝΟ και
αποστολή των αντίστοιχων δελτίων γίνεται από το 2017.
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Δ 6. Επιτήρηση της συμμόρφωσης στην Υγιεινή των Χεριών
5ος ΔΕΙΚΤΗΣ: Συμμόρφωση στην Υγιεινή των Χεριών
α. Σκοπός μέτρησης του δείκτη
H συστηματική εφαρμογή των αρχών της υγιεινής των χεριών από τους επαγγελματίες
υγείας αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό και εύχρηστο τρόπο πρόληψης των
νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Η παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής υγιεινής των χεριών έχει σαν κύριο στόχο
την αποτύπωση της συμμόρφωσης του προσωπικού καθώς και τον καθορισμό ποιοτικών
και ποσοτικών παραμέτρων σχετικά με τις τεχνικές που εφαρμόζονται. Τα αποτελέσματα
αξιολογούνται και αποφασίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές δράσεις.
β. Περιγραφή του δείκτη
Ως δείκτη συμμόρφωσης στην Υγιεινή των Χεριών χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα
των καταγραφών συμμόρφωσης στα 5 βήματα για την Υγιεινή των Χεριών του ΠΟΥ.
Οδηγίες καταγραφής


Η καταγραφή γίνεται με την ευθύνη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ)
του νοσοκομείου σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ.



Ο αριθμός και τα τμήματα στα οποία γίνεται καταγραφή αλλά και ο χρόνος
διεξαγωγής, επιλέγεται από την ΕΝΛ του νοσοκομείου.



Η ΕΝΛ είναι υπεύθυνη για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της
καταγραφής.

Τα

αποτελέσματα

καταγράφονται

στο

Δελτίο

Καταγραφής

Συμμόρφωσης στην Υγιεινή των Χεριών που ακολουθεί και αποστέλλονται στο
Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΚΕΕΛΠΝΟ .
γ. Αξιολόγηση του δείκτη
Ο συγκεκριμένος δείκτης αξιολογείται όσον αφορά την πτωτική ή αυξητική του τάση μέσα
στο χρόνο.
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δ. Επιπρόσθετες εξηγήσεις


Στη παρούσα φάση καταγράφεται η συμμόρφωση στη υγιεινή των χεριών μόνο του
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ενώ δεν καταγράφεται η χρήση των γαντιών.



Συνιστάται η καταγραφή περίπου 100 «ευκαιριών για υγιεινή των χεριών» ανά
κλινική ή τμήμα και ανά περίοδο παρακολούθησης.



Το χρονικό διάστημα παρακολούθησης είναι από 20 έως 30 λεπτά και μπορεί να
παραταθεί για να καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός παρατηρήσεων.



Ως αριθμητής χρησιμοποιείται το σύνολο των περιπτώσεων όπου εφαρμόσθηκε
υγιεινή των χεριών (χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού ή σαπούνι και νερό)



Παρονομαστής του κλάσματος θα είναι το σύνολο των παρατηρούμενων ευκαιριών
για υγιεινή, ανεξάρτητα από το τι ακριβώς εφαρμόσθηκε (χρήση αλκοολούχου
αντισηπτικού, σαπούνι και νερό ή και μη εφαρμογή υγιεινής των χεριών).



Συνιστάται η παρακολούθηση επαγγελματιών υγείας που έρχονται σε άμεση επαφή
με ασθενείς. Ο παρατηρητής πρέπει να γνωρίζει ότι η παρακολούθηση των ίδιων
επαγγελματιών υγείας μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το ποσοστό
συμμόρφωσης και να μην δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα για την μονάδα, καθώς
και ότι δε συνιστάται να παρακολουθεί περισσότερους από 3 επαγγελματίες υγείας
ταυτόχρονα.



Ο συγκεκριμένος τρόπος καταγραφής αποτυπώνει τη συμμόρφωση στα 5 βήματα
για την υγιεινή των χεριών όπως περιγράφονται στην καμπάνια του WHO και έχουν
υιοθετηθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ.



Στη συγκεκριμένη φόρμα ζητείται να καταγραφούν μέχρι 5 περιπτώσεις ανά βήμα.



«Τα 5 βήματα για υγιεινή των χεριών» είναι τα εξής:
i.

Πριν από την επαφή με ασθενή: (π.χ. χειραψία, χαϊδεύοντας το κεφάλι ενός
παιδιού, βοήθεια στον ασθενή να μετακινηθεί, να πλυθεί, τοποθέτηση μάσκας
οξυγόνου, φυσιοθεραπεία, λήψη ζωτικών σημείων, στηθοσκόπηση, ψηλάφηση,
λήψη καρδιογραφήματος)

ii. Πριν από καθαρό ή άσηπτο χειρισμό (π.χ. τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα,
αιμοληψία, εξέταση στόματος, μύτης ή αυτιού, τοποθέτηση καθετήρων -ρινικός,
ρινογαστρικός, ενδοτραχειακός, ουρικός, καθετήρας παροχέτευσης-, ενδοφλέβια,
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υποδόρια

ή

ενδομυϊκή

χορήγηση

φαρμάκου,

αναρρόφηση

εκκρίσεων

αναπνευστικού συστήματος, περιποίηση τραχειοστομίας, φροντίδα κεντρικού
φλεβικού

καθετήρα,

περιποίηση

τραύματος,

προετοιμασία

φαρμάκων,

αποστειρωμένου υλικού, τροφής, περιποίηση στοματικής κοιλότητας, τοποθέτηση
κολλυρίου)
iii. Μετά από έκθεση σε σωματικά υγρά (π.χ. μετά από επαφή με βλεννογόνους του
ασθενή -βούρτσισμα δοντιών, έγχυση κολλυρίου, μετά την φροντίδα τραυμάτων,
μετά την τοποθέτηση ενδοτραχειακού καθετήρα, μετά την αιμοληψία, μετά από
υποδόρια ένεση, μετά την λήψη δείγματος ούρων, μετά την επαφή με σωματικά
υγρά

του

ασθενή

-εκκρίσεις

αναπνευστικού,

γαστρικά

υγρά,

εντερικό

περιεχόμενο, ούρα κ.τ.λ.- χειρισμό και καθαρισμό εμφανώς λερωμένων υλικών και
επιφανειών
iv. Μετά από επαφή με τον ασθενή (π.χ. χειραψία, χαϊδεύοντας το κεφάλι ενός
παιδιού, βοήθεια στον ασθενή να μετακινηθεί, να πλυθεί, τοποθέτηση μάσκας
οξυγόνου, φυσιοθεραπεία, λήψη ζωτικών σημείων, στηθοσκόπηση, ψηλάφηση,
λήψη καρδιογραφήματος)
v. Μετά από επαφή με το άψυχο περιβάλλον του ασθενή (π.χ. αλλαγή
κλινοσκεπασμάτων, ρύθμιση συσκευής έκχυσης ορού, επαφή με το κομοδίνο,
κρεβάτι, τραπέζι φαγητού, διάγραμμα ασθενή, κουδούνι έκκλησης, διακόπτες,
πιεσόμετρο τοίχου, μάσκα οξυγόνου κ.τ.λ., χειρισμοί στο monitor του ασθενή)
Στο Παράρτημα 3 αναφέρονται οι οδηγίες που έχουν αποσταλεί από την ΕΝΛ στα κλινικά
τμήματα σχετικά με τις ορθές πρακτικές στην υγιεινή των χεριών.
Ετησίως γίνεται επιτήρηση της συμμόρφωσης στην υγιεινή των χεριών. Το Νοσοκομείο
μας συμμετέχει στο δίκτυο επιτήρησης της συμμόρφωσης στην υγιεινή των χεριών των
επαγγελματιών υγείας και αποστέλλει στο ΚΕΕΛΠΝΟ τα αποτελέσματα. Υπάρχει επίσης
συνεργασία της ΕΝΛ με το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων CLEO, το οποίο επιτηρεί τη συμμόρφωση στην υγιεινή των χεριών στη ΜΕΘ, ΜΕΝΝ και
Ογκολογικό Τμήμα.
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Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου μας με το υπ΄ αριθμ.
5519/29/3/18 έγγραφό της, ενημέρωσε τους Συντονιστές Διευθυντές, Διευθυντές,
Επιστημονικά υπεύθυνους και Προϊστάμενους Νοσηλευτές των Τμημάτων/ Μονάδων
του Νοσοκομείου μας ότι διενεργείται καταγραφή της συμμόρφωσης του προσωπικού
στις ορθές πρακτικές και ενδείξεις υγιεινής των χεριών. Ο έλεγχος της συμμόρφωσης θα
γίνει με τη χρήση του παραπάνω Εργαλείου Επιτήρησης Συμμόρφωσης του ΚΕΕΛΠΝΟ. Η
καταγραφή θα διενεργηθεί από τους Συνδέσμους Νοσηλευτές Ελέγχου Λοιμώξεων των
αντιστοίχων Τμημάτων και Ειδικών Μονάδων του Νοσοκομείου μας, υπό την επίβλεψη
της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
Τα δεδομένα που θα προκύψουν θα αποτυπώσουν την καθημερινή πρακτική, καθώς και
την πιθανή απόκλιση αυτής από την επιθυμητή. Η αξιολόγηση των δεδομένων θα
βοηθήσει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες αλλαγής πολιτικής ελέγχου των λοιμώξεων,
σε ότι χρειάζεται αλλαγή, θα προσθέσει αξιοπιστία στις διορθωτικές ενέργειες και θα
ενθαρρύνει τους επαγγελματίες υγείας να συμμετάσχουν ενεργά στο πρόγραμμα
βελτίωσης της ποιότητας φροντίδας των ασθενών. Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν
στα αντίστοιχα τμήματα και τη Διοίκηση, με το πέρας της καταγραφής.
Το Νοσοκομείο μας συμμετέχει στο ‘Πρόγραμμα για την Προώθηση της εφαρμογής της
Υγιεινής των Χεριών στα ελληνικά νοσοκομεία’ που συντονίζεται από το Γραφείο
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων & Μικροβιακής Αντοχής του ΚΕΕΛΠΝΟ (υπ. αριθμ. πρωτ.
19390/22-11-2018 έγγραφο του ΚΕΕΛΠΝΟ).
Στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος έχουν ήδη υλοποιηθεί στο ΚΕΕΛΠΝΟ:
 τρεις συναντήσεις με τους Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων, οι οποίοι αποτελούν και
τους συνδέσμους του ΚΕΕΛΠΝΟ με τα νοσοκομεία για τη συγκεκριμένη δράση,
 μία εκπαιδευτική συνάντηση με τους Συνδέσμους Νοσηλευτές Ελέγχου Λοιμώξεων που
θα συμμετέχουν στην καταγραφή.
 Μία ενημερωτική Συνάντηση στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.
Η επιτυχία του Προγράμματος προϋποθέτει τη Δέσμευση της Διοίκησης αλλά και των Διευθυντών
και Προϊσταμένων των Κλινικών Τμημάτων, πως θα στηρίξουν τη συγκεκριμένη δράση.
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Δ7. Επιτήρηση κατανάλωσης αλκοολούχου αντισηπτικού
6ος ΔΕΙΚΤΗΣ: Κατανάλωση αλκοολούχου αντισηπτικού
α. Σκοπός μέτρησης του δείκτη
Η επιτήρηση της κατανάλωσης αλκοολούχου αντισηπτικού σε κάθε νοσοκομείο αποτελεί
έναν έμμεσο δείκτη συμμόρφωσης του προσωπικού στην υγιεινή των χεριών, ο οποίος
παρέχει τα πλεονεκτήματα της απλότητας και ταχύτητας στη συλλογή των στοιχείων, της
υψηλής ευαισθησίας, της δυνατότητας αναδρομικής καταγραφής, της αδρής αποτύπωσης
της κατάστασης για το σύνολο του νοσοκομείου και της περιορισμένης κατανάλωσης
ανθρώπινων πόρων για τον υπολογισμό του. Η αξιολόγησή του γίνεται σε συνδυασμό με
τις καταγραφές για την επιτήρηση της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στη
υγιεινή των χεριών δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος δείκτης διαθέτει περιορισμένη
ειδικότητα και μπορεί να υπερεκτιμάται η συμμόρφωση σε περιπτώσεις που η χρήση του
αλκοολούχου αντισηπτικού επεκτείνεται και σε άλλες δραστηριότητες πλην της υγιεινής
των χεριών.
β. Περιγραφή του δείκτη
Μεθοδολογία: η κατανάλωση αλκοολούχου αντισηπτικού από κάθε κλινική και Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ξεχωριστά (εκτός του παιδοψυχιατρικού τμήματος
βάση των οδηγιών), καταγράφεται σε ετήσια βάση, με τη βοήθεια του φαρμακείου. Τα
ακόλουθα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται ανά κλινική στη φόρμα που ακολουθεί και να
αποστέλλονται στο ΚΕΕΛΠΝΟ:


Όνομα κλινικής



Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ναι /όχι)



Τύπος κλινικής (γενική χειρουργική, άλλη χειρουργική, παθολογική, άλλη κλινική
παθολογικού τομέα, παιδιατρική, νεογνολογική και μικτή)



Συνολικός αριθμός ημερών νοσηλείας για το ημερολογιακό έτος



Συνολική κατανάλωση αλκοολούχου αντισηπτικού σε ml για τη συγκεκριμένη κλινική
και το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος. Η ποσότητα του αλκοολούχου αντισηπτικού
υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία παράδοσης του αντισηπτικού στην κλινική.
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Επειδή η αποθήκευση κάποιων ποσοτήτων αντισηπτικού μπορεί να επιφέρει
διακυμάνσεις στον υπολογισμό της κατανάλωσης, η συλλογή των δεδομένων γίνεται
σε ετήσια βάση και όχι σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Ο ακόλουθος δείκτης
υπολογίζεται για κάθε κλινική:
Κατανάλωση αντισηπτικού ανά ημέρα νοσηλείας (ασθενο-ημέρα)

Με βάση αυτόν το δείκτη μπορεί να γίνει μια αδρή εκτίμηση του συνολικού αριθμού
πράξεων υγιεινής των χεριών ανά ημέρα νοσηλείας ως εξής: Η κάθε εφαρμογή
αντισηπτικού για την υγιεινή των χεριών έχει υπολογιστεί ότι απαιτεί κατά μέσο όρο μια
ποσότητα 3 ml. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των εφαρμογών αντισηπτικού (πράξεων
υγιεινής χεριών) ανά ημέρα νοσηλείας μπορεί να υπολογιστεί από την κατανάλωση του
αλκοολούχου αντισηπτικού ανά ημέρα νοσηλείας.
Συνολικός αριθμός πράξεων υγιεινής χεριών ανά ημέρα νοσηλείας

γ. Αξιολόγηση του δείκτη
Η επιτήρηση του δείκτη της κατανάλωσης αλκοολούχου αντισηπτικού ανά κλινική σε κάθε
νοσοκομείο σε ετήσια βάση, επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ κλινικών και
νοσοκομείων με τα ανάλογα χαρακτηριστικά, όσο και για το ίδιο νοσοκομείο σε διαδοχικά
έτη. Σε κάθε περίπτωση ο δείκτης αυτός δεδομένου ότι αποτελεί έμμεσο δείκτη της
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συμμόρφωσης στην υγιεινή θα πρέπει να αξιολογείται σε συνάρτηση με άλλους δείκτες
(καταγραφή συμμόρφωσης, επίπτωση λοιμώξεων).
Στο Νοσοκομείο μας υπάρχει αλκοολούχο αντισηπτικό ανά κλίνη στις Μονάδες και ανά
θάλαμο ασθενών στα κλινικά τμήματα. Αυτό συμβαίνει για την αποφυγή ατυχήματος (π.χ.
κατάποση του διαλύματος από μικρό παιδί, έκθεση βλεννογόνων κλπ.) σε θαλάμους
νοσηλείας παιδιών.
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Δ8. Επιτήρηση εφαρμογής της απομόνωσης και του διαχωρισμού των ασθενών με
λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικά παθογόνα
7ος ΔΕΙΚΤΗΣ : Συμμόρφωση στις προφυλάξεις επαφής
α. Σκοπός μέτρησης του δείκτη
Ο δείκτης αυτός ανήκει στην κατηγορία των δεικτών επιτήρησης διαδικασιών (process
indicator). Αποσκοπεί στην επιτήρηση της εφαρμογής των προφυλάξεων επαφής (ΠΕ) που
αποτελούν και το σύνολο των ενδεικνυόμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου της
διασποράς των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Η
μηνιαία καταγραφή του συγκεκριμένου δείκτη αποτυπώνει τα ακόλουθα:
1. Το ποσοστό συμμόρφωσης στην εφαρμογή των προφυλάξεων επαφής και κυρίως το
φυσικό διαχωρισμό των ασθενών που είναι φορείς των συγκεκριμένων βακτηρίων από
τους υπόλοιπους ασθενείς.
2. Τη συνολική μηνιαία επίπτωση των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών που
επιτηρούνται στο νοσοκομείο ανά 1000 ημέρες νοσηλείας. Η επίπτωση προκύπτει από
την μηνιαία δήλωση των νέων ασθενών με λοίμωξη ή αποικισμό (Λ/Α) από
πολυανθεκτικά βακτήρια.
β. Περιγραφή του δείκτη
Ο συγκεκριμένος δείκτης εκφράζει το ποσοστό των νέων νοσηλευομένων ασθενών, ανά
μήνα, με λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς που
επιτηρούνται, που απομονώθηκαν ή συν-νοσηλεύτηκαν με άλλους ασθενείς με το ίδιο
παθογόνο μετά την 1η απομόνωση του πολυανθεκτικού στελέχους.
Αριθμητής: Αριθμός νέων ασθενών με λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικούς
μικροοργανισμούς που επιτηρούνται και νοσηλεύονται σε απομόνωση ή συννοσηλεύονται (Α/Σ) με ασθενείς με φαινοτυπικά ίδιο μικροοργανισμό.
Παρανομαστής: Σύνολο νέων ασθενών με λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικούς
μικροοργανισμούς που επιτηρούνται.
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Όσον αφορά τις ΜΕΘ ο δείκτης αναφέρεται ειδικά στους ασθενείς με λοίμωξη ή
αποικισμό από ανθεκτική στις καρβαπενέμες Klebsiella spp. Ο αριθμητής αναφέρεται
στους νέους ασθενείς με πολυανθεκτική Klebsiella που τέθηκαν σε φυσικό και
νοσηλευτικό διαχωρισμό μέσα στο χώρο της ΜΕΘ προς το σύνολο των ασθενών με Λ/Α
από τα συγκεκριμένα παθογόνα.
Η εφαρμογή της απομόνωσης και της συν-νοσηλείας στον χώρο της ΜΕΘ διαφοροποιείται
από τα κλινικά τμήματα. Η τεχνική που κυρίως εφαρμόζεται είναι ο γεωγραφικός
διαχωρισμός ασθενών με ταυτόχρονο διαχωρισμό των νοσηλευτών ανάλογα με τον
πολυανθεκτικό μικροοργανισμό με τον οποίο είναι αποικισμένος ο ασθενής. Ο
γεωγραφικός διαχωρισμός των ασθενών ανά παθογόνο δεν είναι πάντα εφικτός γιατί οι
ασθενείς με μακροχρόνια νοσηλεία στην ΜΕΘ μπορεί να αποικιστούν με περισσότερα
από ένα παθογόνα που επιτηρούνται.
Στο τέλος κάθε εξαμήνου τα νοσοκομεία παραλαμβάνουν επιπρόσθετα και τα ακόλουθα
στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων:
1. Ποσοστό ασθενών με πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς που απομονώθηκαν ή συννοσηλεύτηκαν στο σύνολο των ασθενών που νοσηλεύτηκαν με πολυανθεκτικούς
μικροοργανισμούς κατά την διάρκεια του εξαμήνου στα κλινικά τμήματα εκτός ΜΕΘ.
2. Συνολική Μηνιαία Επίπτωση πολυανθεκτικών μικροοργανισμών που επιτηρούνται στο
νοσοκομείο (λοιμώξεις και αποικισμοί) /1000 ασθενείς-ημέρες νοσηλείας (συνολική και
ανά μικροοργανισμό).
γ. Αξιολόγηση δείκτη
Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί δείκτη παρακολούθησης της συμμόρφωσης στη
διαδικασία του φυσικού διαχωρισμού των ασθενών με λοίμωξη/ αποικισμό από
πολυανθεκτικά παθογόνα. Η προσπάθεια για φυσικό διαχωρισμό των συγκεκριμένων
ασθενών από τους υπόλοιπους ασθενείς, που δεν είναι αποικισμένοι με πολυανθεκτικά
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παθογόνα, πρέπει να είναι καθολική και να εφαρμόζεται στο 100% αυτών των ασθενών.
Την αξιολόγηση του συγκεκριμένου δείκτη επηρεάζουν παράγοντες όπως ο αριθμός των
λειτουργικών απομονώσεων που διαθέτει το νοσοκομείο, ο τρόπος διάθεσης των
απομονώσεων, η πολιτική του νοσοκομείου όσον αφορά την διαχείριση των
συγκεκριμένων ασθενών (διαδικασία άμεσης απομόνωσης και εφαρμογής των
προφυλάξεων επαφής μετά την διάγνωση, μεσολάβηση Επιτροπής Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων για την απομόνωση των ασθενών κ.α). Ο φυσικός διαχωρισμός απαιτεί και
αντίστοιχο νοσηλευτικό διαχωρισμό όπου είναι εφικτό.
Η διαδικασία εφαρμογής της απομόνωσης και του διαχωρισμού των ασθενών με λοίμωξη
ή αποικισμό από ΠΑΜ στο Γ.Ν.Π.Α. ‘Π. & Α. Κυριακού’ και το σύνολο των απομονώσεων
αναφέρονται στο κεφάλαιο Ε6 του ΕΚ.
δ. Επιπρόσθετες επεξηγήσεις
1. Ασθενείς: καταγράφονται μόνο νοσηλευόμενοι ασθενείς
2. Νέοι ασθενείς: η μηνιαία καταγραφή σχετίζεται με την χρονική περίοδο που έγινε η
διάγνωση της λοίμωξης ή του αποικισμού του ασθενούς από πολυανθεκτικό βακτήριο και
είναι ανεξάρτητη από την ημέρα εισαγωγής του. Στο νοσοκομείο μας εφαρμόζεται
ενεργητική επιτήρηση (αναζήτηση αποικισμών), με αποτέλεσμα το ποσοστό των νέων
ασθενών να εμφανίζεται υψηλότερο σε σχέση με νοσοκομεία που εφαρμόζουν παθητική
επιτήρηση (μόνο λοιμώξεις).
3. Πολυανθεκτικοί μικροοργανισμοί που επιτηρούνται:
Ανθεκτικά στις καρβαπενέμες στελέχη Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas
Ανθεκτικά στην Μεθικιλλίνη στελέχη S.aureus (MRSA)
Ανθεκτικά στα Γλυκοπεπτίδια στελέχη Enterococcus (VRE)
Καταγράφονται οι ασθενείς με λοίμωξη ή αποικισμό από τα παραπάνω βακτήρια. Οι
προφυλάξεις επαφής, όμως, εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις πολυανθεκτικών
βακτηρίων.
4. Λοίμωξη ή αποικισμός από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς αφορά ασθενείς που
σε βιολογικό τους δείγμα έχει απομονωθεί πολυανθεκτικός μικροοργανισμός που
επιτηρείται, είτε συνοδεύεται με αντίστοιχη κλινική συμπτωματολογία (κλινική λοίμωξη),
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είτε αποτελεί απλά αποικισμό. Όλοι οι ασθενείς με λοίμωξη ή αποικισμό από τα
συγκεκριμένα βακτήρια θα πρέπει να νοσηλεύονται με εφαρμογή των προφυλάξεων
επαφής.
5. Φυσικός διαχωρισμός ασθενών
i.

Απομόνωση

ii. Συν-νοσηλεία:
iii. Διαχωρισμός ασθενών στη ΜΕΘ.
Χρονική εφαρμογή της απομόνωσης των ασθενών. Ο διαχωρισμός των ασθενών αφορά
την απομόνωση ή την συν-νοσηλεία τους μετά την διάγνωση, ανεξάρτητα από το χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί για να εφαρμοστεί, αρκεί αυτό να έχει πραγματοποιηθεί μέσα
στο μήνα που επιτελείται η καταγραφή. Εάν η καθυστέρηση της απομόνωσης υπερβαίνει
τα δύο 24ωρα από την μικροβιολογική τεκμηρίωση τότε θα πρέπει να αναγράφεται στο
ειδικό έντυπο που θα αποστέλλεται στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Εάν ο ασθενής απομονωθεί τον
επόμενο μήνα θα καταγραφεί στους ασθενείς του επόμενου μήνα. Αυτή η
διαφοροποίηση ισχύει για οριακά χρονικά διαστήματα ανάμεσα στους μήνες
καταγραφής.
6. Μεταφορά ασθενών μέσα στο νοσοκομείο
Όταν ένας ασθενής με γνωστό αποικισμό από πολυανθεκτικό μικροοργανισμό
μεταφερθεί από την ΜΕΘ σε ένα κλινικό τμήμα τότε προστίθεται στους νέους ασθενείς
εκτός ΜΕΘ. Ο ασθενής αυτός δεν υπολογίζεται όμως στο σύνολο των νέων ασθενών από
το οποίο προκύπτει η επίπτωση των πολυανθεκτικών ασθενών.
Το νοσοκομείο μας αποστέλλει στο ΚΕΕΛΠΝΟ κάθε μήνα συμπληρωμένο το δελτίο
δήλωσης συμμόρφωσης στην εφαρμογή των προφυλάξεων επαφής σε ασθενείς με
λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς (Παράρτημα 1).
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Στο Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου μας, τηρείται ηλεκτρονικό
αρχείο με το εργαλείο επιτήρησης εφαρμογής των προφυλάξεων επαφής.
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Δ9. Ποσοστό ετήσιου αντιγριπικού εμβολιασμού
8ος ΔΕΙΚΤΗΣ: Αντιγριπικός εμβολιασμός προσωπικού
α. Σκοπός μέτρησης του Δείκτη
Δείκτης αντιγριπικού εμβολιασμού του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του
νοσοκομείου ορίζεται ο λόγος του απόλυτου αριθμού του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού
προσωπικού που εμβολιάσθηκε πριν την περίοδο της εποχικής γρίπης προς τον απόλυτο
αριθμό του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στο συγκεκριμένο νοσοκομείο τη
χρονιά αυτή, εκφρασμένος επί τοις εκατό (%).
Εργαζόμενος σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας ορίζεται οποιοδήποτε άτομο με
οποιουδήποτε τύπου εργασιακή σχέση με το νοσοκομείο (μόνιμος, συμβασιούχος, μερική
απασχόληση) οποιασδήποτε επαγγελματικής κατηγορίας (ιατρική, νοσηλευτική, τεχνική
υπηρεσία, διοικητική, παραϊατρικό προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας).
Ο ορισμός αυτός έχει επικρατήσει επειδή, εκτός από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό το
οποίο έρχεται σε άμεση επαφή με ασθενείς και επομένως μπορεί να μεταδώσει τη γρίπη,
η γρίπη μπορεί να μεταδοθεί σε ασθενείς και από εργαζόμενους άλλων κατηγοριών μέσω
ευκαιριακής επαφής.
β. Περιγραφή Δείκτη
Κάθε χρόνο οργανώνεται από την ΕΝΛ ο αντιγριπικός εμβολιασμός των εργαζομένων.
Κατά προτεραιότητα εμβολιάζονται εργαζόμενοι σε τμήματα/ κλινικές υψηλού κινδύνου
(Αιματολογικές/Ογκολογικές Κλινικές, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Εντατικής
Νοσηλείας Νεογνών, Πνευμονολογικές Κλινικές) και στα Τμήματα Επειγόντων
Περιστατικών. Τηρείται ετήσιο αρχείο εμβολιασθέντων κατά της γρίπης, το οποίο
αποστέλλεται στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Αποστέλλεται ο αριθμός των εργαζομένων που
εμβολιάστηκαν (συνολικά και ανά κατηγορία), καθώς επίσης ο αριθμός των εργαζομένων
στο νοσοκομείο (συνολικά και ανά κατηγορία).
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γ. Αξιολόγηση δείκτη
Κάθε χρόνο, μετά από αξιολόγηση του περσινού ποσοστού εμβολιασμού, η ΕΝΛ θέτει ένα
στόχο για το ποσοστό του αντιγριπικού εμβολιασμού των εργαζομένων. Συνιστάται η
αξιολόγηση να γίνεται ανά τμήμα ή κατηγορία εργαζόμενων, ώστε να ακολουθήσουν
στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις.
Το ποσοστό του αντιγριπικού εμβολιασμού του Νοσοκομείο μας για το 2016-2017 ήταν
28,7%, ενώ το 2017-2018 ανήλθε σε 42,3%. Τα ποσοστά αυτά γνωστοποιούνται
εγγράφως σε κάθε Τμήμα και στη Διοίκηση.
Δράσεις προώθησης του αντιγριπικού εμβολιασμού
Κάθε χρόνο οργανώνονται δράσεις προώθησης του αντιγριπικού εμβολιασμού όπως:
δωρεάν εμβολιασμός, διαλέξεις για τη γρίπη και το αντιγριπικό εμβόλιο, κινητό
συνεργείο εμβολιασμού, αφίσες και ενημερωτικό υλικό σε όλους τους χώρους του
νοσοκομείου.
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Δ10. Οργάνωση και υποδομές του νοσοκομείου που σχετίζονται με την πρόληψη των
νοσοκομειακών λοιμώξεων
9ος ΔΕΙΚΤΗΣ: Ποιοτικοί δείκτες οργάνωσης και υποδομής που σχετίζονται με την
πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων
Συμπληρώνεται η παρακάτω φόρμα και αποστέλλεται ετησίως από τη διοίκηση του
νοσοκομείου στο ΚΕΕΛΠΝΟ.
Φόρμα καταγραφής ποιοτικών δεικτών οργάνωσης και υποδομής χώρων παροχής
υπηρεσιών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων
Νοσοκομείο: __Γ.Ν.Π.Α. ‘Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ’_________________________________
Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου: 2018
1. Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων
2. Συγκρότηση και λειτουργία ομάδας Επιτήρησης Κατανάλωσης
και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών

Ναι ˅ Όχι □
Ναι ˅ Όχι □

3. Κατάρτιση και έγκριση εσωτερικού κανονισμού πρόληψης και
Ναι ˅ Όχι □
ελέγχου λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία ασθενών σε
Αναμένεται η έγκριση
χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας
4. Κατάρτιση και έγκριση του ετησίου σχεδίου δράσης του
Ναι ˅ Όχι □
νοσοκομείου
5. Αριθμός εκπαιδευθέντων στις διαδικασίες και μέτρα ελέγχου και πρόληψης των
λοιμώξεων (στο σύνολο των εργαζόμενων και ανά κατηγορία εργαζομένων υποχρεωτικά)
6. Αριθμός
11. Αριθμός λειτουργικών
Νοσηλευτών/τριών
2
κλινών (σύνολο)
380
Επιτήρησης Λοιμώξεων
7. Αριθμός λοιμωξιολόγων
12. Αριθμός μονόκλινων
στο νοσοκομείο
2
θαλάμων
12
8. Αριθμός κλινικών
13. Αριθμός και είδος κλινών ΜΕΘ: 17
μικροβιολόγων στο
1
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων: 6 κλίνες
νοσοκομείο
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογεννήτων: 11
κλίνες
9. Μονάδα μεταμόσχευσης Ναι □
14. Μέση – συνολική πληρότητα κλινών ανά
αιμοποιητικών κυττάρων /
Όχι ˅
μήνα: 39,36% το 2017 για το σύνολο του
συμπαγών οργάνων
Νοσοκομείου και ειδικότερα: ΜΕΘ:45,1% και
10. Λειτουργία Μονάδας
Ναι ˅
ΜΕΝΝ: 48,5%
Τεχνητού Νεφρού
Όχι □
Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του ατόμου που συμπλήρωσε το έντυπο:
…………………………………………………………………………………………….
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Η Διοίκηση έχει αποστείλει στην 1η ΥΠΕ όλα τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί σχετικά με τη
συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Ομάδας
Επιτήρησης Κατανάλωσης και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών. Αναλυτικά:
1. Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ), τα
μέλη της οποίας επικαιροποιήθηκαν με την υπ΄αρ.πρωτ. 6/14.03.2018 (θέμα 23)
συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Η ΕΝΛ λειτουργεί σύμφωνα με το
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται στην Υ1Γ.Π. 114971/2014 Υ.Α. ΦΕΚ 388/182-2014 ‘Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων
που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας’.
2. Στη συνεδρίαση της ΕΝΛ, που πραγματοποιήθηκε στις 20/10/15, αποφασίστηκε η
σύσταση της ‘Ομάδας Επιτήρησης της Κατανάλωσης και της Ορθής Χρήσης των
Αντιβιοτικών’ (ΟΕΚΟΧΑ) σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται
στην Υ1Γ.Π. 114971/2014 Υ.Α. ΦΕΚ 388/18-2-2014 ‘Μέτρα, όροι και διαδικασίες για
την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των
ασθενών στους Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας’.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Ε1. Υγιεινή των χεριών
Η πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους
χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και με δεδομένο ότι τα χέρια αποτελούν το πιο κοινό
μέσο μετάδοσης των νοσοκομειακών παθογόνων, η υγιεινή των χεριών στη σωστή
χρονική στιγμή κατά τη φροντίδα του ασθενή και με την ενδεδειγμένη διαδικασία,
ανάγεται σε πρωτεύον μέτρο πρόληψης.
Το 2005 ο WHO οργανώνει μια παγκόσμια εκστρατεία για την προώθηση της Υγιεινής των
χεριών, First Global Patient Safety Challenge, “Clean Careis Safer Care”, στην οποία
συμμετέχει και η χώρα μας από τον Απρίλιο του 2010. Ακρογωνιαίος λίθος της
εκστρατείας είναι η εφαρμογή των ‘5 βημάτων’ της υγιεινής των χεριών στους χώρους
παροχής υπηρεσιών υγείας με στόχο τον περιορισμό των νοσοκομειακών λοιμώξεων και
τη μείωση της διασποράς της μικροβιακής αντοχής.
Για την καταγραφή της συμμόρφωσης του προσωπικού χρησιμοποιείται η φόρμα
καταγραφής όπως παρουσιάζεται στο δείκτη συμμόρφωσης στην Υγιεινή των Χεριών.
Η ΕΝΛ έχει μεριμνήσει ούτως ώστε να υπάρχουν στο νοσοκομείο μας αναρτημένες
σχετικές αφίσες και οδηγίες στους χώρους που οφείλουν οι επαγγελματίες υγείας να
εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών (π.χ. στα εξωτερικά ιατρεία, στο χώρο εξέτασης, στο
θάλαμο του ασθενούς, στη ΜΕΘ, στα χειρουργεία κλπ.).
Η ΕΝΛ του Νοσοκομείου μας διένειμε στο προσωπικό έγγραφο (αρ. Πρωτ.
19234/12/10/2012) με θέμα ‘Οδηγίες για την Υγιεινή των Χεριών’ που παρατίθενται στο
Παράρτημα 3.
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Ε2. Μέτρα Ατομικής Προστασίας
Σύμφωνα με τον ορισμό του OSHA (Occupational Safety & Health Administration) τα
Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) είναι ο ειδικός ρουχισμός και εξοπλισμός που
χρησιμοποιεί ένας εργαζόμενος για την προστασία του από την έκθεση σε λοιμώδεις
παράγοντες.
Προστατευτική ενδυμασία μίας χρήσεως (ποδιά/μπλούζα)
Το είδος της προστατευτικής ενδυμασίας που απαιτείται καθορίζεται από:


Το βαθμό επικινδυνότητας της έκθεσης (διάρκεια και είδος έκθεσης)



Το δυνητικό κίνδυνο επαφής με μολυσματικά υγρά



Το δυνητικό κίνδυνο επιμόλυνσης της ενδυμασίας από μολυσματικά υγρά

Με βάση τα παραπάνω μια καθαρή, μη αποστειρωμένη ποδιά είναι συνήθως αρκετή για
την προστασία του δέρματος και την αποφυγή επιμόλυνσης της ενδυμασίας κατά τη
διάρκεια διαδικασιών ή παρεμβάσεων που είναι πιθανό να προκαλέσουν αερόλυμα ή
εκτίναξη σωματικών υγρών. Αδιάβροχη ποδιά πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχει
κίνδυνος να λερωθεί η ενδυμασία με αίμα ή άλλα σωματικά υγρά και εκκρίσεις.
Η προστατευτική ενδυμασία πρέπει πάντα να αλλάζει από ασθενή σε ασθενή.
Είδη Προστατευτικής ενδυμασίας
I. Πλαστική ποδιά
Μίας χρήσης πλαστική ποδιά συνιστάται για γενική χρήση και για την προστασία της
ενδυμασίας από εκτίναξη αίματος ή άλλων σωματικών υγρών, ή κατά τη διάρκεια
διαδικασιών με μικρό κίνδυνο επιμόλυνσης του βραχίονα των εργαζόμενων
II. Προστατευτική μπλούζα
Χρησιμοποιείται για την προστασία του δέρματος και της ενδυμασίας του
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού από επαφή με αίμα και άλλα σωματικά υγρά.
III. Ολόσωμη φόρμα
Χρησιμοποιείται κυρίως όταν υπάρχει πιθανότητα μεγάλης επαφής με αίμα ή άλλα
σωματικά υγρά, καθώς και σε κίνδυνο επαφής του δέρματος του εργαζόμενου με
ανοικτές πληγές του ασθενή.
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Χαρακτηριστικά προστατευτικής ενδυμασίας
Πλαστική ποδιά
Προστατευτική
μπλούζα

Ολόσωμη
φόρμα

Αποστειρωμένη
ρόμπα

 Να είναι αδιαπέραστη ή ανθεκτική σε υγρά
 Να είναι μίας χρήσης, για μία διαδικασία ή παρέμβαση σε ασθενή
 Να είναι υγροποιητική, αδιάβροχη, αδιαφανής, ανθεκτική (από μη
υφασμένο ύφασμα- non woven).
 Να είναι μίας χρήσης
 Να έχει ικανοποιητικό μήκος (ως τη μέση της κνήμης) και μακριά
μανίκια με μανσέτα από λάστιχο.
 Να δένει στη μέση με ανθεκτικό κορδόνι
 Να επιτρέπει την άδηλη αναπνοή του σώματος
 Να φέρει σήμανση CE στη συσκευασία
 Έχει τα χαρακτηριστικά της προστατευτικής μπλούζας
 Να είναι κατασκευασμένη από υλικό TYVEK
 Να φέρει ενσωματωμένο κάλυμμα κεφαλής και λάστιχα στα άνω και
κάτω άκρα.
 Να είναι ελαφριά και εύκαμπτη
 Να φέρει σφραγισμένες/ μονωμένες ραφές και να είναι ανθεκτική
σε σκισίματα
 Σε αποστειρωμένη συσκευασία
 Χρησιμοποιείται σε διαδικασίες όπου απαιτείται αποστειρωμένο
πεδίο

Ποδονάρια
Θα πρέπει να είναι:


από ανθεκτικό υλικό



υγροαπωθητικά, αδιάβροχα



μακριά μέχρι το γόνατο, να φοριούνται πάνω από τα υποδήματα και να δένουν με
κορδέλες, που λύνονται εύκολα και αφαιρούνται χωρίς να χρειαστεί να ακουμπά το
χέρι στο κάτω μέρος του υποδήματος.

Ελαστικά υποδήματα (γαλότσες)


Πρέπει να είναι φτιαγμένα από ανθεκτικό υλικό (λάστιχο)



Να φτάνουν μέχρι κάτω από το γόνατο



Να μπορούν να απολυμανθούν μετά τη χρήση τους και να έχουν ικανοποιητική
αντοχή
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Ιατρικά γάντια μίας χρήσεως (λάτεξ ή βινύλιο)


Τα ιατρικά γάντια μιας χρήσεως πρέπει να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο
ώστε να πληρούν τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και πιο συγκεκριμένα τις Ευρωπαϊκές Νόρμες
ΕΝ 455-1,455-2 και 455-3 (2001).



Να μην έχουν οπές.



Τα γάντια μπορεί να είναι με ή χωρίς πούδρα. Επειδή η πούδρα μπορεί να δράσει ως
αλλεργιογόνο, η ΕΝ 455-3 προσδιορίζει ότι ο κατασκευαστής πρέπει να αναγράφει
στη συσκευασία των γαντιών την ύπαρξη ή όχι πούδρας/ταλκ.



Τα γάντια πρέπει να μην προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις στους χρήστες τους
εξαιτίας του υλικού κατασκευής τους



Να φέρουν τη σήμανση CE στη συσκευασία

Επιλογή του τύπου γαντιών
Ένδειξη χρήσης
Μη αποστειρωμένα  Πιθανότητα έκθεσης
γάντια
σε αίμα ή σωματικά
υγρά
 Επαφή με όχι άθικτο
δέρμα ή
βλεννογόνους

Αποστειρωμένα
γάντια

 Πιθανότητα έκθεσης
σε αίμα ή σωματικά
υγρά
Άσηπτες
συνθήκες


Γάντια εργασίας
πολλαπλών
χρήσεων

 Συνιστώνται σε
εργασίες που δεν
αφορούν ασθενή

Παραδείγματα
 Αιμοληψία
 Τοποθέτηση ή αφαίρεση φλεβικών γραμμών
 Διαχείριση μικρών τραυμάτων
 Σε παρουσία πολυανθεκτικών και ιδιαίτερα
μεταδοτικών μικροοργανισμών, σε επιδημίες ή
επείγουσες καταστάσεις
 Οδοντιατρική εξέταση
 Άδειασμα ουροσυλλέκτη
 Χειρισμός ή καθαρισμός εργαλείων και
επιφανειών που περιέχουν βιολογικά υγρά
 Σε χειρουργείο, τοκετό
 Εισαγωγή ουροκαθετήρα
 Τοποθέτηση Κεντρικών Φλεβικών Γραμμών
 Οσφυϊκή παρακέντηση
 Διαχείριση χειρουργικών τραυμάτων
 Προετοιμασία διαλυμάτων παρεντερικής
διατροφής
 Χειρισμός ή καθαρισμός ρυπαρών επιφανειών
και εξοπλισμού
 Γενικές εργασίες καθαριότητας
 Διαχείριση αποβλήτων
 Καθαρισμός εξοπλισμού σε τμήματα
αποστείρωσης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

68

Οφθαλμική προστασία (γυαλιά ή ασπίδα προσώπου)
Τα προστατευτικά γυαλιά πρέπει:


να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την ΕΝ 166:1996



να φέρουν τη σήμανση CE στη συσκευασία



να προσφέρουν πλευρική προστασία



να έχουν αυξημένη ανθεκτικότητα για την προστασία των οφθαλμικών βλεννογόνων



να είναι αντιθαμβωτικά



να έχουν ευρύ οπτικό πεδίο

Τα προστατευτικά γυαλιά μπορεί να είναι τύπου διακριτών φακών (με βραχίονες) ή τύπου
μάσκας (με ιμάντα).
Εξοπλισμός αναπνευστικής προστασίας
I. Μάσκες χειρουργικές μίας χρήσεως
Οι χειρουργικές μάσκες πρέπει:


να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με την ΕΝ 14683/2005



να είναι αδιάβροχες



να φέρουν σήμανση CE στη συσκευασία

II. Μάσκες χειρουργικές με προστατευτική οθόνη οφθαλμών, μίας χρήσεως
Οι χειρουργικές μάσκες με προστατευτική οθόνη οφθαλμών πρέπει:


να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τα πρότυπα του ΕΛΟΤ



η προστατευτική οθόνη των οφθαλμών να είναι διαφανής, αντιθαμβωτική, να παρέχει
πλάγια προστασία και να έχει ευρύ οπτικό πεδίο



να είναι αδιάβροχες



να φέρουν σήμανση CE στη συσκευασία

III. Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP3
Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας πρέπει να:


είναι συμβατή με την ΕΝ 149:2001.



έχει φίλτρο σωματιδίων τύπου P3, που μπορεί να απορροφά το 98% των σωματιδίων
μικρότερων των 0,3μm



φέρει βαλβίδα εκπνοής



φέρει τη σήμανση CE στη συσκευασία
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IV. Συσκευή αναπνευστήρα θετικής πίεσης με αντλία (Positive Air Pressure Respirator PAPR) πολλαπλών χρήσεων
Οι συσκευές αναπνευστήρα θετικής πίεσης με αντλία πρέπει να:


φέρουν μπαταρίες ανεξάρτητης λειτουργίας Λιθίου, η κάθε μία από τις οποίες να
εξασφαλίζει λειτουργία τουλάχιστον 4 ωρών



είναι περιορισμένου θορύβου κατά τη λειτουργία τους



έχουν δυνατότητα απολύμανσης του κεντρικού μηχανισμού



έχουν ακουστικό σήμα εγρήγορσης (alert) για την αλλαγή του φίλτρου και για την
αλλαγή της μπαταρίας



έχουν δυνατότητα calibration πριν την εφαρμογή για τον έλεγχο της λειτουργίας του
συστήματος



έχουν φίλτρο(-α) P3 που απορροφά βιολογικούς παράγοντες, διάρκειας ζωής
σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης του φίλτρου από τον κατασκευαστή. Τα φίλτρα
για τις συσκευές PARP πρέπει να είναι Ρ3 για βιολογικούς παράγοντες και δε
χρειάζεται να είναι μεικτά



συνοδεύονται από εγχειρίδιο οδηγιών και λειτουργίας της συσκευής στην ελληνική
γλώσσα

Τα καλύμματα κεφαλής μίας χρήσεως για τις συσκευές αναπνευστήρα θετικής πίεσης με
αντλία πρέπει να:


πληρούν τα πρότυπα που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ



φέρουν τη σήμανση CE

Γενικότερα για όλα τα είδη ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει διαθέσιμο στην ελληνική
γλώσσα έντυπο το οποίο θα συνοδεύει τη συσκευασία των προϊόντων και το οποίο θα
περιγράφει:


Τις δοκιμασίες που έχει υποστεί το προϊόν



Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τους περιορισμούς χρήσης



Οδηγίες για τυχόν ελέγχους που πρέπει να γίνονται από το χρήστη πριν από τη χρήση
του προϊόντος



Οδηγίες για την προσαρμογή και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του
επιθυμητού επιπέδου προστασίας καθώς και οδηγίες για τη σωστή χρήση
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Οδηγίες για τη συντήρηση, τον καθαρισμό, την απολύμανση (σε περίπτωση που τα
προϊόντα είναι πολλαπλών χρήσεων) και την αποθήκευση



Βοηθητικές εικόνες και σχήματα οδηγίες για την απόρριψη μετά τη χρήση

Η απόρριψη των ΜΑΠ θα γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο
Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Μολυσματικών Αποβλήτων.
Η ΕΝΛ, σε συνεργασία με τους Προϊστάμενους των Τμημάτων, μεριμνά για την
εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στη χρήση των ατομικών μέτρων προστασίας
αλλά και για την παρακολούθησή τους κυρίως κατά τη διαδικασία απόρριψης των ΜΑΠ.
Η ΕΝΛ μεριμνά ούτως ώστε να είναι αναρτημένες σχετικές αφίσες και οδηγίες στους
χώρους που οφείλουν οι επαγγελματίες υγείας να εφαρμόζουν τα μέτρα ατομικής
προστασίας (π.χ. στα εξωτερικά ιατρεία, στο χώρο εξέτασης, στο θάλαμο του ασθενούς,
στη ΜΕΘ, στα χειρουργεία κλπ.).
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Σειρά ένδυσης
1. Προστατευτική ενδυμασία
(ρόμπα ή ποδιά)
 Καλύψτε πλήρως το κορμό του
σώματος από το λαιμό μέχρι τα
γόνατα, από τους βραχίονες μέχρι
τους καρπούς και τυλίξτε το πίσω
μέρος.
 Δέστε στο πίσω μέρος του λαιμού
και στη πλάτη.
2. Μάσκα
 Ασφαλίστε με τα κορδόνια ή τις
ελαστικές ταινίες στη μεσότητα
του πίσω μέρους της κεφαλής και
του λαιμού.
3. Οφθαλμική προστασία
(Γυαλιά ή ασπίδα προσώπου)
 Τοποθετήστε και προσαρμόστε στο
πρόσωπο και στους οφθαλμούς.
4. Γάντια


Καλύψτε το μανίκι της
προστατευτικής ενδυμασίας στους
καρπούς.
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Σειρά αφαίρεσης
1. Γάντια
 Η εξωτερική επιφάνεια των γαντιών πρέπει να
θεωρείται μολυσμένη.
 Πιάστε την εξωτερική επιφάνεια του γαντιού με το
αντίθετο χέρι και αφαιρέστε.
 Κρατείστε το γάντι που αφαιρέθηκε με στο χέρι
που έχει ακόμα γάντι.
 Τοποθετήστε τα δάκτυλα του χεριού χωρίς γάντι
κάτω από το γάντι στο σημείο του καρπού
 Αφαιρέστε το δεύτερο γάντι τοποθετώντας το
πάνω από το πρώτο γάντι.
 Απορρίψτε τα γάντια στον ειδικό σάκο για
μολυσματικά.
2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ
3. Οφθαλμική προστασία
(Γυαλιά ή ασπίδα προσώπου)
 Η εξωτερική επιφάνεια της οφθαλμικής
προστασίας πρέπει να θεωρείται μολυσμένη.
 Για να αφαιρέσετε κρατείστε από τους βραχίονες
των γυαλιών ή τα κορδόνια.
 Απορρίψτε στον ειδικό σάκο για μολυσματικά,
εκτός αν τα υλικά είναι προς αποστείρωση.
4. Προστατευτική ενδυμασία
 Η μπροστινή εξωτερική επιφάνεια και τα μανίκια
πρέπει να θεωρούνται μολυσμένα.
 Λύστε τα κορδόνια.
 Τραβήξτε από το λαιμό και τους ώμους αγγίζοντας
μόνο το εσωτερικό της προστατευτικής
ενδυμασίας.
 Γυρίστε το μέσα έξω της προστατευτικής
ενδυμασίας.
 Διπλώστε την προστατευτική ενδυμασία (ρολό)
και απορρίψτε στον ειδικό σάκο για
μολυσματικά.
5. Μάσκα *
 Η εξωτερική επιφάνεια πρέπει να θεωρείται
μολυσμένη – ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ
 Πιάστε μόνο τα κορδόνια πρώτα από κάτω και
μετά από επάνω.
 Απορρίψτε στον ειδικό σάκο για μολυσματικά.
6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ
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Οι απλές χειρουργικές μάσκες μπορούν να απορριφθούν στο σημείο φροντίδας.
Για τις μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας, εφαρμόστε υγιεινή των χεριών
και αφαιρέστε στον προθάλαμο του χώρου νοσηλείας ή πριν από την πόρτα
εξόδου και απορρίψτε στον ειδικό σάκο για μολυσματικά.

Λίστες Ελέγχου της ΕΝΛ (Check list) για την ένδυση και την αφαίρεση των Μέτρων
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
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Ε3. Διαχείριση αιχμηρών αντικειμένων και αντιμετώπιση ατυχήματος από αιχμηρά και
εκτίναξη βιολογικών υγρών
Η χρήση αιχμηρών αντικειμένων και συσκευών εκθέτει τους επαγγελματίες υγείας στον
κίνδυνο

τραυματισμού

και

λοίμωξης

από

αιματογενώς

μεταδιδόμενους

μικροοργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ιών της ηπατίτιδας Β και C, του ιού HIV,
του ιού Ebola κ.λ.π..
Γενικά περί διαχείρισης αιχμηρών αντικειμένων
Οι συνηθέστερες διαδικασίες κατά τις οποίες μπορεί να συμβεί τραυματισμός από
αιχμηρά είναι:


Κατά τη διάρκεια ιατρονοσηλευτικών πρακτικών με χρήση αιχμηρών συσκευών



Ύστερα από τη χρήση και πριν την απόρριψη της αιχμηρής συσκευής



Κατά τον καθαρισμό των αιχμηρών συσκευών

Όλοι οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να λαμβάνουν τις βασικές προφυλάξεις σε όλους
τους ασθενείς ανεξαιρέτως, θεωρώντας πως όλοι οι ασθενείς είναι πιθανοί φορείς
κάποιου αιματογενώς μεταδιδόμενου νοσήματος.
Εκτίμηση κινδύνου


Αναγνώριση και περιγραφή των παραγόντων κινδύνου



Αξιολόγηση κινδύνων ανά ομάδα επαγγελματιών υγείας, διαδικασία



Περιγραφή και εφαρμογή των προληπτικών μέτρων

Αρχές πρόληψης ατυχημάτων με αιχμηρά


Περιορισμός χρήσης των αιχμηρών ή αντικατάστασή τους με ασφαλέστερες συσκευές



Διαμόρφωση ασφαλούς πεδίου εργασίας που επιτρέπει την άνεση στο χειρισμό των
αιχμηρών αντικειμένων.



Χρήση αιχμηρών και δοχείων απόρριψης με προδιαγραφές ασφαλείας



Δοχεία απόρριψης σε απόσταση <1m από το πεδίο χρήσης τους



Διοικητικές παρεμβάσεις (περιγραφή διαδικασιών και εκπαίδευση προσωπικού)



Συμμόρφωση στις ορθές πρακτικές (βασικές προφυλάξεις, μη επανατοποθέτηση
καλυμμάτων αιχμηρών)



Ορθή χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού
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Ειδικό "κλειστό" σύστημα αιμοληψίας



Εκπαίδευση (συνεχιζόμενη) προσωπικού στην ασφαλή χρήση των αιχμηρών και
διαχείριση των βιολογικών υγρών και στις ορθές πρακτικές διαχείρισης.

Διαδικασία δήλωσης και αντιμετώπισης ατυχήματος με αιχμηρά αντικείμενα και από
εκτίναξη βιολογικών υγρών.


Αρχική αντιμετώπιση – πρώτες βοήθειες



Εργαστηριακή διερεύνηση και διασύνδεση με εξειδικευμένα τμήματα



Λεπτομερής καταγραφή του ατυχήματος στο γραφείο έλεγχου λοιμώξεων



Καθορισμός

και

παρακολούθηση

περαιτέρω

αντιμετώπισης

(πρωτόκολλα

προφυλακτικής αγωγής )


Εργαστηριακή και κλινική παρακολούθηση



Τήρηση αρχείου ατυχημάτων τραυματισμού από αιχμηρά

Διαχείριση ατυχήματος από αιχμηρά αντικείμενα και από εκτίναξη βιολογικών υγρών
Η στρατηγική προφύλαξης του υγειονομικού προσωπικού έναντι μόλυνσης με τους ιούς
της ηπατίτιδας Β, C και HIV περιλαμβάνει:
1. την εφαρμογή των βασικών μέτρων προφύλαξης για κάθε ασθενή.
2. τον εμβολιασμό για την ηπατίτιδα Β όλου του υγειονομικού προσωπικού και
3. την εφαρμογή πρωτοκόλλου για την εκτίμηση της έκθεσης, την αντιμετώπιση και την
παρακολούθηση, μετά από κάθε επαγγελματικό ατύχημα.

Πρωτόκολλο για την εκτίμηση της έκθεσης,

την

αντιμετώπιση και την

παρακολούθηση του υγειονομικού προσωπικού, μετά από κάθε επαγγελματικό
ατύχημα στο Γ.Ν.Π.Α. ‘Π. & Α. Κυριακού’

Βήμα 1
Παροχή άμεσης φροντίδας στο σημείο της έκθεσης


Σχολαστικό πλύσιμο της τραυματικής επιφάνειας με σαπούνι και νερό ή αντισηπτικό



Σχολαστικό πλύσιμο βλεννογόνων (μάτια) με άφθονο νερό ή φυσιολογικό ορό



Απαγορεύεται η έγχυση καυστικών ουσιών (π.χ. χλωρίνη) στην τραυματική επιφάνεια
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Βήμα 2
Αναφορά του περιστατικού


Αναφορά του συμβάντος στον άμεσο προϊστάμενο του επαγγελματία υγείας, στην
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και στον ιατρό εργασίας.



Καταγραφή των συνθηκών: χρόνος, τόπος, ποια σημεία του σώματος του
εργαζομένου έχουν τραυματιστεί ή εκτεθεί σε βιολογικό υγρό ασθενή, κατά τη
διάρκεια ποιας διαδικασίας, ποιο είδος αιχμηρής συσκευής εμπλέκεται και εάν έχουν
τηρηθεί τα προβλεπόμενα μέτρα.



Καταγραφή της σοβαρότητας της έκθεσης: είδος και ποσότητα βιολογικού υγρού,
διάρκεια έκθεσης



Καταγραφή δεδομένων από την πηγή της έκθεσης (ασθενή) : εάν πρόκειται για
ασθενή με λοίμωξη από HIV, HBV ή HCV. Στην περίπτωση ασθενή με HIV λοίμωξη,
καθορισμός του σταδίου της νόσου, ιικό φορτίο, CD4, πληροφορίες για αντιρετροϊκή
αγωγή ή αντοχή.



Καταγραφή δεδομένων από τον επαγγελματία υγείας: ιστορικό εμβολιασμού έναντι
της ηπατίτιδας Β και έλεγχος αντισωματικής απάντησης, υποκείμενα νοσήματα,
φαρμακευτική αγωγή, ιστορικό φαρμακευτικών αλλεργιών, κύηση ή γαλουχία.
Βήμα 3

Κάθε έκθεση πρέπει να αξιολογείται ως προς την πιθανότητα μετάδοσης HIV, HBV ή HCV
συνεκτιμώντας το είδος του βιολογικού υγρού που εμπλέκεται, την οδό και τη βαρύτητα
της έκθεσης. Ο κίνδυνος μετάδοσης αιματογενώς μεταδιδόμενου παθογόνου είναι
σημαντικός όταν πρόκειται για έκθεση σε αίμα, σπέρμα, κολπικά υγρά, εγκεφαλονωτιαίο
υγρό, περιτοναϊκό, περικαρδιακό, πλευριτικό, αρθρικό και αμνιακό υγρό.
Σωματικά υγρά που δεν σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης αιματογενώς
μεταδιδόμενων παθογόνων εκτός εάν είναι εμφανώς επιμολυσμένα με αίμα, είναι: το
σάλιο, τα δάκρυα, ο ιδρώτας, οι ρινικές εκκρίσεις, τα κόπρανα, τα εμέσματα και τα ούρα.
Εκτίμηση του κινδύνου μετάδοσης κατά την έκθεση
α) Τύποι έκθεσης με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης


Διαδερματικός τραυματισμός (π.χ. τρύπημα με βελόνα)



Έκθεση βλεννογόνων (π.χ. πιτσίλισμα βιολογικών υγρών)
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Δέρμα με συνυπάρχουσα δερματίτιδα ή λύση της συνεχείας του



Δάγκωμα (κίνδυνος από έκθεση σε αίμα και για τα δυο άτομα)

β) Τύπος βιολογικού υγρού με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης


Αίμα



Βιολογικά υγρά που περιέχουν ορατό αίμα



Δυνητικά μολυσματικά υγρά (ΕΝΥ, αρθρικό, πλευριτικό, περικαρδιακό, αμνιακό
υγρό, σπέρμα και κολπικές εκκρίσεις)



Απευθείας έκθεση σε υψηλή συγκέντρωση ιού (π.χ. σε εργαστήρια)

γ) Μολυσματικότητα της «πηγής» έκθεσης


Έλεγχος για παρουσία HBsAg



Έλεγχος για παρουσία anti-HCV:
 επί θετικού αποτελέσματος έλεγχος για HCV RNA
 επί αρνητικού αποτελέσματος συνιστάται έλεγχος για HCV RNA αν υπάρχει
ανοσοκαταστολή ή άλλη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς
αρνητικό anti-HCV στο άτομο-«πηγή» (π.χ. ασθενείς με HIV λοίμωξη, χρόνια
νεφρική ανεπάρκεια, μεταμοσχευμένοι)



Έλεγχος για παρουσία anti-HIV (δοκιμασίες ανίχνευσης του γονιδιώματος του
ιού με μοριακές τεχνικές δεν συνιστώνται)



Σε περίπτωση άγνωστης πηγής (π.χ. τρύπημα από βελόνα σε απορρίμματα),
εκτιμάται η επιδημιολογική πιθανότητα μετάδοσης HBV, HCV και HIV (π.χ.
μεγαλύτερος κίνδυνος από τρύπημα βελόνας σε απορρίμματα νοσοκομείου απ’
ό,τι σε ένα γηροκομείο)



Σε περίπτωση άρνησης για εξέταση, εκτιμάται η μολυσματικότητα του ατόμου«πηγή», λαμβάνοντας υπόψη το υποκείμενο νόσημα, τα κλινικά συμπτώματα
και την ύπαρξη ιστορικού συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου



Εργαστηριακός

έλεγχος

της

συγκεκριμένης

βελόνας

ή

του

αιχμηρού

αντικειμένου που αποτέλεσε το μέσο της έκθεσης, δεν συνιστάται
δ) Ευαισθησία του εκτεθέντος


Ιστορικό εμβολιασμού κι ανταπόκρισης
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HBsAg, αnti-HCV, ALT και anti-HIV τη στιγμή του ατυχήματος και πριν από τη
χορήγηση προφύλαξης

Βήμα 4
Χορήγηση προφύλαξης μετά από έκθεση ύποπτη για μετάδοση HBV, HCV


Σε ότι αφορά την μετά την έκθεση προφύλαξη για την ηπατίτιδα Β, η απόφαση
εξαρτάται από τον τύπο της έκθεσης, το HBsAg του ασθενή καθώς και το επίπεδο
της εμβολιαστικής κάλυψης του εργαζόμενου.



Χορήγηση προφύλαξης όσο το δυνατόν γρηγορότερα (εντός 24 ωρών) Πίνακας 1.



Χορήγηση υπεράνοσης γ-σφαιρίνης (HBIG), όπου ενδείκνυται άμεσα ή το
αργότερο μέσα σε μία εβδομάδα.



Χορήγηση εμβολίου και HBIG, μπορεί να γίνει ταυτόχρονα, αλλά σε διαφορετικά
σημεία (το εμβόλιο χορηγείται πάντα στο δελτοειδή μυ).



Προφύλαξη μπορεί να δοθεί σε εγκύους ή θηλάζουσες μητέρες.



Προφύλαξη ή εμβόλιο για HCV λοίμωξη δεν υπάρχει. Ως εκ τούτου η
παρακολούθηση επικεντρώνεται στην έγκαιρη αναγνώριση δεικτών οξείας
ηπατίτιδας C ώστε να γίνει άμεση έναρξη της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.

Χορήγηση προφύλαξης μετά από έκθεση ύποπτη για μετάδοση HIV


Έναρξη χημειοπροφύλαξης άμεσα εντός 48-72 ωρών και χορήγηση της για 4
εβδομάδες με βάση τους Πίνακες 2 & 3.



Έλεγχος εγκυμοσύνης σε κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας που δεν γνωρίζει
ότι είναι έγκυος.



Σε περιπτώσεις έκθεσης σε αίμα από γνωστό HIV(+) ασθενή, η χορήγηση
χημειοπροφύλαξης πρέπει να ξεκινά το συντομότερο δυνατό μετά το συμβάν. Η
έναρξη της χημειοπροφύλαξης εξαρτάται από τον τύπο της έκθεσης, το στάδιο της
HIV λοίμωξης και το ιϊκό φορτίο του ασθενή καθώς και από το ιστορικό της
αντιρετροϊκής θεραπείας του ασθενή, ενώ γίνεται και έλεγχος αντοχής του ιού στα
αντιρετροικά φάρμακα.

Βήμα 5
1. Παρακολούθηση
Για HBV
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Δεν συνιστάται παρακολούθηση, εάν ο χειρισμός των ατόμων με έκθεση σε HBV
έγινε με βάση τις οδηγίες του Πίνακα 1. Ωστόσο, για νομικο-ιατρικούς λόγους
συνιστάται έλεγχος για HΒsAg 6 μήνες μετά από την έκθεση.



Έλεγχος αnti-HBs 1-2 μήνες μετά την τελευταία δόση του εμβολίου (εάν
χορηγήθηκε μόνο εμβόλιο).



Παρακολούθηση δεν ενδείκνυται σε εκτεθέντες που έχουν γνωστή ανοσία έναντι
του HBV ή σε όσους έλαβαν προφύλαξη με HBIG.
Για HCV



Επαναληπτικός έλεγχος με anti-HCV και ALT στους 4-6 μήνες ή/και έλεγχος με HCV
RNA στις 6 εβδομάδες.



Σε περίπτωση anti-HCV θετικού αποτελέσματος, επιβεβαίωση με συμπληρωματικό
έλεγχο (π.χ. μέθοδος ανοσοαποτυπώματος RIBA ή HCV RNA).



Επί θετικού αποτελέσματος, παραπομπή σε ειδικό ιατρό για το ενδεχόμενο
χορήγησης θεραπείας.
Για HIV

1. Έλεγχος εκτεθέντος (γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος ηπατικής και νεφρικής
λειτουργίας και γενική ούρων) εντός 72 ωρών από την έναρξη της
χημειοπροφύλαξης και παρακολούθηση τουλάχιστον 2 εβδομάδων για πιθανή
εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών από τα φάρμακα.
2. Έλεγχος αντισωμάτων για τον HIV γίνεται στις 0, 6, 12 εβδομάδες και στους 6
μήνες μετά από έκθεση καθώς και σε κάθε περίπτωση εμφάνισης οξέος
συνδρόμου ρετροϊού. Η εξέταση μετά τους 6 μήνες συνιστάται σε ειδικές
περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση συνλοίμωξης με HCV.
2. Συμβουλευτική καθοδήγηση


Ιατρική εξέταση και έλεγχος σε κάθε περίπτωση οξείας νόσησης κατά τη διάρκεια
της παρακολούθησης.



Καθοδήγηση για αποφυγή αιμοδοσίας ή δωρεάς οργάνων και σπέρματος στη
διάρκεια της παρακολούθησης.



Δε χρειάζεται τροποποίηση των ερωτικών συνηθειών, ούτε αποφυγή εγκυμοσύνης
(εξαίρεση αποτελεί η έκθεση σε HIV, όπου συνιστάται χρήση προφυλακτικού ή
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αποχή από σεξουαλική δραστηριότητα και αποφυγή εγκυμοσύνης για 6-12
εβδομάδες).


Δεν αντενδείκνυται ο θηλασμός (εξαίρεση αποτελεί η έκθεση σε HIV, όπου μετά
από εκτίμηση, είναι πιθανή η διακοπή του θηλασμού).

Πίνακας 1 : Συνιστώμενη χορήγηση προφύλαξης για HBV μετά από έκθεση

Εμβολιασμός και
ανταπόκριση
εκτεθέντος

Εμβολιασμός (-)

Προφύλαξη ανάλογα με το εάν η «πηγή» είναι:
HΒsAg (+)
HBIG (υπεράνοση
γ-σφαιρίνη) αμέσως και
επιταχυνόμενο* σχήμα
εμβολιασμού
(εάν υπάρχει δυνατότητα για άμεσο
έλεγχο anti-HBs, η χορήγηση HBIG
και εμβολίου γίνεται επί
antiHBs<10 IU /L)

HΒsAg (-)

Άγνωστη πηγή ή μη
διαθέσιμη για έλεγχο

Έναρξη
εμβολιασμού

Έναρξη
εμβολιασμού

Καμιά ενέργεια

Καμιά
ενέργεια

Εμβολιασμός (+)
Γνωστή ανταπόκριση
(anti-HBs≥10 IU/L)

Γνωστή μη
ανταπόκριση
(anti-HBs<10 IU/L)

Άγνωστη
ανταπόκριση

Άτομα σε διαδικασία
εμβολιασμού
(1 ή 2 δόσεις μόνο)

Καμιά
ενέργεια
HBIG αμέσως και έναρξη 2ου κύκλου
εμβολιασμού ή σε περίπτωση
γνωστής μη ανταπόκρισης μετά κι
από το 2ο κύκλο, χορήγηση 1ης
δόσης HBIG αμέσως και 2ης δόσης
HBIG μετά από 1 μήνα
Έλεγχος εκτεθέντος :
1. εάν anti-HBs≥10 IU/L,
καμία ενέργεια
2. εάν anti-HBs<10 IU/L, HBIG συν
μια επαναληπτική δόση εμβολίου κι
έλεγχος τίτλου σε 1-2 μήνες
(εάν anti-HBs<50IU/L συμπλήρωση
2ου κύκλου εμβολιασμού)
HBIG αμέσως και συνέχιση
εμβολιασμού**

Καμιά ενέργεια

Καμιά ενέργεια

Εάν η «πηγή» ανήκει σε
ομάδα υψηλού κινδύνου
(π.χ. χρήστης IV
ναρκωτικών ουσιών ή από
χώρα με αυξημένη
ενδημικότητα), προφύλαξη
ως επί HΒsAg (+)
Έλεγχος εκτεθέντος:
1. εάν anti-HBs≥10 IU/L,
καμία ενέργεια
2. εάν antiHBs <10 IU/L,
επαναληπτική δόση
εμβολίου κι έλεγχος τίτλου
σε 1-2 μήνες (εάν antiHBs
<50IU/L συμπλήρωση 2ου
κύκλου εμβολιασμού)

Συνέχιση
εμβολιασμού
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* Επιταχυνόμενο σχήμα εμβολιασμού: 0, 1, 2 και 12μήνες.
** Όσοι έχουν λάβει μόνο 1 δόση εμβολίου, ολοκληρώνουν τον εμβολιασμό με βάση το
επιταχυνόμενο σχήμα.

Πίνακας 2 : Συνιστώμενη χημειοπροφύλαξη μετά από διαδερμική έκθεση
Άτομο πηγή
Τύπος
έκθεσης

Μικρής
βαρύτητας1

Μεγάλης
βαρύτητας2

HIV οροθετικό
Κατηγορία Ι3

HIV οροθετικό
Κατηγορία ΙΙ4

Συνιστάται βασικό
σχήμα
χημειοπροφύλαξης
(2 φάρμακα)

Συνιστάται ευρύ
σχήμα
χημειοπροφύλαξης
(3 φάρμακα)

Συνιστάται ευρύ
σχήμα
χημειοπροφύλαξης
(3 φάρμακα)

Συνιστάται ευρύ
σχήμα
χημειοπροφύλαξης
(3 φάρμακα)

Πηγή άγνωστης
οροθετικότητας (π.χ.
μη διαθέσιμη για
έλεγχο)
Γενικά όχι
χημειοπροφύλαξη
εκτός εάν η πηγή έχει
γνωστούς παράγοντες
κινδύνου (βασικό
σχήμα)
Γενικά όχι
χημειοπροφύλαξη
εκτός εάν η πηγή έχει
γνωστούς παράγοντες
κινδύνου (βασικό
σχήμα)

Πηγή άγνωστη
(π.χ. βελόνα σε
απορρίμματα)
Γενικά όχι
χημειοπροφύλαξη
εκτός εάν είναι
πιθανή η έκθεση σε
HIV οροθετικά
άτομα (βασικό
σχήμα)
Γενικά όχι
χημειοπροφύλαξη
εκτός εάν είναι
πιθανή η έκθεση σε
HIV οροθετικά
άτομα (βασικό
σχήμα)

HIV οροαρνητικό

Όχι
χημειοπροφύλαξη

Όχι
χημειοπροφύλαξη

Πίνακας 3 : Συνιστώμενη χημειοπροφύλαξη μετά από έκθεση βλεννογόνων / μη ανέπαφου
δέρματος
Άτομο πηγή
Τύπος
έκθεσης

HIV οροθετικό
Κατηγορία Ι3

HIV
οροθετικό
Κατηγορία ΙΙ4

Μικρός
όγκος
(λίγες
σταγόνες)

Συνιστάται βασικό
σχήμα
χημειοπροφύλαξης
(2 φάρμακα)

Συνιστάται ευρύ
σχήμα
χημειοπροφύλαξης
(2 φάρμακα)

Μεγάλος
όγκος
(έντονο
πιτσίλισμα
με αίμα)

Συνιστάται ευρύ
σχήμα
χημειοπροφύλαξης
(2 φάρμακα)

Συνιστάται ευρύ
σχήμα
χημειοπροφύλαξης
(3 φάρμακα)

Πηγή άγνωστης
οροθετικότητας (π.χ.
μη διαθέσιμη για
έλεγχο)
Γενικά όχι
χημειοπροφύλαξη
εκτός εάν η πηγή έχει
γνωστούς παράγοντες
κινδύνου
(βασικό σχήμα)
Γενικά όχι
χημειοπροφύλαξη
εκτός εάν η πηγή έχει
γνωστούς παράγοντες
κινδύνου
(βασικό σχήμα)

Πηγή άγνωστη (π.χ.
βελόνα σε
απορρίμματα)

HIV οροαρνητικό

Γενικά όχι
χημειοπροφύλαξη
εκτός εάν είναι
πιθανή η έκθεση σε
HIV οροθετικά άτομα
(βασικό σχήμα)
Γενικά όχι
χημειοπροφύλαξη
εκτός εάν είναι
πιθανή η έκθεση σε
HIV οροθετικά άτομα
(βασικό σχήμα)

Όχι
χημειοπροφύλαξη

Όχι
χημειοπροφύλαξη

1. Μικρής βαρύτητας: π.χ. συμπαγής βελόνα ή επιφανειακός τραυματισμός
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2. Μεγάλης βαρύτητας: π.χ. μεγάλου διαμετρήματος βελόνα, βαθύ τραύμα, τραυματισμός με βελόνα που
χρησιμοποιήθηκε σε αρτηρία ή φλέβα, ορατό αίμα στη βελόνα
3. HIV οροθετικό Κατηγορία Ι: ασυμπτωματική HIV λοίμωξη ή γνωστό χαμηλό ιϊκό φορτίο
4. HIV οροθετικό Κατηγορία ΙΙ: συμπτωματική HIV λοίμωξη, οξεία ορομετατροπή ή γνωστό υψηλό ιϊκό φορτίο

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΙΧΜΗΡΑ
Γ.Ν.Π.Α. ‘Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ’
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………………………….
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ………………………………………………………………………………
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ………………………………………………………………
ΧΩΡΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ………………………………………………………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ…………………………………………………………
Εμβολιασμοί προ του ατυχήματος
Έναντι τετάνου

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Έναντι Ηπατίτιδας

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Είναι γνωστή η πηγή (ασθενής) από την οποία προήλθε ο τραυματισμός:
ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Βιολογικά υλικά στα οποία εκτεθήκατε
Αίμα 

ή προϊόντα αίματος 

Πτύελα 

Περιτοναϊκό υγρό 

Έμετος 
Πλευριτικό υγρό 

Ε.Ν.Υ. 
Ούρα 

Κόπρανα  Άλλο προσδιορίστε 
Περιγραφή δραστηριότητας κατά την οποία συνέβη το ατύχημα
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τραυματισμός με αιχμηρό αντικείμενο ΝΑΙ 
Υπήρχε ορατό αίμα

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

Περιγράψτε ακριβώς το αιχμηρό αντικείμενο ή τη συσκευή που προκάλεσε το ατύχημα
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
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Περιγραφή τραυματισμού
Επιφανειακός- Χωρία παρουσία αίματος



Σχίσιμο δέρματος- Παρουσία αίματος



Βαθύ τραύμα- Μεγάλη αιμορραγία



Το αιχμηρό αντικείμενο τρύπησε
Ένα ζεύγος γάντια 


Δύο ζεύγη γάντια



Γυμνά χέρια

Άλλο προσδιορίστε………………………………………………………………………….
Έκθεση βλεννογόνων
Μάτια 

Μύτη



Στόμα 

Κατάποση 

Έκθεση δέρματος
Προσδιορίστε σε ποιο μέλος του σώματος έγινε η δερματική έκθεση

Κατάσταση δέρματος
Άθικτο 

Με αμυχές  Φλεγμένων 

Με έλκη 

Με Φλύκταινες 

Άλλο προσδιορίστε…………………………………………………………………….
Προστατευτικά μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ατυχήματος
Γάντια απλά 

Διπλά 
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Προστατευτικά γυαλιά 
Κάλυμμα κεφαλής 
Πλαστική ποδιά 

Γυαλιά οράσεως 

Μάσκα 

Κάλυμμα προσώπου 
Χειρουργική ποδιά



Άλλο προσδιορίστε………………………………………………………………………….
Υπογραφή εργαζομένου…………………………………………………………………….
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Ε4. Καθαριότητα και απολύμανση άψυχου περιβάλλοντος
Η καθαριότητα στο Νοσοκομείο έχει πρωταρχική σημασία για την αποφυγή διασποράς
των μικροβίων στον ενδονοσοκομειακό χώρο. Πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες
προδιαγραφές και όλοι όσοι ασχολούνται με αυτή απαιτείται να έχουν ειδική εκπαίδευση
και ενημέρωση όσον αφορά:
(α) τους βασικούς κανόνες και την ορθή τεχνική καθαρισμού
(β) τους κινδύνους που εγκυμονούν για τους ιδίους, το προσωπικό του Νοσοκομείου και
τους ασθενείς
Βασικοί κανόνες / τεχνικές καθαριότητας
 Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να απομακρύνει και όχι να
διασπείρει τη σκόνη, τα σωματικά υγρά και τους μικροοργανισμούς.


Καθαρισμός επιφανειών (πάτωμα, ψηλότερες επιφάνειες) σε τακτική βάση, όταν
αυτές λερωθούν με βιολογικά υγρά ή όποτε απαιτηθεί επιπλέον.



Απολύμανση

επιφανειών

σε

τακτική

βάση

ή

εντατικοποίηση-αύξηση

της

συχνότητας/ημέρα όταν απαιτείται (νοσηλεία ασθενών με λοιμώδη νοσήματα ή
πολυανθεκτικά παθογόνα).


Συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή τόσο για τα απορρυπαντικά όσο και τα
απολυμαντικά σκευάσματα σε ότι αφορά την αραίωση, τη φύλαξη των σκευασμάτων,
την ανάμιξη διαφορετικών ουσιών, την ημερομηνία λήξης, την προστασία του χρήστη.



Απολύμανση σφουγγαρίστρας και πανιών καθαριότητας τακτικά για την πρόληψη
μόλυνσής τους (πλύσιμο - στέγνωμα τουλάχιστον ημερησίως).



Καθαρισμός και απολύμανση κηλίδων αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών ή υλικών
σύμφωνα με συστάσεις:
 Χρήση γαντιών και προστατευτικού εξοπλισμού.
 Χρήση λαβίδας για τη συλλογή αιχμηρών αντικειμένων.
 Χρήση απορροφητικού χαρτιού.
 Εγκεκριμένο απολυμαντικό σκεύασμα ή υποχλωριώδες 1:10 αρχικά προκειμένου
να αποφευχθεί ο κίνδυνος μετάδοσης λοίμωξης κατά τη διάρκεια της
καθαριότητας και στη συνέχεια 1:100 για την τελική απολύμανση.
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Γενικά μέτρα προστασίας της υγείας του προσωπικού κατά τη χρήση απολυμαντικών
Εφαρμογή βασικών κανόνων προστασίας για εργασία με χημικές ουσίες. Tα
απολυμαντικά είναι βλαπτικά ή τοξικά.
α) Όταν έρθουν σε άμεση επαφή με το δέρμα, συστήνεται:
- εφαρμογή γαντιών
- πλύσιμο των χεριών με άφθονο νερό και σαπούνι
2. Για την αποφυγή εισπνοής ατμών ή λεπτής σκόνης, συστήνεται:
- αποφυγή εργασίας σε κλειστούς χώρους
- χρήση μάσκας εφ' όσον απαιτείται.
Οδηγίες για την ασφαλή και ορθή χρήση των απολυμαντικών:


Επιλέγουμε το συνιστώμενο από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
απολυμαντικό, ανάλογα με το αντικείμενο που θέλουμε να απολυμάνουμε



Εφαρμόζουμε τη σωστή διάλυση



Χρησιμοποιούμε πάντα καθαρά δοχεία με καπάκι για τη διάλυση και τη διατήρηση
διαλυμάτων.



Δε χρησιμοποιούμε το απολυμαντικό διάλυμα της προηγούμενης ημέρας.



Δεν εγκαταλείπουμε όργανα και εργαλεία για πολλές ώρες μέσα στην απολυμαντική
διάλυση. Συνήθως για τα περισσότερα απολυμαντικά (του 24/ώρου) 1 ώρα αρκεί.



Απομακρύνουμε κάθε ρύπο από το αντικείμενο με μηχανική καθαριότητα και καλό
ξέβγαλμα πριν χρησιμοποιήσουμε απολυμαντικό.



Δεν χρησιμοποιούμε δύο απολυμαντικά ή απολυμαντικό και απορρυπαντικό μαζί. Το
μόνο που κατορθώνουμε είναι να καταστρέφουμε τη δράση και των δύο.



Φοράμε γάντια κατά την εμβάπτιση και τον καθαρισμό των αντικειμένων.



Χρησιμοποιούμε άλλα προστατευτικά μέτρα (μάσκα, προστατευτικά γυαλιά,
πλαστική μπλούζα), όταν υπάρχει κίνδυνος εκτίναξης.



Πλένουμε καλά τα χέρια μας μετά το τέλος της διαδικασίας.

Περιοχή ασθενή και περιοχή εργαζομένου
Εστιάζοντας σε ένα συγκεκριμένο ασθενή μπορούμε να ξεχωρίσουμε δύο διαφορετικές
γεωγραφικές περιοχές:
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1. Περιοχή ασθενή (patient zone): είναι μια σημαντική έννοια στη δυναμική της
μετάδοσης των μικροβίων αφού είναι μια περιοχή αποικισμένη ήδη με τη χλωρίδα του.
Περιλαμβάνει: Τον ασθενή και το άμεσο περιβάλλον του (όλες οι επιφάνειες που
αγγίζονται από τον ασθενή - τραπέζι, κρεβάτι, σεντόνια, ιατρικός εξοπλισμός κ.α.).
Δεν περιλαμβάνει: Τους τοίχους, πόρτες και παραβάν.
2. Περιοχή εργαζομένου (Healthcare zone): περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που βρίσκονται
έξω από την περιοχή του ασθενή και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη διαφόρων
μικροβίων ειδικά των πολυανθεκτικών.
Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητός ο διαχωρισμός αυτών των δύο περιοχών, ώστε να
μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης λοιμώξεων στους ασθενείς.
Ταξινόμηση Νοσοκομειακών Χώρων (Victorian Government Department 2005)
i) Χώροι πολύ υψηλού κινδύνου
Χειρουργεία, Αίθουσες Τοκετών, ΜΕΘ, Μονάδες Αιμοκάθαρσης, Μονάδες Εγκαυμάτων,
Ογκολογικές μονάδες, Μονάδες Μεταμόσχευσης, Μονάδες Λοιμώξεων.
 Η καθαριότητα είναι μεγίστης σημασίας και τα αποτελέσματα θα πρέπει να
επιτυγχάνονται με υψηλού επιπέδου σχολαστικότητα και συχνότητα καθαρισμού.
Επειδή οι ασθενείς είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο λοίμωξης, τα προκαθορισμένα
πρωτόκολλα και οι διαδικασίες απαιτούν αυστηρή συμμόρφωση.
 Χρονοδιάγραμμα παρέμβασης: Αμέσως ή το συντομότερο πρακτικά δυνατόν.
 Πρόσθετοι εσωτερικοί χώροι: Διάδρομοι, γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας,
τουαλέτες, αποθήκες, που γειτονεύουν με χώρους πολύ υψηλού κινδύνου είναι
απαραίτητο να λαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο καθαρισμού.
ii) Χώροι υψηλού κινδύνου
ΤΕΠ, Κεντρική Αποστείρωση, Μικροβιολογικά εργαστήρια.
 Η καθαριότητα είναι μεγάλης σημασίας και τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με
τη συχνή προγραμματισμένη καθαριότητα
 Χρονοδιάγραμμα παρέμβασης : Αμέσως ή το συντομότερο πρακτικά δυνατόν.
iii) Χώροι μέτριου κινδύνου
Γενικά τμήματα, Κουζίνες, λοιπά Εργαστήρια, Φαρμακείο, Αίθουσες αναμονής,
Ακτινολογικό, Πλυντήρια
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 Πρόσθετοι εσωτερικοί χώροι: Διάδρομοι, γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας,
τουαλέτες, αποθήκες, κλιμακοστάσια που γειτονεύουν με χώρους μέτριου
κινδύνου είναι απαραίτητο να λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο καθαρισμού.
 Η καθαριότητα είναι σημαντική για λόγους υγιεινής και αισθητικής και τα
αποτελέσματα θα πρέπει να εξασφαλίζονται με τον τακτικό καθαρισμό σε
προγραμματισμένη βάση.
 Χρονοδιάγραμμα παρέμβασης: εντός 0-3 ώρες
iv) Χώροι χαμηλού κινδύνου
Διοικητικές υπηρεσίες, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι αρχείου, αποθήκες, χώροι
μηχανολογικών εγκαταστάσεων, χώροι συνεργείων, κουζίνα, τραπεζαρία, χώροι
προσωπικού, εξωτερικοί χώροι.
 Πρόσθετοι

εσωτερικοί

χώροι:

Διάδρομοι,

ανελκυστήρες,

αίθρια,

χώροι

στάθμευσης και φόρτωσης, γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, τουαλέτες,
αποθήκες, κλιμακοστάσια που γειτονεύουν με χώρους χαμηλού κινδύνου είναι
απαραίτητο να λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο καθαρισμού.
 Η καθαριότητα είναι σημαντική για λόγους αισθητικής και λιγότερο για λόγους
υγιεινής. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να επιτυγχάνονται με τον τακτικό
καθαρισμό σε προγραμματισμένη βάση.
 Χρονοδιάγραμμα παρέμβασης: εντός 0-48 ώρες
Οι επιφάνειες στο νοσοκομειακό χώρο διακρίνονται σε:
 σε ‘High touch’- ‘συχνά αγγιζόμενες’ επιφάνειες (π.χ. πόμολα, κάγκελα κρεβατιού,
διακόπτες, τηλέφωνα, κουδούνια κλήσης, διακόπτες φωτός, τα πληκτρολόγια των
υπολογιστών, monitor, τα άκρα παραβάν κ.λ.π.)
Ο καθαρισμός και απολύμανση των ‘συχνά αγγιζόμενων’ επιφανειών γίνεται
ημερησίως και συχνότερα εάν ο κίνδυνος μόλυνσης του περιβάλλοντος είναι
υψηλότερος (π.χ. μονάδες εντατικής θεραπείας, μονάδες ανοσοκατεσταλμένων).
 Σε ‘Low touch’- στις ‘μη συχνά αγγιζόμενες’ επιφάνειες (π.χ. δάπεδα, τοίχοι,
οροφές, καθρέπτες και τα περβάζια των παραθύρων).
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Οι ‘μη συχνά αγγιζόμενες’ επιφάνειες συνήθως καθαρίζονται σε περιοδική βάση και
όχι σε καθημερινή βάση.
Η συχνότητα καθαρισμού επιφανειών των διαφόρων χώρων του νοσοκομείου
απεικονίζεται στον Πίνακα 4:
Πίνακας 4 . Συχνότητα καθαρισμού στους χώρους του νοσοκομείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Α΄. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ &
ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΩΝ
Καθαρισμός-απολύμανση παρακλίνιας μονάδας (κρεβατιών
& κομοδίνων)
Καθαρισμός-απολύμανση επιφανειών επίπλων, ντουλαπιών,
πόμολων πόρτας.
Επιφάνειες συχνής επαφής (πόμολα, διακόπτες, κάγκελα
κρεβατιών, πάγκος εργασίας κ.α.)
Καθαρισμός-απολύμανση σε αναπηρικές πολυθρόνες και
καθίσματα του δωματίου

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Ημερησίως
2 φορές / ημέρα
2 φορές / ημέρα
Ημερησίως

3 φορές / ημέρα και
εκτάκτως αν χρειαστεί
Καθαρισμός κομοδίνων και κρεβατιών μετά από εξιτήριο ασθενούς με γενική
καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου του ασθενούς.
Γενική καθαριότητα σε ΜΕΘ
Κάθε 15 ημέρες
Καθαρισμός δαπέδων

Γενική καθαριότητα σε Μονάδες Ανοσοκατεσταλμένων

Μηνιαίως

Β΄. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΤΕΠ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός εξεταστικών κλινών, πίνακας ελέγχου άνωθεν
κλίνης και επιφανειών των επίπλων

Ημερησίως

Καθαρισμός χειρολαβών, τηλεφωνικής συσκευής,
φωτιστικών κλίνης, στηριγμάτων ορών

Ημερησίως

Καθαρισμός σε αναπηρικές πολυθρόνες και καθίσματα

Ημερησίως

Καθαρισμός ντουλαπιών και πόμολων πορτών

Ημερησίως

Καθαρισμός δαπέδων
Γενική καθαριότητα

3 φορές / ημέρα και
εκτάκτως αν χρειαστεί
Μηνιαίως
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών των επίπλων

Ημερησίως

Καθαρισμός και απολύμανση πόμολων πορτών,
τηλεφωνικών συσκευών, ραφιών

Ημερησίως

Καθαρισμός δαπέδων

3 φορές /ημέρα και
εκτάκτως αν χρειαστεί

Γ΄. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Καθαρισμός δαπέδων

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Ημερησίως και
εκτάκτως αν
χρειαστεί

Καθαρισμός παρακλίνιας μονάδας (κρεβατιών &
κομοδίνων), πίνακα ελέγχου άνωθεν κλίνης και επιφανειών
Ημερησίως
των επίπλων
Επιφάνειες συχνής επαφής (πόμολα, διακόπτες, κάγκελα
Ημερησίως
κρεβατιών, πάγκος εργασίας κ.α.)
Καθαρισμός και απολύμανση σε αναπηρικές πολυθρόνες
Ημερησίως
και καθίσματα του δωματίου
Καθαρισμός κομοδίνων και κρεβατιών μετά από εξιτήριο με γενική καθαριότητα
του περιβάλλοντος χώρου του ασθενούς.
Γενική καθαριότητα δωματίου κάθε φορά που αδειάζει ένα
Μηνιαίως
δωμάτιο ή όταν κρίνει η προϊσταμένη του τμήματος
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Καθαρισμός επιφανειών των επίπλων, ντουλαπιών, ραφιών

Ημερησίως

Καθαρισμός-απολύμανση πόμολων πορτών, μηχανημάτων,
τηλεφωνικών συσκευών, στηριγμάτων ορών

Ημερησίως

Καθαρισμός-απολύμανση εξεταστικών κλινών, καθισμάτων

Ημερησίως

Καθαρισμός δαπέδων

2 φορές / ημέρα και
εκτάκτως αν χρειαστεί

ΣΤΑΘΜΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ξεσκόνισμα και καθάρισμα επίπλων, ντουλαπιών
Καθαρισμός δαπέδων

Ημερησίως
2 φορές / ημέρα και
εκτάκτως αν χρειαστεί

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Καθαρισμός πόμολων πόρτων και ντουλαπιών
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
(ΣΑΛΟΝΙΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ)

Εβδομαδιαίως
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα ή πανέτα.

2 φορές την ημέρα

Καθαρισμός των καθισμάτων.

Ημερησίως

Καθαρισμός των παράθυρων και πορτών και τζαμιών.

Ημερησίως

Καθαρισμός δαπέδων

2 φορές την ημέρα

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός δαπέδων

Ημερησίως

Καθαρισμός τοίχων, παραθύρων, τζαμιών, φωτιστικών

Μηνιαίως

Καθαρισμός επιφανειών επίπλων και ερμαρίων, ραφιών

Ημερησίως

Δ΄. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΡΑΦΕΙΑ- ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ
Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Ημερησίως

Καθαρισμός ραφιών, τοίχων, πορτών, φωτιστικών

Μηνιαίως

Καθαρισμός δαπέδων

2 φορές / ημέρα και
εκτάκτως αν χρειαστεί

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός καμπίνας θαλάμου ανελκυστήρα

2 φορές / ημέρα

Καθαρισμός δαπέδων

2 φορές / ημέρα

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Καθαρισμός δαπέδων
Καθαρισμός γραφείων και καθισμάτων γραφείου

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Ημερησίως
Ημερησίως

Καθαρισμός πορτών και διακοπτών

Εβδομαδιαίως

Υγρό ξεσκόνισμα βιβλιοθηκών

Μηνιαίως

Καθαρισμός τοίχων και φωτιστικών

Μηνιαίως

ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός δαπέδων

Ημερησίως

Καθαρισμός καθισμάτων γραφείου και πινάκων

Εβδομαδιαίως

Καθαρισμός πορτών και διακοπτών

Μηνιαίως

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός δαπέδων

2 φορές / ημέρα

Καθαρισμός χειρολαβών στις πόρτες εισόδου – εξόδου

Ημερησίως

Καθαρισμός του κιγκλιδώματος

Εβδομαδιαίως
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Καθαρισμός πορτών, τοίχων, τζαμιών

Εβδομαδιαίως

Καθαρισμός πινακίδων, ανακοινώσεων, φωτιστικών,
σοβατεπί

Εβδομαδιαίως

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ- ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός δαπέδων

Ημερησίως

Καθαρισμός ραφιών, τοίχων, πόρτων, φωτιστικών

Μηνιαίως

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός δαπέδων

Ημερησίως

Καθαρισμός ραφιών, τοίχων, πορτών, φωτιστικών

Μηνιαίως

ΧΩΡΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός δαπέδων

Ημερησίως

Καθαρισμός ραφιών, τοίχων, πόρτων, φωτιστικών

Μηνιαίως

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ- ΒΕΡΑΝΤΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός δαπέδων

Ημερησίως

Πλύσιμο των κιγκλιδωμάτων

Κάθε 15 ημέρες

ΘΥΡΩΡΕΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καθαρισμός δαπέδων

Ημερησίως

Καθαρισμός ραφιών, τοίχων, πορτών, φωτιστικών

Μηνιαίως

Η σύμβαση καθαριότητας του Γ.Ν.Π.Α. ‘Π & Α Κυριακού’ με αναλυτικές διαδικασίες και
έντυπα για την εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας και απολύμανσης, επισυνάπτονται
στο Παράρτημα 5.
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Ε5. Είδη προφυλάξεων
Ε5α. Βασικές προφυλάξεις
Οι βασικές προφυλάξεις (Εικόνα 2) λαμβάνονται από όλο το προσωπικό, για όλους τους
ασθενείς και για όλα τα δυνητικά μολυσμένα βιολογικά υγρά αντικείμενα.
Εικόνα 2. Βασικές Προφυλάξεις

Ε5β. Προφυλάξεις επαφής
Λαμβάνονται επιπλέον των βασικών προφυλάξεων και περιλαμβάνουν:


Νοσηλεία του ασθενή σε απομόνωση ή συννοσηλεία ασθενών με το ίδιο νόσημα



Πριν από την είσοδο στο χώρο νοσηλείας του ασθενή, εφαρμόστε υγιεινή των
χεριών και φορέστε την προστατευτική ενδυμασία και τα ιατρικά γάντια.



Χρησιμοποιείστε οφθαλμική προστασία και απλή χειρουργική μάσκα όταν υπάρχει
κίνδυνος εκτίναξης βιολογικών υγρών.



Αμέσως μετά την έξοδο σας από το χώρο νοσηλείας του ασθενή, αφαιρέστε τα
ιατρικά γάντια και εφαρμόστε υγιεινή των χεριών. Στη συνέχεια αφαιρέστε την
προστατευτική ενδυμασία και εφαρμόστε ξανά υγιεινή των χεριών.
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Οι επισκέψεις και οι μετακινήσεις του ασθενή περιορίζονται στις απολύτως
απαραίτητες.



Χρησιμοποιήστε αποκλειστικό ιατρικό εξοπλισμό για το συγκεκριμένο ασθενή ή
υλικά μίας χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση απολυμάνετε τις συσκευές και τα υλικά
κοινής χρήσης.

Ε5γ. Αερογενείς προφυλάξεις
Λαμβάνονται επιπλέον των βασικών προφυλάξεων και περιλαμβάνουν:


Νοσηλεία ασθενή σε θάλαμο αρνητικής πίεσης ή νοσηλεία σε θάλαμο απομόνωσης
(με τουαλέτα και προθάλαμο) ή συννοσηλεία ασθενών με το ίδιο νόσημα σε καλά
αεριζόμενο θάλαμο.



Πριν από την είσοδο στο χώρο νοσηλείας του ασθενή, εφαρμόστε υγιεινή των
χεριών, φορέστε μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας και ελέγξτε τη σωστή
εφαρμογή της.



Χρησιμοποιείστε προστατευτική ενδυμασία και οφθαλμική προστασία όταν υπάρχει
κίνδυνος εκτίναξης βιολογικών υγρών.



Οι επισκέψεις και οι μετακινήσεις του ασθενή περιορίζονται στις απολύτως
απαραίτητες.



Χρησιμοποιήστε αποκλειστικό ιατρικό εξοπλισμό για το συγκεκριμένο ασθενή ή
υλικά μίας χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση απολυμαίνετε τις συσκευές και τα υλικά
κοινής χρήσης.

Ε5δ. Προφυλάξεις σταγονιδίων
Λαμβάνονται επιπλέον των βασικών προφυλάξεων και περιλαμβάνουν:


Νοσηλεία ασθενή σε απομόνωση ή συννοσηλεία ασθενών με το ίδιο νόσημα



Πριν από την είσοδο στο χώρο νοσηλείας του ασθενή, εφαρμόστε υγιεινή των
χεριών και φορέστε απλή χειρουργική μάσκα.



Χρησιμοποιείστε προστατευτική ενδυμασία και οφθαλμική προστασία όταν υπάρχει
κίνδυνος εκτίναξης βιολογικών υγρών.
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Οι επισκέψεις και οι μετακινήσεις του ασθενή περιορίζονται στις απολύτως
απαραίτητες.



Χρησιμοποιήστε αποκλειστικό ιατρικό εξοπλισμό για το συγκεκριμένο ασθενή ή
υλικά μίας χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση απολυμαίνετε τις συσκευές και τα υλικά
κοινής χρήσης.

Ε5ε. Σήμανση ειδικών προφυλάξεων
Η ΕΝΛ του νοσοκομείου, διαμόρφωσε πινακίδες σήμανσης μέτρων προφύλαξης
λοιμώξεων, τις οποίες διέθεσε στις Ειδικές Μονάδες και τα Κλινικά Τμήματα του
Νοσοκομείου (αρ. εγγράφου 16130/21/11/17). Οι Πινακίδες αυτές αναρτώνται στις
πόρτες των θαλάμων των ασθενών ή πάνω από την κλίνη, για να υπενθυμίζουν στους
επαγγελματίες υγείας τις πρόσθετες προφυλάξεις ελέγχου λοιμώξεων για τον εκάστοτε
νοσηλευόμενο ασθενή. Οι απαιτούμενες προφυλάξεις ανάλογα με το είδος του
νοσήματος περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ
 Γαστρεντερίτιδες από: Ροταϊό, Νοροϊό,

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ

Salmonella, Clostridium difficile, Shigella, Giardia
 Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (SARS-μαζί
με προφυλάξεις σταγονιδίων)
 Ηπατίτιδα Α
 Πολυανθεκτικά Βακτήρια, όπως VRE,
Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas με αντοχή
στις καρβαπενέμες, MRSA (απαιτείται και μάσκα
σε παρεμβατικές διαδικασίες του αναπνευστικού)
 RSV
 Εντεροϊοί
 Παραϊνφλουέντζα
 Έρπης Ζωστήρας
 Δερματικές Λοιμώξεις Υψηλής Μεταδοτικότητας
(π.χ. Ψώρα, Φθειρίαση, Μολυσματικό Κηρίο)
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ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ


Γρίπη



Παραϊνφλουέντζα



Αδενοϊοί



Κοκκύτης



Παρωτίτιδα



Μηνιγγίτιδα



Στρεπτόκοκκος ομάδας Α



Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (SARS)
μαζί με προφυλάξεις επαφής

ΑΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ



Ερυθρά



Διφθερίτιδα



Mycoplasma pneumoniae



Haemophilus influenzae τύπου b



Φυματίωση



Ιλαρά



Νόσος των λεγεωνάριων



Μυκητιασικές λοιμώξεις όπως Ασπεργίλλωση
(σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και
πρόωρα νεoγνά)
Επιπλέον και προφυλάξεις επαφής στα εξής :


Ανεμοβλογιά- Έρπητας Ζωστήρας



Αιμορραγικός πυρετός, π.χ. Ebola κ.λ.π.

Οι ασθενείς νοσηλεύονται σε μονόκλινο δωμάτιο με
ροή αέρα αρνητικής πίεσης
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Σχετικός πίνακας με ‘Λοιμώδη Νοσήματα - Περίοδος Μεταδοτικότητας - Τρόπος
Μετάδοσης’ περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 6.
Ε5στ. Ενημέρωση επισκεπτηρίου
Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων έχει συντάξει τις ακόλουθες γενικές οδηγίες για
το οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών που κάνουν εισαγωγή στο Γ.Ν.Π.Α. ‘ Π. & Α.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ’.
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Ε6. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου για τη διασπορά των πολυανθεκτικών
μικροοργανισμών (ΠΑΜ) στο νοσοκομείο
Εισαγωγή
Η διασπορά των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών σε χώρους παροχής υπηρεσιών
υγείας αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας σε διεθνές επίπεδο με πολύ σημαντικές
επιπτώσεις τόσο για τους ασθενείς όσο και για την λειτουργία του υγειονομικού
συστήματος. Η πρόληψη της διασποράς των πολυανθεκτικών παθογόνων στο
νοσοκομειακό περιβάλλον αποτελεί βασική προτεραιότητα κάθε προγράμματος ελέγχου
νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Η πρόληψη της διασποράς των ΠΑΜ πρέπει να γίνεται συγχρόνως σε πολλά επίπεδα και
βασίζεται κυρίως στους παρακάτω άξονες:


Στην πρόληψη της οριζόντιας διασποράς των ΠΑΜ στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Η
κατηγορία αυτή των μέτρων είναι η σημαντικότερη γιατί τα ΠΑΜ μεταδίδονται από
ασθενή σε ασθενή μέσω της επαφής με το προσωπικό του νοσοκομείου ή το
επιμολυσμένο άψυχο περιβάλλον (επιφάνειες, κοινός εξοπλισμός).



Στην πρόληψη των λοιμώξεων από παρεμβατικούς χειρισμούς, που αποτελούν τις
συχνότερες νοσοκομειακές λοιμώξεις και μπορούν σε πολύ υψηλό ποσοστό να
αποφευχθούν με την εφαρμογή των κατάλληλων δεσμών μέτρων και είναι οι
ακόλουθες:
 Βακτηριαιμίες συνδεόμενες με τους Κεντρικούς Φλεβικούς Καθετήρες
 Ουρολοιμώξεις συνδεόμενες με την τοποθέτηση ουροκαθετήρα
 Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού σχετιζόμενες με μηχανική αναπνοή
 Λοιμώξεις Χειρουργικού Πεδίου



Στην έγκαιρη διάγνωση των λοιμώξεων/αποικισμών από ΠΑΜ.



Στην ορθολογική διαχείριση των αντιβιοτικών στο νοσοκομειακό χώρο, η οποία
πρέπει να περιλαμβάνει την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση των λοιμώξεων
από ΠΑΜ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

101

Τα μέτρα ελέγχου διαχωρίζονται στα:
-

γενικά μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους χώρους παροχής
υπηρεσιών υγείας και

-

στα εντατικοποιημένα επιπρόσθετα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε ειδικές
περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που δεν αποδίδουν τα γενικά μέτρα.

Ε6α. Γενικά μέτρα πρόληψης και ελέγχου για τη διασπορά των ΠΑΜ στο Γ.Ν.Π.Α. ‘Π. &
Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ’
Ε6α1. Διοικητικά μέτρα
Η διοίκηση του νοσοκομείου συνεργάζεται με την ΕΝΛ για την εδραίωση και υιοθέτηση
ενιαίας στρατηγικής ελέγχου των λοιμώξεων. Οι σημαντικότερες δράσεις συνοψίζονται
στα ακόλουθα:


Εξασφάλιση των ανθρωπίνων πόρων και της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής.



Ενσωμάτωση των αρχών της πρόληψης για την διασπορά των ΠΑΜ στην καθημερινή
κλινική πρακτική του προσωπικού μέσω της εκπαίδευσης, συμμετοχή σε δράσεις
πρόληψης, πρόσβαση σε επικαιροποιημένες οδηγίες για την εφαρμογή των μέτρων
ελέγχου.

 Ενίσχυση του μικροβιολογικού εργαστηρίου που έχει αναλάβει την υλοποίηση της
επιτήρησης και της έγκαιρης διάγνωσης των ασθενών με λοίμωξη ή αποικισμό από
ΠΑΜ.


Συστηματική ενημέρωση των κλινικών τμημάτων για την τάση των δεικτών που
προκύπτουν από την επιτήρηση στο νοσοκομείο.



Εντόπιση και αντιμετώπιση περιορισμών στην εφαρμογή του προγράμματος



Συμμετοχή σε τοπικά και εθνικά προγράμματα επιτήρησης και παρέμβασης.

Ε6α 2. Εργαστηριακή και κλινική επιτήρηση (screening) στο Γ.Ν.Π.Α. ‘Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ’
Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο μεριμνά για την έγκαιρη ανίχνευση και αναφορά των
πολυανθεκτικών μικροοργανισμών. Μετά την ανίχνευση ΠΑΜ:
 Ενημερώνονται άμεσα οι ΕΝΛ και το αντίστοιχο τμήμα για την αποφυγή συρροών /
επιδημιών από τα συγκεκριμένα παθογόνα.
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 Τα στελέχη των ΠΑΜ αποστέλλονται στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας
(ΚΕΔΥ) για μοριακή ανίχνευση των μηχανισμών αντοχής και τυποποίηση.
Το Νοσοκομείο μας εφαρμόζει ενεργητική εργαστηριακή επιτήρηση αποικισμού των
ΠΑΜ. Συγκεκριμένα:
 Σε ασθενείς που εισάγονται στις Μονάδες Παίδων και Νεογνών (ΜΕΘ και ΜΕΝΝ),
καθώς και κάθε φορά που αυτοί επανεισάγονται στη Μονάδα από άλλο τμήμα (π.χ.
χειρουργείο). Επιπροσθέτως στη ΜΕΝΝ γίνεται συστηματικός έλεγχος αποικισμών
σε ορθικό δείγμα κάθε εβδομάδα, ενώ στη ΜΕΘ σε βρογχικές εκκρίσεις κάθε δύο
μέρες.
 Σε ασθενείς του Ογκολογικού Τμήματος γίνεται περιοδικά.
 Σε ασθενείς άλλων κλινικών τμημάτων, πραγματοποιείται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
i.

Σε ασθενείς που συννοσηλεύτηκαν με ασθενή με ΠΑΜ πριν την διάγνωση και
απομόνωσή του.

ii.

Σε ασθενείς με γνωστό αποικισμό από ΠΑΜ που εισάγονται εκ νέου στο
νοσοκομείο.



Επιδημιολογικός έλεγχος με καλλιέργειες επιφανειών γίνεται σε περιπτώσεις
διερεύνησης επιδημιών και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την ΕΝΛ.

Για τον έλεγχο των αποικισμών χρησιμοποιείται:


για την ανίχνευση των Gram (-) ΠΑΜ τρυβλίο McConkey άγαρ στο οποίο, μετά τον
ενοφθαλμισμό του δείγματος (με την τεχνική των διαδοχικών αραιώσεων)
τοποθετείται δίσκος μεροπενέμης 10μg, κεφοταξίμης 30μg και κεφταζιδίμης 30μg.



για την ανίχνευση των VRE τρυβλίο Skirrow (vanco 10mg/L)



Στο άμεσο μέλλον ενδέχεται ο έλεγχος των ΠΑΜ στελεχών να γίνεται με τη χρήση
ειδικών χρωμογόνων θρεπτικών υλικών.

Καταγραφή/ Επιτήρηση και Διαχείριση ασθενών με ΠΑΜ στο Γ.Ν.Π.Α. ‘Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ’:


Στο Μικροβιολογικό Τμήμα και στο Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων τηρείται
ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής των ΠΑΜ (στοιχεία ασθενή, τμήμα, ημερομηνία
εισαγωγής, προηγηθείσα νοσηλεία, τύπος δείγματος, είδος μικροβίου, ημερομηνία
απομόνωσης, φαινότυπος αντοχής).
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Οι ΝΕΛ ενημερώνονται καθημερινά από το Μικροβιολογικό Τμήμα για την ύπαρξη
ΠΑΜ



Ενημερώνεται άμεσα το αντίστοιχο τμήμα και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα
ελέγχου λοιμώξεων και πρόληψης της διασποράς



Διερευνάται η δυνατότητα απομόνωσης του ασθενή



Τοποθετείται ειδική σήμανση προφυλάξεων επαφής στην είσοδο του θαλάμου.

Το Γ.Ν.Π.Α. ‘Π. & Α. Κυριακού’ συμμετέχει στην εθνική επιτήρηση των βακτηριαιμιών από
ΠΑΜ στα πλαίσια του ‘Σχεδίου Δράσης Προκρούστης’ (ΦΕΚ 388/18-2-2014). Τα
αποτελέσματα της επιτήρησης αξιολογούνται από την Επιτροπή Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων και κοινοποιούνται στη Διοίκηση, καθώς και στα αντίστοιχα Τμήματα και
Ειδικές Μονάδες.
Ε6α3. Φυσικός διαχωρισμός ασθενών – Συνθήκες απομόνωσης
3α. Φυσικός διαχωρισμός ασθενών
Ο φυσικός διαχωρισμός των ασθενών με λοίμωξη ή αποικισμό από ΠΑΜ, από τους
ασθενείς που δεν είναι αποικισμένοι από τα συγκεκριμένα βακτήρια είναι επιβεβλημένος
για τον έλεγχο της διασποράς τους στο νοσοκομειακό περιβάλλον.
Οι τεχνικές φυσικού διαχωρισμού ασθενών με ΠΑΜ που εφαρμόζονται στο Νοσοκομείο
μας, είναι οι ακόλουθες:
I. Απομόνωση
Ο ασθενής νοσηλεύεται μόνος του σε ένα θάλαμο. Η απομόνωση πρέπει να διαθέτει κατά
προτίμηση προθάλαμο και απαραίτητα τουαλέτα. Οι μονόκλινοι θάλαμοι του
νοσοκομείου πρέπει να διατίθενται σε ασθενείς με ένδειξη νοσηλείας σε απομόνωση και
εφαρμογής των προφυλάξεων επαφής. Στο Νοσοκομείο μας λειτουργούν 12 απομονώσεις
και συγκεκριμένα:
Β΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική -1ος όροφος: 4 απομονώσεις σύμφωνα με τις
παραπάνω προδιαγραφές.
Στο υπόλοιπο νοσοκομείο υπάρχουν απομονώσεις με τουαλέτα αλλά χωρίς προθάλαμο:
Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική -2ος όροφος: 2 απομονώσεις
Α΄ Χειρουργική Κλινική: 1 απομόνωση
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Β΄ Χειρουργική Κλινική: 1 απομόνωση
Α’ Παιδιατρική Κλινική: 2 απομονώσεις
Β’ Παιδιατρική Κλινική: 1 απομόνωση
Α΄ Ορθοπεδική Κλινική: 1 απομόνωση
Ογκολογικό Τμήμα: 8 μονόκλινοι θάλαμοι που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως
απομονώσεις ασθενών με ΠΑΜ του συγκεκριμένου τμήματος
II. Συννοσηλεία
Ο ασθενής νοσηλεύεται σε κοινό θάλαμο μαζί με άλλους ασθενείς με λοίμωξη ή φορεία
από το ίδιο παθογόνο (γένος, είδος, φαινότυπος αντοχής).
III. Χωροταξικός - Γεωγραφικός Διαχωρισμός σε ΜΕΘ
Ο χωροταξικός διαχωρισμός εφαρμόζεται σε μεγάλους ενιαίους χώρους νοσηλείας όπου
δεν υπάρχει η δυνατότητα απόλυτου φυσικού διαχωρισμού των ασθενών όπως στις ΜΕΘ.
Σε αυτή την περίπτωση σε μία συγκεκριμένη περιοχή του τμήματος, κατά προτίμηση στην
πιο απομακρυσμένη, μεταφέρονται οι ασθενείς με το ίδιο πολυανθεκτικό παθογόνο. Ο
διαχωρισμός των ασθενών εφόσον είναι εφικτό, πρέπει να συνοδεύεται και από
αντίστοιχο διαχωρισμό του προσωπικού και πιο ειδικά των νοσηλευτών (stuff-nursing
cohorting). Οι νοσηλευτές που θα αναλάβουν τη νοσηλεία των ασθενών με το
συγκεκριμένο ΠΑΜ δεν θα ασχολούνται με τη φροντίδα των υπόλοιπων ασθενών.
Εκτός από τον γεωγραφικό διαχωρισμό στις ΜΕΘ του ‘Π. & Α. Κυριακού’ υπάρχουν και
θάλαμοι απομόνωσης και συγκεκριμένα:
 ΜΕΘ παίδων / 3 θάλαμοι απομόνωσης,
 ΜΕΝΝ / 1 θάλαμος με ενδιάμεσο χώρισμα
 ΜΤΝ / 1 θάλαμος με δύο θέσεις αιμοκάθαρσης, που χρησιμοποιείται ως απομόνωση
όταν αυτό απαιτείται.
IV. Κοινός θάλαμος
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα συννοσηλείας ασθενών με ένα
συγκεκριμένο ΠΑΜ, θα πρέπει να συννοσηλεύονται με ασθενείς χαμηλού κινδύνου για
αποικισμό ή ανάπτυξη σοβαρής λοίμωξης και προοπτική μικρής διάρκειας νοσηλείας. Το
κρεβάτι του ασθενή με τον πολυανθεκτικό μικροοργανισμό θα πρέπει να είναι σε ακραία
θέση, η απόσταση μεταξύ των κρεβατιών πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή (≥ 1m) και να
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υπάρχει τεχνητός φραγμός ανάμεσα στα κρεβάτια (κουρτίνα ή ένα κρεβάτι κενό) ώστε να
ελαχιστοποιείται η επαφή με τον ασθενή και το άψυχο περιβάλλον του. Τέλος θα πρέπει
να εφαρμόζονται αυστηρά όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης για όλους τους ασθενείς του
θαλάμου.
Εκτίμηση κινδύνου
Η απομόνωση των ασθενών όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι θάλαμοι θα πρέπει να γίνεται
βάση εκτίμησης κινδύνου διασποράς των ΠΑΜ. Συστήνεται να δίνεται προτεραιότητα:


Σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο μεταδοτικότητας όπως είναι οι ασθενείς με
εκτεταμένη λοίμωξη μαλακών μορίων – ανοικτά τραύματα, εγκαύματα, διαβητικό
πόδι, κατακλίσεις, δερματοπάθειες (όπως πέμφιγα και έκζεμα), παραγωγικό βήχα.



Σε ασθενείς με ξένα σώματα όπως παροχετεύσεις, κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες και
ουροκαθετήρες, ιδιαίτερα όταν είναι ήδη αποικισμένα.



Σε ασθενείς με λοίμωξη ή αποικισμό από παθογόνα με ιδιαίτερο επιδημιολογικό
ενδιαφέρον για τη χώρα μας, όπως είναι τα ανθεκτικά στις καρβαπενέμες στελέχη
Klebsiella spp. ή εντεροβακτηριακά που παράγουν NDM.

3β. Συνθήκες απομόνωσης-Προφυλάξεις Επαφής
Οι απαιτούμενες συνθήκες απομόνωσης είναι:


Σήμανση του θαλάμου



Σήμανση του φύλλου νοσηλείας του ασθενή



Η πόρτα να παραμένει κλειστή



Τα απαραίτητα υλικά για Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) βρίσκονται έξω από τον
θάλαμο νοσηλείας



Αποκλειστικός ιατρονοσηλευτικός εξοπλισμός, ενώ τα αντικείμενα που βρίσκονται
εντός του χώρου νοσηλείας είναι περιορισμένα



Οι μετακινήσεις ασθενών εντός και εκτός νοσοκομείου απαιτούν την έγκαιρη
ενημέρωση των τμημάτων - νοσοκομείων υποδοχής και περιορίζονται στις απολύτως
απαραίτητες.



Έλεγχος επισκεπτηρίου στο θάλαμο νοσηλείας των ασθενών με πολυανθεκτικούς
μικροοργανισμούς. Το επισκεπτήριο θα πρέπει να είναι περιορισμένο και ενήμερο για
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την εφαρμογή των προφυλάξεων επαφής. Αυτό ισχύει τόσο για το κοινό όσο και για το
προσωπικό του νοσοκομείου που επισκέπτεται το κλινικό τμήμα.
Ε6α4. Υγιεινή περιβάλλοντος
4α. Ιατρικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη νοσηλεία του ασθενή


Κάθε ασθενής πρέπει να έχει τον αποκλειστικά δικό του ιατρικό εξοπλισμό (π.χ.
ακουστικά, περιχειρίδα κτλ.) ο οποίος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλο ασθενή
αν δεν απολυμανθεί πρώτα.



Κάθε ιατρικό μηχάνημα (Χ-Ray, ultrasound) που χρησιμοποιείται από ασθενείς με
ΠΑΜ, πρέπει να απολυμαίνεται μετά τη χρήση του. Για την απολύμανση θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται σκευάσματα συμβατά με τον εξοπλισμό.

4β. Χώρος νοσηλείας
Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα και να εξασφαλίζεται ο συχνός καθαρισμός των
θαλάμων που νοσηλεύονται ασθενείς με λοίμωξη/αποικισμό από ΠΑΜ. Πέραν της
τακτικής διαδικασίας καθαριότητας θαλάμου, απαιτείται αύξηση της συχνότητας,
ιδιαίτερα των μικρών συχνά αγγιζόμενων επιφανειών (πόμολα, διακόπτες) και των
επιφανειών της περιοχής του ασθενούς (κομοδίνο, κλίνη) σε τουλάχιστον 2 φορές ανά
βάρδια. Συστήνεται υγρός καθαρισμός με απολυμαντικό διάλυμα σύμφωνα με συστάσεις
της ΕΝΛ, ενώ λαμβάνονται τα απαραίτητα Μέτρα Ατομικής Προστασίας από το
προσωπικό καθαριότητας.
Καλλιέργειες του άψυχου περιβάλλοντος λαμβάνονται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Αναλυτική καταγραφή των ενεργειών και έντυπα τεκμηρίωσης και επιτήρησης (check list)
της ασφαλούς καθαριότητας του χώρου που νοσηλεύονται ασθενείς με ΠΑΜ
αναφέρονται στο Παράρτημα 4 και 5.
Ε6α5. Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για την έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων
πρόληψης και έλεγχου σε ασθενείς με γνωστό αποικισμό από ΠΑΜ
Η έγκαιρη αναγνώριση των ασθενών με αποικισμό από ΠΑΜ αποτελεί βασικό μέτρο
πρόληψης και ελέγχου της διασποράς των συγκεκριμένων στελεχών στο νοσοκομείο. Η
ενημέρωση των τμημάτων ή άλλων χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας στα οποία θα
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νοσηλευτεί ένας ασθενής με γνωστό αποικισμό/λοίμωξη από ΠΑΜ βοηθά στην έγκαιρη
εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων και τον περιορισμό της διασποράς. Γι αυτό το λόγο η
ενημέρωση των τμημάτων υποδοχής των ασθενών κατά τις μετακινήσεις τους εντός και
εκτός του νοσοκομείου είναι πολύ σημαντική.
Αν στον ασθενή που εξέρχεται από το νοσοκομείο έχει απομονωθεί πολυανθεκτικός
μικροοργανισμός, πρέπει αυτό να αναγράφεται στο ενημερωτικό σημείωμα που λαμβάνει
κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο. Σε περίπτωση επανεισαγωγής του στο ίδιο ή σε
άλλο νοσοκομείο λαμβάνονται άμεσα προφυλάξεις επαφής.
Ε6α6. Παρεμβατικές τεχνικές - Χειρισμός ξένων σωμάτων
Πολύ σημαντικός είναι ο κατάλληλος χειρισμός καθετήρων που συνδέονται με
ιατρονοσηλευτικούς παρεμβατικούς χειρισμούς (π.χ. κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες,
ουροκαθετήρες). Η τοποθέτηση καθώς και η αφαίρεσή τους πρέπει να γίνεται βάση
ενδείξεων και ιδιαίτερα όσον αφορά την αφαίρεσή τους πρέπει να αποφασίζεται το
συντομότερο δυνατό. Οι ασθενείς με καθετήρες χαρακτηρίζονται από αυξημένο κίνδυνο
αποικισμού ή λοίμωξης από νοσοκομειακά παθογόνα. Οι παρακάτω διαδικασίες είναι
καθοριστικές στο χειρισμό των καθετήρων, πρέπει να εφαρμόζονται βάση συγκεκριμένων
πρωτοκόλλων και αφορούν :


Την άσηπτη τεχνική τοποθέτησης τους



Τον κατάλληλο χειρισμό τους κατά την διάρκεια νοσηλείας του ασθενούς



Τις ενδείξεις τοποθέτησης και αφαίρεσης τους.

Στο Παράρτημα 7 συμπεριλαμβάνονται οδηγίες διαχείρισης των ΚΦΚ και check- list και
στο Παράρτημα 8 οι Δέσμες Μέτρων Πρόληψης των Βακτηριαιμιών που σχετίζονται με
Κεντρικούς Φλεβικούς Καθετήρες
Ε6α7. Εκπαίδευση και ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας, των ασθενών και των
επισκεπτών στην εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και πρόληψης
7.α. Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ)
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Η συνεχιζόμενη εκπαίδευσή των ΕΥ είναι καίριας σημασίας και η συμμετοχή τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να είναι υποχρεωτική. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τις
εξής κατηγορίες ΕΥ:


νέοι επαγγελματίες υγείας.



προσωρινό προσωπικό του νοσοκομείου (π.χ. φοιτητές, αποκλειστικοί νοσοκόμοι).



μόνιμο προσωπικό τμημάτων (επαγγελματίες υγείας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα
με

τη

νοσηλεία

των

ασθενών

-

ιατροί,

νοσηλευτές,

φυσιοθεραπευτές,

τραυματιοφορείς, προσωπικό του εργαστηριακού και διοικητικού τομέα)
και πραγματοποιείται με:
 ετήσια συστηματικά εκπαιδευτικά προγράμματα βάση επικαιροποιημένων
οδηγιών ανά κατηγορία ΕΥ ή ανά κλινικό τμήμα και τομέα.
 εφαρμογή τεχνικών υπενθύμισης και ευαισθητοποίησης με έντυπο και
οπτικοακουστικό υλικό.
 εκπαίδευση σε επείγουσα κατάσταση για την αντιμετώπιση κρίσεων.
Τα μέλη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) παρακολούθησαν την Ημερίδα
ενημέρωσης των Κλινικών Εκπαιδευτών για τον ‘Έλεγχο της διασποράς των
Πολυανθεκτικών Μικροοργανισμών στα Ελληνικά Νοσοκομεία’ που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα στις 2/12/2014.
Μετά την αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού από το ΚΕΕΛΠΝΟ, διεξάγονται τακτικά
εκπαιδευτικά μαθήματα στο προσωπικό περίπου κάθε 3-4 μήνες, αλλά και εκτάκτως σε
περίπτωση εμφάνισης μικροεπιδημιών.
7.β. Ασθενείς – Επισκέπτες


Ενημέρωση ασθενών και επισκεπτών για την αναγκαιότητα εφαρμογής των μέτρων
πρόληψης με γραπτές οδηγίες και μηνύματα δημόσιας υγείας.



Εκπαίδευση στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης ιδιαίτερα όσων ατόμων
ασχολούνται με τη φροντίδα των ασθενών στο νοσοκομείο ή και στο σπίτι.

Ε6α8. Επιτήρηση της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στα μέτρα πρόληψης
και ελέγχου
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Η επιτήρηση της συμμόρφωσης στα μέτρα πρόληψης πρέπει να είναι συνεχής, τα
δεδομένα της να αξιολογούνται συστηματικά και να βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία:


Σε συγκεκριμένη μεθοδολογία (εργαλεία, δείκτες)



Σε συγκεκριμένα κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα που την πραγματοποιούν
συστηματικά



Στην συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την κοινοποίηση τους στα κλινικά
τμήματα με ανάλογα σχόλια και συστάσεις

Η επιτήρηση των προφυλάξεων επαφής περιλαμβάνει τα ακόλουθα:


Τη συμμόρφωση των κλινικών τμημάτων στη νοσηλεία των ασθενών σε συνθήκες
απομόνωσης.



Τη συμμόρφωση των ΕΥ στην εφαρμογή των ΜΑΠ.



Τη συμμόρφωση των ΕΥ στην Υγιεινή των Χεριών.



Το συστηματικό και ορθό καθαρισμό και απολύμανση του άψυχου περιβάλλοντος

Ε6α9. Η διαχείριση των αντιβιοτικών
Η χρήση των αντιβιοτικών σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής καθώς
και με την επικράτηση των ανθεκτικών κλώνων στις χλωρίδες των νοσηλευομένων
ασθενών. Η προώθηση της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών είναι κρίσιμης
σημασίας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής στο νοσοκομειακό χώρο. Οι άξονες
πάνω στους οποίους βασίζεται το πρόγραμμα ορθής διαχείρισης των αντιβιοτικών στο
νοσοκομείο μας, αναλύεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισμού.
Ε6β. Επιπρόσθετα μέτρα πρόληψης και ελέγχου για τη διασπορά των ΠΑΜ στο Γ.Ν.Π.Α.
‘Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ’
Εντατικοποίηση των μέτρων καθώς και επιπρόσθετα μέτρα λαμβάνονται στις παρακάτω
περιπτώσεις:
1. Συρροή ασθενών με λοίμωξη/αποικισμό από ΠΑΜ.
2. Ανίχνευση ΠΑΜ για πρώτη φορά στο νοσοκομείο, ή εμφάνισή τους σε τμήματα που
νοσηλεύουν

ευπαθείς

πληθυσμούς

ασθενών

(μονάδες

νοσηλείας

νεογνών,

αιματολογικών ασθενών κ.α.).
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3. Ανίχνευση ΠΑΜ με νέο μηχανισμό αντοχής και ιδιαίτερης επιδημιολογικής σημασίας.
4. Κλινικά τμήματα με υψηλή επίπτωση ασθενών με λοίμωξη/αποικισμό από
πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς η οποία δεν ελέγχεται παρά την εφαρμογή των
βασικών μέτρων πρόληψης και ελέγχου.
Πρακτικές που ακολουθούνται:
Σε περίπτωση που κατά τον επιδημιολογικό έλεγχο που διενεργείται από το
Μικροβιολογικό Εργαστήριο διαπιστωθεί διασπορά ΠΑΜ, πραγματοποιείται συνάντηση
της Ομάδας Δράσης ή της ολομέλειας της ΕΝΛ με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του
τμήματος της διασποράς, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα μείωσης της
διασποράς. Αυτά συνήθως περιλαμβάνουν:


Διαχωρισμό των παιδιών με αποικισμό/ λοίμωξη από ΠΑΜ.



Σήμανση των χώρων νοσηλείας των παιδιών με ΠΑΜ για την τήρηση των μέτρων
προφυλάξεων επαφής.



Αυστηρή τήρηση των προφυλάξεων επαφής (γάντια, μπλούζες, αλκοολούχο διάλυμα)
και ύπαρξη ατομικού εξοπλισμού (στηθοσκόπιο, θερμόμετρο, πιεσόμετρο, κλπ).



Αυστηρή τήρηση της υγιεινής των χεριών.



Γενική καθαριότητα σε όλους τους χώρους του Τμήματος/Μονάδας και λήψη
καλλιεργειών επιφανείας από το περιβάλλον.



Τακτική ενεργητική (εργαστηριακή) επιτήρηση αποικισμών στο Τμήμα/Μονάδα. Τα
στελέχη που απομονώνονται, φυλάσσονται και αποστέλλονται για μοριακή ανάλυση
στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας.



Περιορισμός της χρήσης αντιβιοτικών κατά το δυνατόν.



Διαχωρισμός (cohorting) του προσωπικού που φροντίζει τα παιδιά με ΠΑΜ και
ενίσχυση των βαρδιών του νοσηλευτικού προσωπικού στα πλαίσια του εφικτού.



Εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα τη ‘Διαχείριση ασθενών με
πολυανθεκτικά μικρόβια’.



Εάν κριθεί απαραίτητο αποφασίζεται η προσωρινή αναστολή εισαγωγών στη
Μονάδα/Τμήμα, μέχρι να ελεγχθεί η διασπορά και ενημερώνεται σχετικά το ΚΕΕΛΠΝΟ
και το ΕΚΕΠΥ.
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Η Διοίκηση ενημερώνεται άμεσα, συμμετέχει στον στρατηγικό σχεδιασμό πρόληψης της
διασποράς από ΠΑΜ και όλες οι οδηγίες αποστέλλονται εγγράφως στους εμπλεκόμενους.
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ/ΑΠΟΙΚΙΣΜΟ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ
ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Υγιεινή Χεριών
 Το προσωπικό πρέπει συνεχώς να εκπαιδεύεται στην σωστή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών.
Παρουσία ασθενών με ΠΑΜ η εκπαίδευση εντατικοποιείτε και επιτηρείται η συμμόρφωση.
 Η υγιεινή των χεριών εφαρμόζεται σε όλους τους ασθενείς.
 Η υγιεινή των χεριών πρέπει να εφαρμόζεται παρά την κλίνη και στο σημείο φροντίδας του
ασθενή, ανεξάρτητα από την χρήση γαντιών.
Φυσικός διαχωρισμός ασθενών
Ο ασθενής να νοσηλεύεται σε απομόνωση. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό τότε εφαρμόζονται άλλες
μέθοδοι φυσικού διαχωρισμού.
Συνθήκες Απομόνωσης
 Σήμανση θαλάμου και ειδική σήμανση στο φύλλο νοσηλείας του ασθενούς ώστε να είναι
αναγνωρίσιμο από όλους τους επαγγελματίες υγείας
 Καθορισμός των νοσηλευτών που θα αναλάβουν τη νοσηλεία των ασθενών με ΠΑΜ σε κάθε
βάρδια. Εάν είναι εφικτό υπάρχει αποκλειστικός νοσηλευτής. Οι νοσηλευτές που θα αναλάβουν το
έργο αυτό θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι.
 Εφαρμογή των προφυλάξεων επαφής από όλο το ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που
έρχεται σε επαφή με τον ασθενή. Εξασφαλίζονται τα υλικά για τον Α.Π.Ε. τα οποία θα πρέπει να
βρίσκονται εντός ή εκτός του θαλάμου του ασθενούς και όχι στη νοσηλευτική στάση.
 Ύπαρξη αποκλειστικού εξοπλισμού για τον θάλαμο νοσηλείας του ασθενή.
 Έλεγχος επισκεπτηρίου και διερχόμενων στο θάλαμο των ασθενών.
Απολύμανση άψυχου περιβάλλοντος-ιατρονοσηλευτικού εξοπλισμού
 Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα και να εξασφαλίζεται ο συχνός και ενδελεχής καθαρισμός των
θαλάμων που νοσηλεύονται ασθενείς με λοίμωξη/αποικισμό από ΠΑΜ.
 Το συνεργείο καθαρισμού είναι εκπαιδευμένο στις απαραίτητες διαδικασίες και επιτηρείται.







Μετακινήσεις ασθενών
Περιορισμός των μετακινήσεων του ασθενή.
Σχετική ενημέρωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που θα μεταφέρει και θα υποδεχθεί τον
ασθενή στο άλλο τμήμα ή σε άλλο νοσοκομείο.
Κατάλληλος χειρισμός καθετήρων
Άσηπτη τεχνική στην τοποθέτησης τους
Κατάλληλος χειρισμός τους κατά την διάρκεια νοσηλείας του ασθενούς
Ακολουθούνται οι ενδείξεις τοποθέτησης και αφαίρεσης.

Έλεγχος αποικισμού ασθενών
 Έλεγχος αποικισμού ασθενών που συν-νοσηλεύτηκαν με τον ασθενή με το πολυανθεκτικό
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στέλεχος και εφαρμογή των προφυλάξεων επαφής και σε αυτούς μέχρι τη λήψη του
αποτελέσματος.
 Εάν οι αποικισμοί των ασθενών είναι θετικοί ή προκύψουν και άλλοι ασθενείς με το ίδιο παθογόνο
θα πρέπει να γίνει έλεγχος αποικισμού όλων των ασθενών του κλινικού τμήματος.
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 2.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ/ΑΠΟΙΚΙΣΜΟ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ
ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚA ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΛΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
 Φυσικός διαχωρισμός ασθενή - Εφαρμογή ΠΕ
 Εντατική εφαρμογή της Υγιεινής των Χεριών
 Διαχωρισμός νοσηλευτών-ασθενών
 Εκπαίδευση εκ νέου του προσωπικού στα μέτρα πρόληψης
 ΠΡΟΣΟΧΗ: θα πρέπει να ενημερώνονται για τα μέτρα πρόληψης τα άτομα που έχουν αναλάβει την
φροντίδα του ασθενούς, την μεταφορά του κατά τις μετακινήσεις του εντός και εκτός νοσοκομείου
καθώς και τα τμήματα- νοσοκομεία υποδοχής.
ΕΝΛ- ΚΛΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 Έλεγχος αποικισμού ασθενών που συν-νοσηλεύτηκαν με τον ασθενή με το πολυανθεκτικό
στέλεχος και εφαρμογή των προφυλάξεων επαφής και σε αυτούς μέχρι τη λήψη του
αποτελέσματος
 Εάν οι αποικισμοί των ασθενών είναι θετικοί ή προκύψουν και άλλοι ασθενείς με το ίδιο παθογόνο
θα πρέπει να γίνει έλεγχος αποικισμού όλων των ασθενών του κλινικού τμήματος
ΕΝΛ/ΝΕΛ
 Η ΕΝΛ ενημερώνει την νοσηλευτική και ιατρική υπηρεσία καθώς και την διοίκηση
 Ο/η ΝΕΛ επισκέπτεται το κλινικό τμήμα και επιβεβαιώνει στους υπεύθυνους των τμημάτων την
απομόνωση του ΠΑΜ
 Ο/Η ΝΕΛ επιτηρεί εάν μονώθηκε ο ασθενής, εάν εφαρμόστηκαν οι προφυλάξεις επαφής και εάν
καταγράφηκε στον νοσηλευτικό φάκελο του ασθενή (εργαλείο επιτήρησης μέτρων προφύλαξης)
 Η ΕΝΛ διαπιστώνει προβλήματα που υπάρχουν στην διαχείριση του ασθενή και συνεργάζεται με
τους υπευθύνους του τμήματος και την νοσηλευτική/ιατρική υπηρεσία και τη διοίκηση για την
αντιμετώπισή τους
 Ο/Η ΝΕΛ καταγράφει τον ασθενή στο αρχείο που διατηρεί και παρακολουθεί την πορεία του στο
νοσοκομείο (εργαλείο επιτήρησης μέτρων προφύλαξης)
 Ο ασθενής συμπεριλαμβάνεται στην επίσημη επιτήρηση του νοσοκομείου και δηλώνεται στο
ΚΕΕΛΠΝΟ (δείκτες επιτήρησης)
Διοίκηση/Νοσηλευτική και Ιατρική Υπηρεσία
Θα πρέπει να ενημερώνονται για τους νέους ασθενείς με πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς και να
επισκέπτονται τα κλινικά τμήματα για τον εντοπισμό προβλημάτων και περιορισμών στην εφαρμογή των
μέτρων
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΣΩΝ
ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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Ε7. Κατευθυντήριες οδηγίες και Δέσμες μέτρων για παρεμβατικές διαδικασίες
Οι δέσμες μέτρων αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες υγείας και
στοχεύουν στην παροχή της ασφαλέστερης δυνατής ιατρονοσηλευτικής φροντίδας στον
ασθενή. Στα χαρακτηριστικά των δεσμών μέτρων συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:


Κάθε δέσμη μέτρων περιλαμβάνει διαδικασίες και βήματα τα οποία θα πρέπει να
ακολουθούνται στο σύνολό τους για να είναι αποτελεσματική.



Τα μέτρα που απαρτίζουν τις δέσμες βασίζονται σε αποτελέσματα τυχαιοποιημένων
μελετών και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες.



Η συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας και η εφαρμογή των μέτρων που
απαρτίζουν τις δέσμες αξιολογούνται με τη μεθοδολογία «όλο ή ουδέν».

Η χρήση παρεμβατικών συσκευών όπως ουροκαθετήρες, αγγειακοί καθετήρες,
αναπνευστήρες

κτλ,

αποτελεί

σημαντικό

παράγοντα

κινδύνου

για

εμφάνιση

νοσοκομειακής λοίμωξης. Η άσηπτη τοποθέτηση και η προσεκτική διαχείριση και
διατήρηση αυτών των συσκευών μειώνουν δραστικά την πιθανότητα εκδήλωσης
λοίμωξης σχετιζόμενης με τη συγκεκριμένη συσκευή. Βασικά στοιχεία που περιορίζουν
τον κίνδυνο εμφάνισης λοιμώξεων σχετιζόμενων με παρεμβατικές συσκευές είναι:


Εκτίμηση της αναγκαιότητας τοποθέτησης της συσκευής λαμβάνοντας υπόψη τον
κίνδυνο λοίμωξης.



Παραμονή της παρεμβατικής συσκευής για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.



Επιλογή της κατάλληλης παρεμβατικής συσκευής για κάθε ασθενή.



Εφαρμογή της δέσμης μέτρων για κάθε παρεμβατική συσκευή.



Επαρκής εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στην ορθή τοποθέτηση και
διαχείριση/διατήρηση των παρεμβατικών συσκευών.



Συστηματική παρακολούθηση των ασθενών για την εμφάνιση συμπτωμάτων και
σημείων λοίμωξης.

Στο Παράρτημα 8, επισυνάπτονται οι Δέσμες Μέτρων Πρόληψης και Ελέγχου των
Λοιμώξεων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και αφορούν:
1. Δέσμη μέτρων για την πρόληψη χειρουργικών λοιμώξεων
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2. Δέσμη μέτρων για την πρόληψη ουρολοίμωξης, που σχετίζεται με τη χρήση
ουροκαθετήρα
3. Δέσμη μέτρων για την πρόληψη πνευμονίας που σχετίζεται με τη χρήση αναπνευστήρα
(VAP)
4. . Δέσμη μέτρων για την πρόληψη βακτηριαιμίας που σχετίζεται με τη χρήση ΚΦΚ
Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων έχει διανείμει οδηγίες διαχείρισης των ΚΦΚ και
έχει εκπαιδεύσει σχετικά το προσωπικό του Νοσοκομείου μας. Σε τακτά χρονικά
διαστήματα γίνεται επιτήρηση της συμμόρφωσης με ημερήσια Λίστα Ελέγχου (check list)
και εργαλείο Ελέγχου Συμμόρφωσης (audit tool) (Παράρτημα 7). Αντίστοιχα εργαλεία
συμμόρφωσης έχουν εφαρμοστεί στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού από την Επιτροπή
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (ΕΝΕΝ).
(Παράρτημα 7). Στο Γ.Ν.Π.Α. ‘Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ’ γίνεται επιτήρηση και καταγραφή των
βακτηριαιμιών που σχετίζονται με Κεντρικούς Φλεβικούς Καθετήρες (CLABSI) στις ΜΕΘ,
ΜΕΝΝ και ΟΤΑΚ, ουρολοιμώξεων που σχετίζονται με ουροκαθετήρα Foley (CAUTI) στη
ΜΕΘ παίδων σε συνεργασία με το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης
Νοσημάτων (CLEO) από τον Ιούνιο του 2016.
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Ε 8. Διαχείριση επιδημιών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
Ορισμός
Ως νοσοκομειακή επιδημία ορίζεται η εμφάνιση περισσοτέρων από το αναμενόμενο
κρουσμάτων λοίμωξης από το ίδιο παθογόνο σε ορισμένη χρονική περίοδο ή η εμφάνιση
δύο ή περισσοτέρων κρουσμάτων συνδεόμενων μεταξύ τους.
Στα παθογόνα που συχνότερα απομονώνονται στις περιπτώσεις νοσοκομειακών
επιδημιών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:


Staphylococcus aureus



Pseudomonas aeruginosa



Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens και άλλα εντεροβακτηριακά



Παθογόνα που προκαλούν διαρροϊκά σύνδρομα (Salmonella, Campylobacter,
Norovirus)



Παθογόνα του αναπνευστικού συστήματος (γρίπη, RSV)



C. difficile εντεροκολίτιδα



Hepatitis Α, B, C virus



Legionella pneumophila

Οι βασικές αρχές διερεύνησης επιδημιών στο χώρο του Νοσοκομείου είναι:


Περιγραφή της επιδημίας



Ανάπτυξη της υπόθεσης για την πηγή/αιτιολογία της επιδημίας



Έλεγχος της υπόθεσης με τη χρήση αναλυτικών επιδημιολογικών μεθόδων

Οι στόχοι της διερεύνησης επιδημιών στο χώρο του Νοσοκομείου είναι οι εξής:


Αναγνώριση του αιτιολογικού παράγοντα



Ανίχνευση πηγών λοίμωξης



Προσδιορισμός του τρόπου μετάδοσης



Περιορισμός πηγών λοίμωξης και μέσων διασποράς



Επιτήρηση – Επίβλεψη



Πρόληψη επιδημιών στο μέλλον

Πρωτόκολλο άμεσης παρέμβασης για τη διερεύνηση και διαχείριση επιδημιών στο
Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ’
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Με τη διαπίστωση των πρώτων κρουσμάτων μιας επιδημίας συνεδριάζει η Ομάδα Άμεσης
Παρέμβασης της ΕΝΛ και οι ΕΥ των Τμημάτων όπου προέκυψε η επιδημία. Γίνεται
καταγραφή

και

επεξεργασία

των

περιστατικών

και

ελέγχεται

αν

υπάρχει

ενδονοσοκομειακή διασπορά ή κοινή ‘πηγή’ της λοίμωξης. Με την επιβεβαίωση της
επιδημίας ο Πρόεδρος της ΕΝΛ ενημερώνει προφορικά και εγγράφως τη Διοίκηση, η
οποία ενημερώνει το ΚΕΕΛΠΝΟ.
Το

πρωτόκολλο

διαχείρισης

της

επιδημίας

προβλέπει

διαδικασίες

που

πραγματοποιούνται ανάλογα με το είδος της λοίμωξης και του παθογόνου και είναι τα
εξής:


Εντοπισμός του ασθενή/ των ασθενών



Απομόνωση/συν-νοσηλεία



Αποκλειστικός ιατρικός εξοπλισμός



Μέτρα προφυλάξεων ανάλογα με τον τρόπο μετάδοσης του αιτιολογικού
παράγοντα



Υγιεινή χεριών



Έλεγχος φορείας ασθενών και προσωπικού



Αποστείρωση, απολύμανση, ασηψία



Καθαριότητα άψυχου περιβάλλοντος



Έλεγχος αντιβιοτικής θεραπείας



Ελεγχόμενες εισαγωγές / αναστολή εισαγωγών



Εμβολιασμός προσωπικού



Εκπαιδευτικά προγράμματα



Επιτήρηση – επίβλεψη - παρέμβαση

Στάδια διερεύνησης επιδημιών σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Στάδιο 1.Επιβεβαίωση της επιδημίας. Καθορισμός και αξιολόγηση της επίπτωσης της
λοίμωξης για τη διαπίστωση της πραγματικής αύξησης της επίπτωσης
Στάδιο 2. Επιβεβαίωση της διάγνωσης. Για την επιβεβαίωση της διάγνωσης απαιτείται
εργαστηριακός έλεγχος και συχνά τυποποίηση του παθογόνου αιτιολογικού παράγοντα
ώστε να διερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ των κρουσμάτων. Τα στελέχη στέλνονται σε
εργαστήρια αναφοράς ανάλογα με το παθογόνο.
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Στάδιο 3. Ορισμός κρούσματος


Περιγραφή συμπτωμάτων – σημείων



Καθορισμός πλαισίων τόπου, χρόνου, ατόμου. Η ηλικία, το φύλο και τα υποκείμενα
νοσήματα είναι δεδομένα που συνήθως χαρακτηρίζουν τη μεταβλητή του «ατόμου»,
ενώ ο «τόπος» μπορεί να υποδεικνύει πιθανούς παράγοντες κινδύνου



Ο ορισμός μπορεί να τροποποιείται στο χρόνο

Στάδιο 4. Καταγραφή κρουσμάτων


Προσδιορισμός του δείκτη προσβολής (αριθμός ασθενών με λοίμωξη προς αριθμό
ασθενών σε κίνδυνο για την εμφάνιση λοίμωξης).



Διαμόρφωση της επιδημικής καμπύλης

Στάδιο 5. Ανίχνευση νέων κρουσμάτων


Μικροβιολογικά δεδομένα



Δεδομένα αρχείων επιτήρησης – παρέμβασης



Πληροφορίες από κλινικούς

Στάδιο 6. Καθορισμός Ομάδας Διερεύνησης και Διαχείρισης (ΟΔΔ)


Ανάληψη αρμοδιοτήτων - συνεχής αμφίδρομη ενημέρωση - παρατήρηση



Ενημέρωση διοίκησης και θεσμικών οργάνων



Ανασκόπηση ιστορικών των ασθενών- ιχνηλάτηση.



Αναγνώριση αλλαγών που μπορεί να σχετίζονται με την αύξηση της επίπτωσης της
λοίμωξης (π.χ. νέο προσωπικό, εφαρμογή νέων τεχνικών, νέων εργαστηριακών
μεθόδων, νέα κλινικά τμήματα, αλλαγές στην αναλογία ασθενών - προσωπικού)



Εφαρμογή των διαδικασιών και κανόνων - έλεγχος- αναθεώρηση- εφαρμογή

Στάδιο 7. Διαμόρφωση υπόθεσης
Τα δεδομένα από:


Επιδημική καμπύλη



Καταγραφή ασθενών / χαρακτηριστικών λοίμωξης



Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Διαμορφώνουν την υπόθεση σχετικά με:


Την πηγή λοίμωξης



Τον τρόπο μετάδοσης- διασποράς
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Στάδιο 8. Έλεγχος υπόθεσης (αναλυτικές μελέτες)


Μελέτη ασθενών-μαρτύρων



Μελέτη σειράς

Η επιλογή εξαρτάται από:
 Τον αριθμό των κρουσμάτων
 Τη διάρκεια της επιδημίας
 Τη σπανιότητα του νοσήματος
 Το διαθέσιμο χρόνο
Στάδιο 9. Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ελέγχου και πρόληψης διασποράς της
λοίμωξης
Το συγκεκριμένο στάδιο εφαρμόζεται άμεσα με την αναγνώριση των πρώτων
κρουσμάτων, ενώ τα μέτρα μπορεί να τροποποιούνται όσο περισσότερα δεδομένα για το
παθογόνο και τον τρόπο διασποράς του γίνονται διαθέσιμα.
Στάδιο 10. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Γραπτή αναφορά στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, στο ΚΕΕΛΠΝΟ και στην Γενική
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Υγείας.
Στάδιο 11. Εφαρμογή μέτρων ελέγχου λοιμώξεων με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα για
την πρόληψη εμφάνισης νέων επιδημιών
Πρωτόκολλα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (π.χ. πανδημία γρίπης -Παράρτημα 9)
ή καταστροφών (Περσέας, Σώστρατος)
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Ε9. Ασφαλής μεταφορά βιολογικών δειγμάτων εντός και εκτός του νοσοκομείου
Η επιλογή του είδους του κλινικού δείγματος για μικροβιολογική ανάλυση, καθώς και η
συλλογή και μεταφορά του στο εργαστήριο είναι καθοριστικές παράμετροι για τη σωστή
διάγνωση και θεραπεία του ασθενή. Οι κλινικοί γιατροί πρέπει να βρίσκονται σε
επικοινωνία με το εργαστήριο, ώστε να διασφαλίζουν ότι όλη η διαδικασία συλλογής και
διακίνησης του δείγματος είναι η ενδεδειγμένη.
Η μεταφορά των δειγμάτων πραγματοποιείται:
Α. Εντός του νοσοκομείου με:
– Τραυματιοφορείς
– Σωληνωτό ταχυδρομείο (από το ογκολογικό τμήμα, την ΑΠ και τη ΒΠΠΚ).
Β. Εκτός νοσοκομείου με:
– Υπηρεσίες μεταφορών βιολογικών υλικών
– Ιδιωτική μεταφορά
Προϋποθέσεις ορθής συλλογής και μεταφοράς κλινικών δειγμάτων:
Α) Η λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος χωρίς επιμολύνσεις και σε επαρκή ποσότητα.
Β) Η λήψη στο σωστό χρόνο.
- Πριν από τη χορήγηση αντιμικροβιακών φαρμάκων (συμπεριλαμβανομένων
κολλυρίων και αλοιφών) και αν έχει ήδη ξεκινήσει αγωγή, αμέσως πριν την επόμενη
δόση.
- Πριν από την αλλαγή των τραυμάτων.
Γ) Η χρήση κατάλληλου δοχείου συλλογής.
- Το δοχείο πρέπει να είναι ειδικό και να κλείνει αεροστεγώς για την αποφυγή
διασποράς παθογόνων μικροβίων και να είναι εξωτερικά καθαρό
Δ) Η ορθή και πλήρης σήμανση του δοχείου συλλογής του δείγματος με τα στοιχεία του
ασθενή και την προέλευση του δείγματος
Ε) Το πλήρως συμπληρωμένο παραπεμπτικό εξετάσεων που θα περιλαμβάνει:
- τα στοιχεία του ασθενή
- το είδος του δείγματος και την ανατομική περιοχή προέλευσής του
- τη ζητούμενη εξέταση
- τα στοιχεία από το ιστορικό του ασθενή
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- τα στοιχεία του θεράποντος γιατρού.
ΣΤ) Η μεταφορά στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο με τον ορθό τρόπο, εξασφαλίζοντας την
ποιότητα του δείγματος και την ασφάλεια του μεταφορέα και του κοινού.
- Το δείγμα τοποθετείται σε ειδικό διαφανές πλαστικό δίχωρο σακουλάκι μεταφοράς.
Στην 1η θήκη τοποθετείται το δείγμα και στη 2η το παραπεμπτικό.
– Εφαρμογή του απαραίτητου εξοπλισμού (γάντια, μπλούζα κ.ά.) από τον μεταφορέα
Ζ) Η γρήγορη μεταφορά στο εργαστήριο.
- Ιδανικά όλα τα δείγματα πρέπει να μεταφέρονται στο εργαστήριο σε λιγότερο από 2
ώρες. Σε περίπτωση μικρής ποσότητας δείγματος ο χρόνος μεταφοράς μειώνεται σε
15-30 λεπτά.
- Αν προβλέπεται καθυστέρηση, πρέπει να αποθηκεύονται υπό ειδικές συνθήκες (π.χ.
οι βιοψίες ιστών μπορεί να διατηρηθούν για 20-24 ώρες, αν φυλαχθούν στους 25 οC
εντός αναερόβιου συστήματος μεταφοράς). Γενικά, μόνον τα δείγματα στα οποία
πρόκειται να αναζητηθούν ιοί μπορούν να παραμείνουν σταθερά για 2-3 ημέρες στους
4 οC.
Η αποστολή του κλινικού δείγματος στο Εργαστήριο πρέπει να γίνεται με τρόπο που να
διασφαλίζει την βιωσιμότητα του πιθανού παθογόνου μικροοργανισμού (Πίνακας 5).
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Πίνακας 5: Γενικές οδηγίες συλλογής και μεταφοράς του κλινικού δείγματος
Είδος ζητούμενης
εξέτασης
Καλλιέργεια για
αερόβια βακτήρια
Καλλιέργεια για
αερόβια και αναερόβια
βακτήρια

Καλλιέργεια για
μύκητες
Καλλιέργεια για
μυκοβακτηρίδια
Καλλιέργεια ιού

Υποψία παθογόνου
βιοτρομοκρατίας
Ορολογικός έλεγχος Ανίχνευση
αντισωμάτων
Ανίχνευση αντιγόνου
Μοριακές τεχνικές
(PCR, real-time PCR,
multiplex-PCR, κλπ)

Είδος δείγματος
Ιστοί, υγρά παρακέντησης, υλικά
αναρρόφησης, βιοψίας, κλπ
Στυλεοί (2η επιλογή), συνιστώνται
οι τύπου “flocked”
Ιστοί, υγρά παρακέντησης, υλικά
αναρρόφησης, βιοψίας, κλπ
Στυλεοί (2η επιλογή), συνιστώνται
οι τύπου “flocked”
Ιστοί, υγρά παρακέντησης, υλικά
αναρρόφησης, βιοψίας, κλπ
Στυλεοί (2η επιλογή) (κατάλληλοι
για ζύμες και επιφανειακές
μυκοβακτηριδιακές λοιμώξεις)
Ιστοί, υγρά παρακέντησης, υλικά
αναρρόφησης, βιοψίας, κλπ
Στυλεοί (2η επιλογή), συνιστώνται
οι τύπου “flocked”
Επικοινωνία με ΚΕΕΛΠΝΟ

Συλλογή, θερμοκρασία και
χρόνος αποστολής*
Αποστειρωμένα δοχεία- ΘΔάμεσα
Υλικό μεταφοράς για στυλεούςΘΔ- 2 ώρες
Αποστειρωμένα δοχεία
κατάλληλα για διατήρηση
αναερόβιων βακτηρίων-ΘΔ άμεσα
Υλικό μεταφοράς αναερόβιωνΘΔ- 2 ώρες
Αποστειρωμένο δοχείο- ΘΔ- 2
ώρες
Υλικό μεταφοράς για στυλεούςΘΔ- 2 ώρες
Υλικό μεταφοράς ιών- σε πάγοάμεσα
Υλικό μεταφοράς για στυλεούς ΘΔ- 2 ώρες

6-8 ml αίματος σε σωληνάριο
χωρίς αντιπηκτικό

Σωληνάριο για πήγμα- ΘΔ- 2
ώρες

Όπως συνιστάται από το
εργαστήριο που θα αποσταλεί το
δείγμα
2-5 ml αίματος σε σωληνάριο με
αντιπηκτικό
Άλλο δείγμα

Κλειστό δοχείο μεταφοράς- ΘΔ- 2
ώρες
Σωληνάριο με EDTA- ΘΔ- 2 ώρες
Κλειστό δοχείο μεταφοράς- ΘΔ- 2
ώρες

* ΘΔ: θερμοκρασία δωματίου, Κατάλληλο υλικό μεταφοράς ανάλογα με το είδος της ζητούμενης εξέτασης

Μεταφορά δειγμάτων με το σωληνωτό ταχυδρομείο:
Τα δείγματα μετά τη συσκευασία τους τοποθετούνται σε οβίδες και αποστέλλονται στα
κατάλληλα εργαστήρια.
ΔΕΝ αποστέλλονται με το σωληνωτό ταχυδρομείο:
– δείγματα εγκεφαλονωτιαίου υγρού
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– δείγματα για ιστολογική ή κυτταρολογική εξέταση
– αιμοκαλλιέργειες
– δείγματα σε γυάλινα σωληνάρια ή δοχεία
Κατάλληλη συσκευασία για τη μεταφορά των μικροβιολογικών δειγμάτων
Οι απαιτήσεις της συσκευασίας ανάλογα με το είδος του δείγματος, περιλαμβάνονται υπό
μορφή οδηγιών συσκευασίας (PI) στους κανονισμούς των:
– ICAO (International Civil Aviation Organization)
– IATA (International Air Transport Association)
– Στην ΚΥΑ 35043/2524/1-9-2010 (ΦΕΚ Β΄1385/2010) όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 52280/4720/8-11-2011 (ΦΕΚ Β΄ 2640/2011) και την ΚΥΑ
52167/4683/2012 (ΦΕΚ Β΄37/2012).
Τα προς μεταφορά δείγματα διακρίνονται σε:
1. Μολυσματικό υλικό κατηγορίας Α / συσκευασία UN2814
Ορισμός: ο λοιμογόνος παράγοντας που μεταφέρεται είναι σε τέτοια μορφή, ώστε η
έκθεση στον παράγοντα αυτόν είναι δυνατόν να προκαλέσει μόνιμη αναπηρία ή
θανατηφόρα νόσο στον άνθρωπο ή τα ζώα (Λίστα 1).
2. Μολυσματικό υλικό Κατηγορίας Β / συσκευασία UN3373
– Λοιμογόνοι παράγοντες που δεν έχουν τα κριτήρια για να περιληφθούν στην κατηγορία
Α περιλαμβάνονται στην κατηγορία Β.
Λίστα 1: Κατηγορία Α: υλικά μολυσματικά για τον άνθρωπο
– Bacillus anthracis (cultures only)
– Brucella abortus (cultures only)
– Brucella melitensis (cultures only)
– Brucella suis (cultures only)
– Burkholderia mallei - Glanders (cultures only)
– Burkholderia pseudomallei - (cultures only)
– Chlamydia psittaci - avian strains (cultures only)
– Clostridium botulinum (cultures only)
– Coccidioides immitis (cultures only)
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– Coxiella burnetii (cultures only)
– Francisellatularensis (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
– Marburg virus
– Monkeypox virus
– Mycobacterium tuberculosis (cultures only)
– Nipah virus
– Omsk hemorrhagic fever virus
– Poliovirus (cultures only)
– Rabies virus
– Rickettsia prowazekii (cultures only)
– Rickettsia rickettsia (cultures only)
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– 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)
Ενέργειες κατά την παραλαβή των κλινικών δειγμάτων στο εργαστήριο:
•

Καταγραφή του δείγματος
 Στοιχεία ασθενή
 Υλικό και ανατομική περιοχή λήψης, ζητούμενη εξέταση
 Ημερομηνία και ώρα παραλαβής

•

Έλεγχος του δείγματος για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς του

•

Ξεκινά άμεσα η διαδικασία εξέτασης ή φύλαξης του δείγματος

•

Τα κλινικά δείγματα από φυσιολογικά στείρες περιοχές του σώματος (π.χ. ΕΝΥ) πρέπει
να εξετάζονται ταχέως και κατά προτεραιότητα με την κατάλληλη μεθοδολογία

Κριτήρια για απόρριψη δειγμάτων


Ανώνυμο δείγμα



Ανεπαρκής ποσότητα



Δείγμα σε ακατάλληλο σωληνάριο ή δοχείο



Υποψία επιμόλυνσης του δείγματος



Μεταφορά ή φύλαξη με ακατάλληλο τρόπο



Ραγισμένο ή σπασμένο σωληνάριο ή δοχείο



Αποξηραμένο δείγμα σε στυλεό



Διπλό δείγμα στο ίδιο 24ωρο (εκτός από τις αιμοκαλλιέργειες και ουροκαλλιέργειες)
Σχόλια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

125



Αν το ανώνυμο δείγμα είναι κρίσιμο για τον ασθενή (ΕΝΥ, υλικό βιοψίας κ.ά.), μπορεί
να παραληφθεί και να εξετασθεί αλλά να μην ανακοινωθεί το αποτέλεσμα πριν
ταυτοποιηθεί



Αν το δείγμα φτάνει στο εργαστήριο σε κατάσταση ακατάλληλη για τη ζητούμενη
εξέταση, ενημερώνεται ο υπεύθυνος γιατρός πριν απορριφθεί



Αν τα στοιχεία του παραπεμπτικού είναι ανεπαρκή συνιστάται επικοινωνία με τον
υπεύθυνο γιατρό για τη συμπλήρωση τους



Αν το δείγμα έχει διαρροή από το δοχείο ή το σωληνάριο συλλογής ενημερώνεται ο
υπεύθυνος γιατρός για την πιθανότητα επιμόλυνσης αν εξεταστεί το δείγμα και
ζητείται επανάληψη.



Αν παραληφθεί 2ο δείγμα την ίδια μέρα συνιστάται επικοινωνία με το θεράποντα
γιατρό και εφόσον υπάρχει λόγος εξετάζεται, διαφορετικά απορρίπτεται

Μεταφορά μικροβιολογικών δειγμάτων εκτός νοσοκομείου:
Το κλινικό δείγμα:
– τοποθετείται σε υδατοστεγές σωληνάριο
– περιτυλίσσεται το σωληνάριο με απορροφητικό υλικό
– ακολούθως τοποθετείται σε 2ο δοχείο από πλαστικό, το οποίο κλείνει με βιδωτό
καπάκι (ανθεκτικά και υδατοστεγή)
– το 2ο δοχείο τοποθετείται σε 3ο δοχείο από χαρτόνι για την προστασία του
περιεχομένου από τις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος
Οδηγίες για την αποστολή μικροβιολογικών δειγμάτων εκτός νοσοκομείου:
– Σε όλα τα δοχεία και τα έγγραφα αποστολής υπάρχουν πλήρη στοιχεία του
αποστολέα και του παραλήπτη
– Για όλα τα επικίνδυνα υλικά επισυνάπτεται στη συσκευασία ειδική ετικέτα κινδύνου
και συνοδεύονται από δήλωση αποστολής
– Πληροφορίες για απαιτήσεις θερμοκρασίας.
– Εάν χρησιμοποιείται ξηρός πάγος τοποθετείται έξω από το 2ο δοχείο, η εξωτερική
συσκευασία πρέπει να επιτρέπει την απελευθέρωση του CO2 (κίνδυνος έκρηξης)
[UN1845,οδηγία 904] – η μεταφορά γίνεται με ευθύνη πιστοποιημένης εταιρείας
μεταφοράς βιολογικού υλικού.
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Ε10. Απολύμανση και αποστείρωση ιατρονοσηλευτικού εξοπλισμού
Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στο χώρο του νοσοκομείου ταξινομούνται ανάλογα
με τον κίνδυνο μετάδοσης μιας λοίμωξης σε:
•

ΚΡΙΣΙΜΑ
- Τα οποία εισάγονται σε στείρους ιστούς ή το αγγειακό σύστημα

(Χειρουργικά

εργαλεία, καρδιακοί καθετήρες και εμφυτεύματα, αγγειακοί καθετήρες, ουρολογικοί
καθετήρες,

βελόνες

και

λαβίδες

βιοψίας,

αρθροσκόπια,

λαπαροσκόπια,

κυστεοσκόπια)
- Απαιτούν αποστείρωση με ατμό, αέριο ή χημική αποστείρωση
•

ΗΜΙΚΡΙΣΙΜΑ
- Τα οποία έρχονται σε επαφή με βλεννογόνους και μη ακέραιο δέρμα (Συσκευές
αναπνευστικής

θεραπείας

και

αναισθησίας,

ενδοσκόπια

-

γαστροσκόπια,

κολονοσκόπια, ορθοσιγμοειδοσκόπια, βρογχοσκόπια, λαρυγγοσκόπια, διοισοφάγειος
υπέρηχος, κολποσκόπια, τονόμετρα κ.λ.π.)
- Απαιτούν απολύμανση υψηλού επιπέδου (μικροβιοκτονία, όχι σποροκτονία).
•

ΜΗ ΚΡΙΣΙΜΑ
- Τα οποία έρχονται σε επαφή μόνο με ακέραιο δέρμα (Περιχειρίδες, στηθοσκόπια,
θερμόμετρα, ηλεκτρόδια ΗΚΓ) και περιβαλλοντικές επιφάνειες που έρχονται σε συχνή
επαφή με τα χέρια (κομοδίνα, ιματισμός, πόμολα, διακόπτες, τροχήλατα), σκοραμίδες
και επιφάνειες που έρχονται σε ελάχιστη επαφή με τα χέρια (τοίχοι, δάπεδα)
- Απαιτούν απολύμανση χαμηλού επιπέδου

Όλα τα ιατρικά μηχανήματα ή εργαλεία καθαρίζονται πρώτα σχολαστικά και μετά
απολυμαίνονται ή αποστειρώνονται.
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E 11. ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Tο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» τηρεί όλους τους απαραίτητους κανόνες
ασφαλείας αναφορικά με την προμήθεια, παραλαβή, αποθήκευση και τελική διάθεση
τροφίμων. Το φαγητό που διανέμεται στους ασθενείς, από 14/4/2007 μαγειρεύεται στο
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και μεταφέρεται στο Νοσοκομείο μας σε κλειστά
τροχήλατα. Τα μαγειρεία έχουν πιστοποιηθεί κατά Hazard Analysis and Critical Control
Points (HACCP).
Γενικές αρχές για την αποφυγή μικροβιακής επιμόλυνσης των τροφίμων


Καθορισμός ποιοτικών τεχνικών προδιαγραφών για όλα τα εισερχόμενα υλικά



Τήρηση αρχείου προμηθευομένων υλών



Κατάλληλη φύλαξη των τροφίμων



Κατάλληλη προετοιμασία και χειρισμός των τροφίμων



Κατάλληλες μέθοδοι σερβιρίσματος των φαγητών



Φροντίδα του εξοπλισμού και των σκευών



Εκπαίδευση του προσωπικού

Ε 11α. Εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου στην παραλαβή πρώτων υλών:


Μακροσκοπικός έλεγχος των χαρακτηριστικών των φρέσκων τροφίμων (χρώμα,
εμφάνιση, οσμή)



Η συσκευασία πρέπει να είναι ακέραιη, καθαρή, χωρίς σημάδια αλλοιώσεων



Ζύγισμα και καταμέτρηση ποσοτήτων



Έλεγχος σήμανσης, ετικετών, ημερομηνιών παραγωγής – λήξης. Οι ετικέτες στα
συσκευασμένα προϊόντα θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνες με
την ισχύουσα νομοθεσία



Δειγματοληψίες για μικροβιολογικό έλεγχο, όταν απαιτείται



Τήρηση αρχείου προμηθευόμενων υλών με τα κριτήρια ελέγχου παραλαβών.

Ε 11β. Συνθήκες αποθήκευσης – συντήρησης:


Έλεγχος των συνθηκών αποθήκευσης των πρώτων υλών και των έτοιμων προς
κατανάλωση τροφίμων. Οι πρώτες ύλες πρέπει να είναι τοποθετημένες με τάξη και
υγιεινή.
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Κατάλληλος φωτισμός και αερισμός στο χώρο αποθήκευσης



Εφαρμογή συστήματος ελέγχου και καταγραφής των θερμοκρασιών αποθήκευσης –
συντήρησης.



Τα γαλακτοκομικά προϊόντα διατηρούνται σε θερμοκρασία 2-5 °C. Απορρίπτονται αν
έχει περάσει η ημερομηνία λήξη τους.



Τα φρούτα και τα λαχανικά θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ανάπτυξη μούχλας,
εντόμων ή άλλων αλλοιώσεων.



Τα τρόφιμα θα πρέπει να προστατεύονται από σκόνη, ξένα σώματα και ανεπιθύμητες
μυρωδιές.

Ε 11γ. Εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου κατά την παραγωγή του φαγητού


Τακτικοί έλεγχοι καταλληλότητας των τροφίμων από το Νοσοκομείο Παίδων <<Η Αγία
Σοφία>> με αποστολή δειγμάτων στο Χημείο του Κράτους (με την προβλεπόμενη
διαδικασία).

Ε 11δ. Εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου στην παραλαβή έτοιμου φαγητού:


Μακροσκοπικός έλεγχος και ζύγισμα φαγητού

Ε 11ε. Εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου στη διανομή του φαγητού


Έλεγχοι θερμοκρασιών και των χρόνων παραμονής των τροφίμων.
Τα τρόφιμα που σερβίρονται ζεστά, θα πρέπει να έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των
60 °C. Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να καταναλωθούν εντός 4 ωρών από το σερβίρισμα.



Δεν ξαναχρησιμοποιούνται φαγητά που έχουν σερβιριστεί.



Δεν αναμιγνύονται φρέσκα ή μαγειρεμένα τρόφιμα με άλλα που έχουν περισσέψει.



Χρήση σκούφων και γαντιών από τους τραπεζοκόμους



Σχολαστική υγιεινή των χεριών



Τα τρόφιμα είναι πάντα καλυμμένα ως την ώρα που θα σερβιριστούν



Καθημερινός καθαρισμός των τροχήλατων, των δίσκων και των σκευών. Όλα τα πιάτα
και τα σκεύη να είναι καθαρά και στεγνά. Τα εργαλεία και τα μαχαιροπήρουνα πρέπει
να πιάνονται από τις λαβές τους και τα ποτήρια από τη βάση τους.



Εβδομαδιαίως γίνεται καθαριότητα με νερό και σαπούνι στα ντουλάπια φύλαξης των
σκευών
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Ε 11στ. Στελέχωση του Τμήματος Διατροφής
-

Τρεις (3) ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ

-

Πέντε (5) μόνιμοι υπάλληλοι Υ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ σε δυο
βάρδιες.

-

Εννέα (9) υπάλληλοι ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου με πεντάωρη
καθημερινή απασχόληση.

-

Τέσσερις (4) εργάτες – πλύντες – μεταφορείς Ιδιωτικού Συνεργείου

Ε 11ζ. Τρόπος παρασκευής βρεφικού γάλακτος στη ΜΕΝΝ
Το γαλακτοκομείο εξυπηρετείται από τρεις ειδικά εκπαιδευμένες τραπεζοκόμους –
γαλακτοκόμους. Το προσωπικό των υπηρεσιών υγείας που είναι υπεύθυνο για τη
χορήγηση του γάλακτος, είναι πλήρως εκπαιδευμένο σύμφωνα στις σχετικές
κατευθυντήριες οδηγίες.
ΡΟΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Γίνεται σχολαστική καθαριότητα του χώρου και απολύμανση.



Καλό πλύσιμο των χεριών πριν το χειρισμό.



Πλύσιμο των μπιμπερό στο χώρο του γαλακτοκομείου



Αποστείρωση των μπιμπερό σε κλίβανο στην Κεντρική Αποστείρωση του
Νοσοκομείου.



Τα χάρτινα σακουλάκια με τα οποία σκεπάζονται τα μπουκάλια έχουν κλιβανιστεί και
σημαίνονται με το όνομα του κάθε παιδιού σε άσηπτες συνθήκες



Το μητρικό γάλα μπαίνει σε πλαστικά αποστειρωμένα μπιμπερό. Η διαδικασία
συντήρησης του μητρικού γάλακτος περιγράφεται στον Πινάκα 6.



Η θερμοκρασία του νερού, για την παρασκευή του γάλακτος, είναι τουλάχιστον 70 οC.



Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της παρασκευής του γάλακτος και της κατανάλωσης
είναι ο μικρότερος δυνατός και δεν ξεπερνά τις 2 ώρες.



Η συντήρηση στο ψυγείο γίνεται σε θερμοκρασία όχι υψηλότερη των 5οC και δεν
ξεπερνά τις 24 ώρες.



Ο χρόνος αναθέρμανσης του γάλακτος δεν ξεπερνά τα 15 λεπτά.



Το γάλα που δεν έχει καταναλωθεί σε 2 ώρες από την παρασκευή του απορρίπτεται.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

130

Πίνακας 6. Διαδικασία Συντήρησης του Μητρικού Γάλακτος

Συνθήκες
συντήρησης
μητρικού γάλακτος
Φρέσκο αντλημένο
 Βέλτιστη επιλογή
 Αποδεκτή
επιλογή
Αποψυγμένο και
διατηρημένο στο
ψυγείο
Αποψυγμένο και
διατηρημένο σε
θερμοκρασία
δωματίου

Κατάψυξη
(<18 ο C)

Θερμοκρασία
δωματίου
(16-29 ο C)

Θερμομονωτική
τσάντα με
παγοκύστες
(15ο C)

72 ώρες
5-8 ημέρες με
πολύ καθαρές
συνθήκες
άντλησης

6 μήνες
12 μήνες

3-4 ώρες
6-8 ώρες με
πολύ καθαρές
συνθήκες
άντλησης

6 – 8 ώρες

Μέχρι 24 ώρες

Δεν
ξαναψύχεται

4 ώρες

4 ώρες

Δεν
ξαναψύχεται

Μέχρι την
ολοκλήρωση
της σίτισης
του μωρού

Δεν υπάρχουν
δεδομένα

Συντήρηση
ψυγείου
(4 ο C)

4 ώρες

Βιβλιογραφική Αναφορά:
Αντωνιάδου- Κουμάτου Ι, Παναγιωτόπουλος Τ, Αττιλάκος Α, Ξεκαλάκη Α. ‘Αγωγή υγείας
παιδιών και οικογένειας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.’ Αθήνα: Ινστιτούτο Υγείας
του Παιδιού. 2015.
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E.12 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι νερού στο ΓΝΠΑ ‘Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ’
E12.1 Δειγματοληψία συστημάτων κυκλοφορίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για
Λεγεωνέλλα
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 3176/17-1-19 εγκύκλιο της 1ης ΥΠΕ, το δίκτυο διανομής
νερού του νοσοκομείου ελέγχεται συστηματικά για Λεγεωνέλλα μία φορά ανά εξάμηνο,
με παραμετρική τιμή 1000 cfu/100ml. Στα πλαίσια πρόληψης ανάπτυξης Λεγεωνέλλας
συνιστάται η ελάχιστη θερμοκρασία του λέβητα να είναι 60 οC, ενώ η ελάχιστη
θερμοκρασία του λαμβανόμενου νερού σε κάθε βρύση να είναι 50 οC. Τα δείγματα
αποστέλλονται στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ).
E12.1.A. Διαδικασία δειγματοληψίας νερού για έλεγχο Λεγεωνέλλας
Στο Νοσοκομείο δεν υπάρχει πύργος ψύξης, ώστε να πραγματοποιηθεί δειγματοληψία σε
αυτόν. Αποστέλλονται για εξέταση συνήθως δείγματα από τα ακόλουθα σημεία:
-

Θερμό νερό που εξέρχεται από το boiler

-

Ανακυκλούμενο θερμό νερό που επιστρέφει στο boiler

-

Δείγματα από βρύσες και ντους σε διάφορες πτέρυγες του νοσοκομείου

Η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη δειγματοληψία είναι η ακόλουθη:
1. Λαμβάνεται ένα δείγμα νερού των 500 ml σε αποστειρωμένο γυάλινο δοχείο που
περιέχει μεταθειώδες νάτριο για αδρανοποίηση του χλωρίου, μόλις ανοίξει η βρύση
(άμεσο)
2. Μετράται η αρχική θερμοκρασία του νερού με ψηφιακό θερμόμετρο με ακίδα
κατευθείαν από την παροχή
3. Απολυμαίνεται το θερμόμετρο με ισοπροπυλική αλκοόλη, για να αποφευχθεί η
διασταυρούμενη μόλυνση των επόμενων δειγμάτων
4. Αφήνεται να τρέξει νερό ώσπου να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία και καταγράφεται
η τελική τιμή
5. Συλλέγονται δείγματα νερού όταν σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία (έμμεσο):
α) μετά από ροή περίπου 1 min στην περίπτωση ζεστού νερού
β) μετά από ροή περίπου 2 min στην περίπτωση κρύου νερού
6. Ελέγχεται το υπολειμματικό χλώριο του κρύου νερού
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Η χρήση απλής χειρουργικής μάσκας κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας είναι
απαραίτητη. Τα δείγματα μεταφέρονται εντός 48 ωρών σε ισοθερμικούς περιέκτες σε
ψύξη 3-8οC στο εργαστήριο του ΚΕΔΥ.
Από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, το άμεσο δείγμα παρουσιάζει το επίπεδο
μόλυνσης στο σημείο της δειγματοληψίας, ενώ το έμμεσο δείχνει την ποιότητα νερού που
φτάνει στο σημείο αυτό.
E12.1.B. Διαδικασία απολύμανσης για την καταπολέμηση της Λεγεωνέλλας σε περίπτωση
ανίχνευσης τιμής >1000 cfu/100ml
Θερμικό shock
Επιτυγχάνεται με:
-

Επίτευξη θερμοκρασίας 70-80 οC στο νερό του boiler.

-

Κυκλοφορία αυτού του νερού στο σύστημα για 3 ημέρες.

-

Σε όλες τις βρύσες η θερμοκρασία του νερού θα πρέπει να είναι 65 οC για το
τριήμερο.

-

Ξέπλυμα κάθε βρύσης του συστήματος για τουλάχιστον 20 min.

Έλεγχος Συστημάτων Κεντρικού Κλιματισμού
Τα συστήματα κεντρικού κλιματισμού δεν είναι δυνατόν να αποτελούν πηγή μόλυνσης
της Λεγεωνέλλας υπό κανονικές συνθήκες, δεδομένου ότι θερμοκρασία <20 οC δεν ευνοεί
την ανάπτυξή της. εκτός αν το νερό είναι μολυσμένο όταν εισέρχεται στο σύστημα. Το
σύστημα θα πρέπει να επιθεωρείται για ύπαρξη στάσιμου νερού και αυτό να
απομακρύνεται.
Η δειγματοληψία αέρα στους αεραγωγούς δεν απαιτείται και είναι χωρίς νόημα, γιατί η
Λεγεωνέλλα ζει μόνο στο νερό. Επομένως, εφόσον οι αεραγωγοί είναι ξηροί δεν
αναπτύσσεται η Λεγεωνέλλα.
Ε12.2. Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού σε Μονάδες Εξωνεφρικής Κάθαρσης
Η αποτελεσματικότητα της απολύμανσης του δικτύου και των μηχανημάτων σε Μονάδες
Εξωνεφρικής Κάθαρσης επικυρώνεται με προγραμματισμένους ελέγχους ρουτίνας για
αναζήτηση βακτηρίων και ενδοτοξινών (ISO11663/2009, ISO23500/2011).
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Η δειγματοληψία για τον έλεγχο του νερού των μηχανημάτων και του κεντρικού
συστήματος γίνεται σε μηνιαία βάση. Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες γίνεται έλεγχος
τουλάχιστον δύο μηχανημάτων κάθε μήνα (με την παραδοχή ότι όλα τα μηχανήματα
λαμβάνουν το ίδιο νερό μέσω ενός ενιαίου συστήματος διανομής και κάθε μηχάνημα
απολυμαίνεται με την ίδια συχνότητα και με την ίδια διαδικασία). Μετά την απολύμανση
του συστήματος, δε γίνονται δειγματοληψίες για χρονικό διάστημα 48 ωρών, γιατί
υπάρχει κίνδυνος ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων.
Πρωτόκολλο δειγματοληψίας νερού σε μονάδα αιμοκάθαρσης


Χρησιμοποιείστε αποστειρωμένες φιάλες του 1 λίτρου.



Δειγματοληψία από το δίκτυο: απολυμαίνετε το σημείο λήψης, αφήνετε να τρέξει μία
ποσότητα νερού (2-4 lt) και συλλέγετε το δείγμα.



Δειγματοληψία από το μηχάνημα αιμοκάθαρσης: απολυμαίνετε τον ακροδέκτη,
αφήνετε να τρέξει μικρή ποσότητα νερού από το μηχάνημα και συλλέγετε το δείγμα.

Τα δείγματα μεταφέρονται στο εργαστήριο ελέγχου σε ισοθερμικούς περιέκτες σε ψύξη
3-8οC εντός 48 ωρών.
Επιτρεπόμενο Μικροβιακό Φορτίο
(Αφορά το παραγόμενο νερό αιμοκάθαρσης μετά το τελικό στάδιο επεξεργασίας)
Μέγιστες Αποδεκτές Τιμές

Όριο επαγρύπνησης - δράσης

Ολικός αριθμός αποικιών

<100 cfu/ml

50 cfu/ml

Ενδοτοξίνες

<0,25 EU/ml

0,125 EU/ml

Το μέγιστο επιτρεπτό όριο ανάπτυξης βακτηρίων για το υπερκεκαθαρμένο υγρό
αιμοδιάλυσης (Ultrapure dialysis fluid) είναι <0,1 cfu /ml και ανίχνευσης ενδοτοξίνης
<0,03. Το όριο επαγρύπνησης - δράσης έχει οριστεί έτσι ώστε να γίνονται έγκαιρα οι
απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες πριν τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων σε
υψηλότερα επίπεδα.
Τηρούμενα αρχεία στη μονάδα αιμοκάθαρσης και στη Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με το
πρότυπο:
Εγκατάστασης

Σχεδιαγράμματα, πρωτόκολλα δοκιμών, εγχειρίδια

Παρακολούθησης

Ημερήσιος έλεγχος, μικροβιολογικές εξετάσεις
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Συντήρησης

Δελτία βλαβών και προληπτικών συντηρήσεων

Απολυμάνσεων

Ημερολόγιο, διαδικασίες απολύμανσης

Συμβάντων

Ημερολόγιο, περιγραφή περιστατικών

Εκπαίδευσης

Ημερολόγιο, αντικείμενο εκπαίδευσης

Ε12.3. Δειγματοληψία σε κολυμβητικές δεξαμενές
Τα

δείγματα

νερού

για

μικροβιολογική

εξέταση

συλλέγονται

με

κατάδυση

αποστειρωμένης ανοικτής φιάλης κάτω από την επιφάνεια του νερού μέχρι αυτή να
γεμίσει.
Τα δείγματα νερού :
(α) Συλλέγονται όταν η δεξαμενή είναι σε λειτουργία και προτιμότερο κατά τις περιόδους
που φέρουν το μεγαλύτερο φορτίο λουόμενων,
(β) Μεταξύ των σημείων δειγματοληψίας περιλαμβάνονται και σημεία πλησίον των
σημείων εκροής του νερού της δεξαμενής.
(γ) Κατά τη δειγματοληψία για μικροβιολογική εξέταση γίνεται μέτρηση του
υπολειμματικού χλωρίου και του pH. Οι μετρούμενες τιμές καταγράφονται στα έντυπα
δειγματοληψίας μαζί με τη θερμοκρασία του νερού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤ1. Ασφάλεια εργαζόμενων
Η προστασία των ΕΥ από λοιμώδη νοσήματα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
συνολικού προγράμματος πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων στο Γ.Ν.Π.Α. ‘Π. & Α.
Κυριακού’. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται:
 ο προληπτικός έλεγχος της υγείας των ΕΥ
 η προώθηση του συνιστώμενου εμβολιασμού
 η εφαρμογή διαδικασιών που περιορίζουν τον κίνδυνο έκθεσης σε βιολογικούς,
χημικούς ή άλλους παράγοντες.
Εκτός από την υποχρέωση του Νοσοκομείου να εξασφαλίζει την ασφάλεια των ΕΥ, ο κάθε
εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να προστατεύει τον εαυτό του και παράλληλα να μη
θέτει και άλλους σε κίνδυνο.
ΣΤ1α. Υποχρεώσεις του Νοσοκομείου:
Το Νοσοκομείο διαμορφώνει πολιτική και εφαρμόζει διαδικασίες για την ασφάλεια των
εργαζομένων και την προστασία της υγείας τους. Αυτές οι διαδικασίες αφορούν:


Στην πρόληψη της επαγγελματικής έκθεσης σε λοιμώδεις παράγοντες ή χημικά
προϊόντα.



Στην προστασία τους κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων ελέγχου
λοιμώξεων.



Στην προώθηση της εμβολιαστικής κάλυψης του προσωπικού.

Η διαχείριση των δεδομένων που αφορούν την υγεία των ΕΥ ακολουθεί τις αρχές
προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Στο Νοσοκομείο μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ν.3580/2010, υπάρχει Ιατρός
Εργασίας, Τεχνικός Ασφαλείας και λειτουργεί από 3/3/2015 Επιτροπή Υγιεινής και
Ασφάλειας των Εργαζομένων.
ΣΤ1β. Υποχρεώσεις των επαγγελματιών υγείας
Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

136



Να εφαρμόζουν όλες τις οδηγίες και τις διαδικασίες και τα μέτρα ελέγχου και
πρόληψης διασποράς των λοιμώξεων.



Να αναζητούν ιατρική αξιολόγηση και να ενημερώνουν την ΕΝΛ στην περίπτωση
που παρουσιάζουν κάποια λοίμωξη, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για λοίμωξη που
μπορεί να μεταδοθεί σε άλλους ΕΥ ή ασθενείς, ώστε να λαμβάνονται ανάλογα με
το είδος της λοίμωξης οι κατάλληλες κατά περίπτωση αποφάσεις σχετικά με την
απομάκρυνση ή όχι από την εργασία ή την προσωρινή αλλαγή καθηκόντων ή
τμήματος εργασίας.



Να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους για εμβολιασμό και να διατηρούν υψηλή την
εμβολιαστική τους κάλυψη έναντι των νοσημάτων που προτείνονται για την
προστασία των ΕΥ.



Να παρακολουθούν ενεργά όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
διοργανώνει η ΕΝΛ.

ΣΤ2. Εκπαίδευση του προσωπικού στις διαδικασίες ασφάλειας
Όλοι οι ΕΥ οφείλουν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ασφάλεια κατά
τη διαχείριση αιχμηρών αντικειμένων στους χώρους του Νοσοκομείου. Στο πλαίσιο αυτό
περιλαμβάνεται η εκπαίδευση σε:


Κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση αιχμηρών αντικειμένων.



Νέες τεχνικές ή συσκευές



Αναφορά και διαχείριση συμβάντων

ΣΤ3. Εμβολιαστική κάλυψη προσωπικού
Η εμβολιαστική κάλυψη του προσωπικού ελέγχεται από την ΕΝΛ σε συνεργασία με τον
Ιατρό Εργασίας.
Στόχος του εμβολιαστικού προγράμματος είναι η προστασία:


των επίνοσων εργαζόμενων από νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό και
μπορεί να μεταδοθούν κατά την ώρα εργασίας τους



των επίνοσων ασθενών



της απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου.
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Οι στόχοι αυτοί είναι σύμφωνοι με τις Οδηγίες Δεσμευτικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (262/21, 17 Οκτωβρίου 2000), την πρόληψη των
ατυχημάτων από αιχμηρά (134/66, 10 Μαΐου 2010) και την ασφάλεια των ασθενών
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής
υπηρεσιών υγείας (184Ε/395, 23 Απριλίου 2009).
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων του Υπουργείου Υγείας (23/5/2017,
Αρ.Πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.38872), το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να εμβολιάζεται (ή
να έχει αποκτήσει ανοσία μέσω φυσικής νόσησης) με τα παρακάτω εμβόλια:
 ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς,
 ηπατίτιδας Β,
 ανεμευλογιάς (αφορά προσωπικό που νοσηλεύει ασθενείς υψηλού κινδύνου),
 τετραδύναμου συζευγμένου μηνιγγιτιδοκόκκου (αφορά μικροβιολόγους),
 τετάνου-διφθερίτιδας-ακυτταρικό κοκκύτη τύπου ενηλίκου (Tdap)
 εποχικής γρίπης (ετησίως).
Στα καθήκοντα του ιατρού εργασίας περιλαμβάνονται:


Ανασκόπηση της εμβολιαστικής κάλυψης των εργαζομένων (είδη εμβολίων, δόσεις
και ημερομηνίες)



Τήρηση αρχείου (κατά προτίμηση ηλεκτρονικού) ανοσίας με βάση το ιστορικό
νόσησης ή την εργαστηριακή επιβεβαίωση ανά νόσημα



Συνταγογράφηση εμβολίων και διενέργεια εμβολιασμών – καθορισμός συγκεκριμένου
χώρου και χρόνου εμβολιασμού



Δυνατότητα υπενθύμισης ανάγκης εμβολιασμού σε επίνοσους εργαζόμενους



Ενημέρωση του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του νοσοκομείου για τα
νοσήματα

που

προλαμβάνονται

με

εμβολιασμό

και

την

ασφάλεια

και

αποτελεσματικότητα των εμβολίων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
Η οργάνωση και λειτουργία προγράμματος ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών προωθεί τη
σωστή χρήση στο νοσοκομείο. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ομάδα Επιτήρησης της
Κατανάλωσης και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ) του Νοσοκομείου μας.
Α. Λειτουργία / Θεσμικά Όργανα
Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου μας σε συνεδρίασή της που
πραγματοποιήθηκε στις 20/10/15, συγκρότησε την Ομάδα Επιτήρησης της Κατανάλωσης
και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις που
περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 388/18-2-2014. Στην ΟΕΚΟΧΑ συμμετέχουν οι:


Σπυρίδης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Β΄
Παιδιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής (ΒΠΠΚ)



Κουρή Νικολέτα, Διευθύντρια Φαρμακευτικού Τμήματος



Πρεζεράκου Αναργυρούλα, Επιμελήτρια Α’ Παιδίατρος – εντατικολόγος στη ΜΕΘ



Νίκα Αγγελική, Διευθύντρια Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών



Πουρτσίδης Απόστολος, Διευθυντής Παιδιατρικού Ογκολογικού Τμήματος



Πετούσης Γεώργιος, Διευθυντής Χειρουργικής Παίδων του Α’ Παιδοχειρουργικού
Τμήματος



Λεμπέση Ευαγγελία, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος

Συντονιστής της ΟΕΚΟΧΑ ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Σπυρίδης.
Οι δράσεις της ΟΕΚΟΧΑ τελούν υπό την έγκριση και εποπτεία της ΕΝΛ, η οποία και
ενημερώνει τη διοίκηση του νοσοκομείου με ειδική γραπτή αναφορά.
Η ΟΕΚΟΧΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τους εμπλεκόμενους
επιστημονικούς φορείς όπως ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΟΦ κλπ.
Υποχρέωση της ΟΕΚΟΧΑ είναι και η συστηματική ενημέρωση των κλινικών ιατρών για τα
δεδομένα κατανάλωσης των αντιβιοτικών στο νοσοκομείο.
Η απόφαση συγκρότησης της Ομάδας Επιτήρησης της Κατανάλωσης και Ορθολογικής
Χρήσης Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ) επισυνάπτεται στο Παράρτημα 10.
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Β. Μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την προώθηση προγράμματος ορθολογικής
χρήσης αντιβιοτικών στο Γ.Ν.Π.Α. ‘Π. & Α. Κυριακού’
α) Εφαρμογή της ηλεκτρονικής νοσοκομειακής συνταγογράφησης.
β) Ελεγχόμενη Συνταγογράφηση. Η ΟΕΚΟΧΑ θέτει υπό περιορισμό συγκεκριμένα
αντιβιοτικά ή ομάδες αντιβιοτικών (π.χ. δαπτομυκίνη, οξαζολιδινόνες, μονομπακτάμες,
κινολόνες, γλυκοπεπτίδια, παρεντερικά αντιμυκητιασικά κλπ). Η συνταγή, που καλύπτει
την χορήγηση του υπό περιορισμού αντιβιοτικού για διάρκεια 3-5 ημερών,
συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον θεράποντα ιατρό, συνυπογράφεται από τον
εξουσιοδοτημένο ιατρό και αποστέλλεται στο φαρμακείο του νοσοκομείου. Στη συνταγή
αναφέρεται υποχρεωτικά η εστία λοίμωξης ή η αιτία της χημειοπροφύλαξης.
γ) Η ΟΕΚΟΧΑ είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση, διακίνηση και εφαρμογή των
κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων χρήσης αντιβιοτικών.
δ) Η ΕΝΛ του Γ.Ν.Π.Α. ‘Π. & Α. Κυριακού’ επιμελήθηκε τη συγγραφή ΄Πρωτοκόλλου
Αντιμικροβιακής Προφύλαξης στην Χειρουργική’ όπου συστήνεται η επιλογή των
αντιμικροβιακών ανά είδος χειρουργικής επέμβασης. Το πρωτόκολλο μετά από σχετική
εκπαίδευση, το διένειμε στα χειρουργικά τμήματα για εφαρμογή. (Παράρτημα 2).
Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο βρίσκεται σε φάση επικαιροποίησης. Από τον Απρίλιο του
2018 έχει ξεκινήσει η καταγραφή της χορηγηθείσας χειρουργικής χημειοπροφύλαξης κατά
είδος και διάρκεια, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αποκλίσεις από τις συστάσεις του
πρωτοκόλλου. Τα αποτελέσματα της καταγραφής θα υποδείξουν τις σχετικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και θα ακολουθήσει σχετική εκπαίδευση του ιατρικού
προσωπικού των χειρουργικών κλινικών.
ε) Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η ΟΕΚΟΧΑ προωθεί την συνεχιζόμενη εκπαίδευση για την
ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών (ομιλίες, διανομή πρωτοκόλλων) με στόχο την
τροποποίηση της συνταγογραφικής πρακτικής του ιατρικού προσωπικού.
Η εκπαίδευση εστιάζεται:


στην ικανότητα των ιατρών να τροποποιούν έγκαιρα την αρχική εμπειρική
αντιμικροβιακή αγωγή ανάλογα με τα αποτελέσματα του Μικροβιολογικού
Εργαστηρίου
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στο σωστό δοσολογικό σχήμα και τον τρόπο χορήγησης ανάλογα με την εστία
λοίμωξης



στην έγκαιρη μετάβαση από την παρεντερική στην από του στόματος χορήγηση και



στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση συγκεκριμένων λοιμώξεων η κλινικών
συνδρόμων όπως πνευμονία της κοινότητας, ουρολοίμωξη, λοίμωξη μαλακών μορίων,
σηπτικό σύνδρομο, λοίμωξη σχετιζόμενη με παρεμβατικούς χειρισμούς, εμπύρετο σε
ανοσοκατασταλμένους ή ουδετεροπενικούς ασθενείς

στ) Ανασκόπηση ιατρικού φακέλου. Εξουσιοδοτημένος από την ΟΕΚΟΧΑ ιατρός προβαίνει
σε επιλεκτική ανασκόπηση και αξιολόγηση των αντιβιοτικών σχημάτων που έχουν
συνταγογραφηθεί στο νοσοκομείο για αντιμετώπιση λοιμώξεων ή για χημειοπροφύλαξη
σε επικοινωνία και συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς. Για το πόρισμα των
ευρημάτων της επιτήρησης ενημερώνεται η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων από
την ΟΕΚΟΧΑ και ακολουθεί επικοινωνία για ενημέρωση και επιστημονική συζήτηση με
τους θεράποντες συνταγογράφους ιατρούς.
ζ) Περιορισμός της εμπειρικής χρήσης αντιμικροβιακών. Η ΟΕΚΟΧΑ αναλαμβάνει δράση
με στόχο τον περιορισμό της εμπειρικής χορήγησης αντιβιοτικών ευρέος φάσματος στους
ασθενείς, μέσω της εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής παρέμβασης προς τους
θεράποντες ιατρούς.
η) Στα πλαίσια της προσπάθειας μείωσης της υπερκατανάλωσης αντιβιοτικών, τα
τελευταία χρόνια γίνεται σε εβδομαδιαία βάση σύσκεψη των λοιμωξιολόγων με τους
εντατικολόγους με στόχο την ενδεδειγμένη χρήση των αντιβιοτικών.
Το έντυπο παροχής αντιβιοτικών υπό περιορισμό που συμπληρώνεται στο Γ.Ν.Π.Α. ‘Π. &
Α. Κυριακού’ είναι το ακόλουθο:
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
------------ΘΗΒΩΝ & ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ Τ.Κ. 11527 ΑΘΗΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
1. Επώνυμο  

2. Όνομα  

5. Κλινική  

3. Ηλικία  

6. Κωδικός  

4. Μονάδα  

7. Ημερομηνία Εισόδου  

8. Είδος λοίμωξης      

9. Κωδικός  

       

10. Κωδικός  

       

11. Νοσοκομειακή  

12. Υποκείμενα        
νοσήματα        

13. Κωδικός  
14. Κωδικός  

       

15. Κωδικός  

16. Παθογόνοι        

17. Κωδικός  

Μικροοργανισμοί        

18. Κωδικός  

19. Προδιαθ. Παραγ.       

20. Κωδικός  

21. ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ (Test ευαισθησίας)
E A
PENICILLIN
OXACILLIN
AMPICILLIN
AMOX+
CLAVULAN
AMPIC+
SULBACTAN
MECILLINAM
TICARCILLIN
AZLOCILLIN
PIPERACILLIN
CEFALOTIN

E A

E A

E A

E

CEFORANIDE
CEFATRIZINE
CEFACLOR

CHLORAMPHENICOL
COLISTIN
VANCOMYCIN

RIFAMPICIN
NALIDIXIC ACID
NITROFURANTON

STREPTOMYCIN
GENTAMYCIN
TOBRAMYCIN

CEFAMANDOLE

CO-TRIMOXAZOLE

TETRACYCLINE

SISSOMYCIN

CEFOXITIN
CEFUROXIME
CEFOTAXIME
CEFTRIAXONE
CEFTAZIDIME
AZTREONAM
IMPENEM +
GLASTATIN

CLINDAMYCIN
LINCOMYCIN
ERYTHROMYCIN
CLARITHROMYCIN
FUSIDIC ACID

METRONIDAZOLE
ORNIDAZOLE

NETILMYCIN
AMIKACIN
NORFLOXACIN
OFLOXACIN
PEFLOXACINE
CIPROFLOXACIN
CINOXACIN

22. Προηγηθείσα λήψη αντιβιοτικών   23. Είδη προηγ. Αντιβιοτικών.  
24. Χορηγούμενο υπό περιορισμό αντιβιοτικών  

25. Κωδικός ATC  

26. Αιτιολόγηση επιλογής του συγκεκριμένου φαρμάκου .     
27. Ημερήσια δοσολογία   28. Μονάδα   29. Προβλεπόμενη συνολική διάρκεια
θεραπείας  
30. Οδός χορήγησης PO  

IV  

IM  

Ονοματεπώνυμο και ειδικότητα θεράποντος ιατρού      
Υπογραφή ---------------------------------

Ονοματεπώνυμο ιατρού      

Υπογραφή Φαρμακοποιού ---------- εξουσιοδοτημένου από την επιτροπή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων
Ημερομηνία ---------------------------------

Υπογραφή Ιατρού --------------------------------Υπογραφή παραλήπτου ---------------------------------
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A

Γ. Κατανάλωση αντιβιοτικών ως Δείκτης Ποιότητας
Τα στοιχεία από την επιτήρηση της κατανάλωσης των αντιμικροβιακών φαρμάκων στο
νοσοκομείο αποτελούν έναν από τους βασικούς δείκτες αξιολόγησης του νοσοκομείου
όσον αφορά τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής και των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Δ. Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας προγράμματος χρήσης αντιβιοτικών
Η αποτελεσματικότητα του συνόλου των δράσεων της ΟΕΚΟΧΑ για την ορθή χρήση
αντιβιοτικών στο νοσοκομείο βασίζεται:


Σε δείκτες όπως η κατανάλωση των αντιβιοτικών, η μικροβιακή αντοχή και οι
νοσοκομειακές λοιμώξεις.



Στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επιτήρησης με βάση τις αλλαγές στους
δείκτες

μικροβιακής

αντοχής,

νοσοκομειακών

λοιμώξεων

και

κατανάλωσης

αντιβιοτικών.


Το σύνολο των δράσεων του προγράμματος αξιολογείται και κρίνεται από την ΕΝΛ και
την Διοίκηση του νοσοκομείου ανά εξάμηνο με αντίστοιχη ενημέρωση των κλινικών
τμημάτων και των κεντρικών θεσμικών οργάνων.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αποτελεί το βασικό μέσο για την επικαιροποίηση του
προγράμματος δράσεων της ΟΕΚΟΧΑ με στόχο τη βελτίωση των δεικτών ελέγχου
λοιμώξεων. Η ΟΕΚΟΧΑ επικαιροποιεί το πρόγραμμα με προσθήκη νέων δράσεων
παρέμβασης για την βελτίωση των δεικτών ποιότητας και την επίτευξη νέων στόχων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του προγράμματος πρόληψης και
ελέγχου των λοιμώξεων.
Στο Γ.Ν.Π.Α. ΄Π. & Α. Κυριακού’:
 Διενεργούνται κύκλοι συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε ομάδες του προσωπικού σε
τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως ανά περίπτωση.
 Εκπαιδεύονται όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με την ιδιότητα και το τμήμα όπου
εργάζονται, δίνοντας προτεραιότητα στα τμήματα υψηλού κινδύνου (Μονάδες).
 Δίνεται έμφαση στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Συνδέσμων Ελέγχου Λοιμώξεων.
 Γίνεται επιτήρηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και ελέγχεται η συμμόρφωση των
ΕΥ με ερωτηματολόγια και λίστες ελέγχου.
 Έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση των νέο-προσληφθέντων εργαζόμενων.
 Γίνεται ενημέρωση του προσωπικού για οξέα συμβάντα - επείγουσες καταστάσεις
κατά περίπτωση (π.χ. πανδημία γρίπης, αιμορραγικός πυρετός Ebola).
Ηα. Ομάδα εκπαίδευσης
Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών μαθημάτων διενεργείται από τους ΝΕΛ, κκ. Α.
Παπαϊωάννου και Α. Δουβανά. Μαθήματα Μικροβιολογίας πραγματοποιούνται από την
κ. Ε. Λεμπέση και Λοιμωξιολογίας από τους κκ. Μ. Τσολιά και Ν. Σπυρίδη.
Ηβ. Θεματολογία
Σε ετήσια βάση διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκπαιδευτικά προγράμματα
με τα ακόλουθα θέματα πρόληψης και ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων:
 Οδηγίες διαχείρισης κεντρικών και περιφερικών φλεβικών καθετήρων (3/έτος)
 Μέτρα Πρόληψης και Ελέγχου των Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(3/έτος)
 Μέτρα Προφύλαξης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων - Μέτρα Ατομικής Προστασίας
(3/έτος)
 Πρόληψη τραυματισμών, διαχείριση αιχμηρών (3/έτος)
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 Καθαριότητα στο χώρο του νοσοκομείου (2/έτος)
 Νοσήματα που μεταδίδονται με τα κουνούπια, μέτρα προστασίας (1/έτος)
 Διαχείριση ασθενών με πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς (3/έτος)
 Λίστες Ελέγχου και Εργαλεία Συμμόρφωσης στην πρόληψη λοιμώξεων στη Μονάδα
Τεχνητού Νεφρού (1/έτος)
 Υγιεινή των χεριών (3/έτος)
 Υγιεινή και ασφάλεια στα εργαστήρια (1/έτος)
 Αντιγριπικός εμβολιασμός στους επαγγελματίες υγείας (1/έτος)
 Πρόληψη λοιμώξεων Χειρουργικού πεδίου (1/έτος)
 Αρχές Απολύμανσης- Αποστείρωσης- Αντισηψίας (1/έτος)

Ηγ. Χώρος εκπαίδευσης
Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις πραγματοποιούνται στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο
αμφιθέατρο του νοσοκομείου, αλλά και σε άλλους χώρους ανάλογα με την περίπτωση
(π.χ. αίθουσα προσωπικού του χειρουργείου).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
ΜΕΤΡΑ – ΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός αφορά:


Επαγγελματίες Υγείας



Προσωπικό Διοικητικής Υπηρεσίας



Προσωπικό Τεχνικής και Βιοϊατρικής Υπηρεσίας



Προσωπικό όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών



Ασθενείς



Συγγενείς & Επισκέπτες

Η εφαρμογή των διαδικασιών οφείλει να γίνεται σε όλα τα κλινικά τμήματα του
νοσοκομείου:


Παθολογικός τομέας (3 παιδιατρικές, Ογκολογικό, Ακτινοθεραπευτικό και
Ενδοκρινολογικό, Νεφρολογικό)



Χειρουργικός τομέας (Χειρουργεία, Κεντρική Αποστείρωση, Αναισθησιολογικό, 2
Χειρουργικά, Νευροχειρουργικό, ΩΡΛ, Οφθαλμολογικό, 2 Ορθοπεδικά και
Οδοντιατρικό/ Γναθοχειρουργικό)



Εργαστηριακός τομέας (Μικροβιολογικό, Βιοχημικό, Τοξικολογική Μονάδα,
Αιμοδοσία, Αιματολογικό, Ακτινοδιαγνωστικό και Παθογοανατομικό)



Ειδικά τμήματα νοσηλείας (ΜΕΘ, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού - ΜΤΝ, Μονάδα
νεογνών - ΜΕΝΝ, Τμήμα Βραχείας νοσηλείας-Νοσηλείας μίας ημέρας - ΜΟΜΗΝ)

Οι διαδικασίες του ΕΚ εξειδικεύονται ανά κατηγορία:
1. Βασικός κορμός εφαρμοζόμενων πρακτικών – μέτρων πρόληψης και ελέγχου
2. Ενημέρωση ασθενών, συγγενών και επισκεπτών
3. Επικοινωνία - Διασύνδεση κλινικών τμημάτων με:
 θεσμικά όργανα
 υπόλοιπα κλινικά τμήματα
 εργαστήρια
 φορείς εκτός νοσοκομείου
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Απαραίτητα περιλαμβάνονται: Τεκμηρίωση, περιορισμοί, επιτήρηση, εκπαίδευση
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Απαραίτητη είναι η εξασφάλιση της έγκαιρης και επαρκούς επικοινωνίας μεταξύ των
τμημάτων (Κλινικά Τμήματα, Ειδικές Μονάδες, Μικροβιολογικό εργαστήριο, Φαρμακείο)
και των θεσμικών οργάνων (ΕΝΛ, ΟΕΚΟΧΑ), ώστε η εφαρμογή του ΕΚ να είναι
αποτελεσματική.
Αναγκαία είναι επίσης η επικοινωνία και συνεργασία του νοσοκομείου με τα υπόλοιπα
νοσηλευτικά ιδρύματα για την διαχείριση ασθενών που μετακινούνται, αλλά και με τους
υπεύθυνους φορείς δημόσιας υγείας για την έγκαιρη αντιμετώπιση κρίσεων.
Υπάρχει επικοινωνία του νοσοκομείου μας με τους φορείς δημόσιας υγείας, όπως
Υπουργείο Υγείας (αντίστοιχες διευθύνσεις), ΚΕΕΛΠΝΟ / ΚΕΔΥ, ΕΚΕΠΥ όποτε αυτό
απαιτείται.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ

Φυσικός
διαχωρισμός
Α
Διάθεση
μονώσεων

1

ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΜΟΝΩΣΗΣ

Β

Απαραίτητος
εξοπλισμός

Γ

Επισκεπτήριο

Δ

Ε

2 ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ

Α

Β

Μετακινήσεις
ασθενούς εντός
νοσοκομείου
Ενεργητική
επιτήρηση
αποικισμών
ασθενών
Είδος
αλκοολούχων
αντισηπτικών

Πρόσβαση σε
αλκοολούχα
διαλύματα

Εφαρμόζεται.
Πρωτόκολλα
ΚΕΕΛΠΝΟ
(Βλέπε κεφ. Ε6)
Εφαρμόζεται.
Πρωτόκολλα
ΚΕΕΛΠΝΟ (Βλέπε
κεφ. Ε2, Έγγραφο
ΕΝΛ -Αρ. πρωτ.
11349/ 10/7/13)
Οδηγίες ΕΝΛ
(Βλέπε κεφ. Ε5)
Εφαρμόζεται .
Οδηγίες
ΚΕΕΛΠΝΟ
(Βλέπε κεφ. Ε5)
Εφαρμόζεται
από το
Μικροβιολογικό
Εργαστήριο
(Βλέπε κεφ. Ε5)
STERILLIUM,
CHIRO DES,
HIBIDANE,
SKINMAN
COMPLETE
Ανά κλίνη στις
Μονάδες, ανά
θάλαμο στα
τμήματα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ *

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ανεπάρκεια
απομονώσεων

ΝΑΙ
ΚΕΕΛΠΝΟ

ΕΝΛ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΝΛ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΝΛ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΝΛ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μικροβιολογικό
Εργαστήριο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΝΛ

Θα πρέπει να
μην είναι
προσβάσιμα
στα παιδιά για
την αποφυγή
δηλητηριάσεων
και
τραυματισμών

ΝΑΙ

ΕΝΛ
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Συμμόρφωση
προσωπικού

Α

Λοιμώξεις
Ενδαγγειακών
καθετήρων

Β

Λοιμώξεις
συνδεόμενες με
ουροκαθετήρες
Λοιμώξεις
Χειρουργικού
Πεδίου
Λίστα ελέγχου για
ασφαλείς ΧΕ
Πνευμονία
συνδεόμενη με
μηχανικό
αερισμό
Είδος
απολυμαντικών
Περιοδικότητα

Γ

Άλλοι μέθοδοι

Β

Γ

Δ

ΥΓΙΕΙΝΗ
4
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

Α

Α
Β
Α

6

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Β

Πολιτική
συνταγογράφησης
αντιβιοτικών
Πρωτόκολλο
χειρουργικής
προφύλαξης
Διαχείριση
αιχμηρών
Εμβολιασμός
προσωπικού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ *

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΔΕΣΜΕΣ ΜΕΤΡΩΝ
ΓΙΑ
3
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΤΩΝ ΝΛ

Γ

Δελτία
καταγραφής
(Προσφ. εγγρ.
ΕΝΛ
5519/29/3/18)
ΔΕΣΜΕΣ
ΜΕΤΡΩΝ
ΚΕΕΛΠΝΟ,
έγγρ. ΕΝΛ
5694/28/3/13)
ΔΕΣΜΕΣ
ΜΕΤΡΩΝ
ΚΕΕΛΠΝΟ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΝΛ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΝΛ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΝΛ

ΔΕΣΜΕΣ
ΜΕΤΡΩΝ
ΚΕΕΛΠΝΟ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΝΛ

ΔΕΣΜΕΣ
ΜΕΤΡΩΝ
ΚΕΕΛΠΝΟ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΝΛ

Βλέπε κεφ. Ε4

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΝΛ

Βλέπε κεφ. Ε4

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΝΛ

-

-

-

-

Βλέπε κεφ. Ζ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΝΛ /
ΟΕΚΟΧΑ

Βλέπε
Παράρτημα 2

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΝΛ /
ΟΕΚΟΧΑ

Βλέπε κεφ. Ε3
και ΣΤ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΝΛ /
ΥΔΑΥΜ

Βλέπε κεφ. ΣΤ 3

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΝΛ/ Ιατρός
Εργασίας
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8

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

B

Βασική
ενημέρωση
Ειδικά θέματα

Α

Θεσμικά Όργανα

Β

Κλινικά τμήματα

Γ

Άλλα νοσοκομεία

A

Οδηγίες ΕΝΛ
(Βλέπε κεφ. Ε5)
Τήρηση
νομοθεσίας
Διαρκής
συνεργασία με
την ΕΝΛ και το
Μικροβιολογικ
ό εργαστήριο
Ιατρικό
ενημερωτικό
σημείωμα

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ *

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
7 ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Θεράπων
Ιατρός/ ΕΝΛ

* Η τεκμηρίωση βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες των CDC, ECDC, IDSA, WHO, ΚΕΕΛΠΝΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Ια. Εκτίμηση παρούσας κατάστασης
1. Η επίπτωση βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά παθογόνα
Η μέση μηνιαία επίπτωση βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά παθογόνα του Γ.Ν.Π.Α. ‘Π. &
Α. Κυριακού’ είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή των άλλων νοσοκομείων που
συμμετέχουν στην επιτήρηση, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Χρονική περίοδος

Γ.Ν.Π.Α. ‘Π. & Α. Κυριακού’

Άλλα Νοσοκομεία

1ο εξάμηνο 2015

0,094

0,259

2ο εξάμηνο 2015

0,149

0,284

1ο εξάμηνο 2016

0,069

0,289

2ο εξάμηνο 2016

0,081

0,272

2. Ποσοστό ασθενών με πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς που απομονώθηκαν ή
συν-νοσηλεύτηκαν
Το ποσοστό νέων ασθενών με ΠΑΜ σε μόνωση/ συννοσηλεία (Μ/Σ) σύμφωνα με τα
στοιχεία που μας αποστέλλονται από το ΚΕΕΛΠΝΟ κατά τα τελευταία έτη είναι:
Χρονική
Περίοδος

1ο εξάμηνο
2015
2ο εξάμηνο
2015
1ο εξάμηνο
2016
2ο εξάμηνο
2016

Νέοι ασθενείς
με ΠΑΜ εκτός
ΜΕΘ

Ποσοστό
νέων
ασθενών με
ΠΑΜ σε Μ/Σ
εκτός ΜΕΘ

Νέοι ασθενείς
με ΠΑΜ στη
ΜΕΘ

Ποσοστό νέων
ασθενών με ΠΑΜ σε
γεωγραφικό
διαχωρισμό στη
ΜΕΘ

3

33%

24

100%

3

33%

17

100%

14

100%

19

100%

0
2

50%
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3. Κατανάλωση Αντιβιοτικών σε DDDs/ 100 ημέρες νοσηλείας

DDDs/ 100 ημέρες
νοσηλείας

1ο εξάμηνο 2017

2ο εξάμηνο 2017

1ο εξάμηνο 2018

31,57

34,19

33,092

4. Συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας στην υγιεινή των χεριών

Ποσοστό συμμόρφωσης
στην Υγιεινή των Χεριών

2015

2016

2017

72 %

67 %

71%

5. Ποσοστού αντιγριπικού εμβολιασμού του προσωπικού
2015-2016

2016-2017

2017-2018

22,4%

28,6%

42,3%

Ποσοστό του αντιγριπικού εμβολιασμού
6. Προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

Διεξάγονται περιοδικά ανά τμήμα με θεματολογία που αφορά την πρόληψη των ΝΛ σε
όλους τους επαγγελματίες υγείας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα επαναλαμβάνονται σε
τακτά χρονικά διαστήματα και τηρείται αρχείο εκπαιδευθέντων.
2016

2017

Αριθμός
εκπαιδευτικών
συναντήσεων

19

11

Ποσοστό προσωπικού που
συμμετείχε

62 %

57 %

Ιβ. Στοχοθεσία
1.Επίπτωση βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά παθογόνα.
Mε στόχο τη μείωση της επίπτωσης κατά 10% γίνεται προσπάθεια καθολικής εφαρμογής
των

Δεσμών

Μέτρων

Πρόληψης

Βακτηριαιμίας,

χρήση

σχετικών

Εργαλείων

Συμμόρφωσης, εξασφάλιση επάρκειας αναλώσιμων υλικών πρόληψης βακτηριαιμιών και
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ενεργητική επιτήρηση αποικισμού από ΠΑΜ με αποτέλεσμα την έγκαιρη απομόνωση και
τη λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης.
2. Ποσοστό ασθενών με πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς που απομονώθηκαν ή
συν-νοσηλεύτηκαν
Αύξηση του ποσοστού των ασθενών με ΠΑΜ που απομονώθηκαν ή συν-νοσηλεύτηκαν
κατά 10%.
3. Περιορισμός της κατανάλωσης αντιβιοτικών στους ασθενείς.
Μέσω της εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής παρέμβασης προς τους θεράποντες
ιατρούς επιχειρείται:
- εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων χορήγησης αντιβιοτικών
- εφαρμογή του πρωτοκόλλου χειρουργικής χημειοπροφύλαξης
- περιορισμός της εμπειρικής χορήγησης αντιβιοτικών ευρέος φάσματος στους ασθενείς,
με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης αντιβιοτικών σε DDDs/ 100 ημέρες νοσηλείας κατά
10%.
Καταγραφή της κατανάλωσης των αντιβιοτικών γίνεται στις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας Παίδων και Νεογεννήτων, στον Παθολογικό και Χειρουργικό Τομέα.
4. Αύξηση της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στην υγιεινή των χεριών
Με στόχο την αύξηση της συμμόρφωσης κατά 5% γίνεται προσπάθεια ευαισθητοποίησης
των EY και υπενθύμιση των ορθών πρακτικών με εκπαιδευτικά μαθήματα και προβολή
σχετικών video, διοργάνωση ημερίδας για την Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής των Χεριών.
5. Ποσοστού αντιγριπικού εμβολιασμού του προσωπικού
Με στόχο την αύξηση του ποσοστού κατά 10% το Νοσοκομείο φροντίζει να εξασφαλίσει
τις απαιτούμενες δόσεις εμβολίου, οργανώνει σχετικές ενημερωτικές διαλέξεις και
εμβολιάζει το προσωπικό με κινητό συνεργείο εμβολιασμού.
6. Προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
Η θεματολογία των εκπαιδευτικών μαθημάτων και οι κατηγορίες των εκπαιδευομένων
αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Η. Στόχος της ΕΝΛ αποτελεί η αύξηση του
ποσοστού των εργαζομένων που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά μαθήματα κατά 10%.
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Ιγ. Αδρός προϋπολογισμός Μέσων Ατομικής Προστασίας / Αντιδραστηρίων για την
πρόληψη των λοιμώξεων
Ενδεικτικά αναφέρεται το κόστος των ακολούθων αναλωσίμων:
ΕΙΔΟΣ
ΓΑΝΤΙΑ (Μιας Χρήσης)
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ
ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΥΤΙΑ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΜΙΚΡΑ
ΚΥΤΙΑ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΜΕΓΑΛΑ
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
ΚΟΥΤΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 80Χ110
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 60Χ80
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ /
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.015.000 ΤΕΜΑΧΙΑ
35.000 ΤΕΜΑΧΙΑ
85.000 ΤΕΜΑΧΙΑ
100 ΤΕΜΑΧΙΑ
4.000 ΤΕΜΑΧΙΑ
2.000 ΤΕΜΑΧΙΑ
1.800 ΛΙΤΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
28.714,35
8.825,25
2.509,20
162,36
2.583,00
1.451,40
2.169,72

12.000 ΤΕΜΑΧΙΑ
300 ΚΙΛΑ
150 ΚΙΛΑ
6470 ΤΕΜΑΧΙΑ

17.712,00
535,05
267,53
30.200,00

(Ακολουθεί αναλυτικός
πίνακας)

34328
129.457,86

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ (σε
ευρώ)

Αντιβιογράμματα και ταυτοποιήσεις
μικροβίων

2800

11,1€

31080

Δισκάκια για μηχανισμούς αντοχής

6000

0,04 €

240

MacConkey άγαρ (τρυβλία)

2000

0,8€

1.600

Αιματούχο άγαρ (τρυβλία)

820

0,4€

328

Skirrow άγαρ (τρυβλία)

1000

0,8€

800

Chapman άγαρ (τρυβλία)

400

0,35€

140

Sabouraud άγαρ (τρυβλία)

400

0,35€

140

ΣΥΝΟΛΟ
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Στο άμεσο μέλλον θα εξεταστεί η χρησιμότητα των ειδικών χρωμογόνων θρεπτικών
υλικών στον έλεγχο των ΠΑΜ μικροβιακών στελεχών. Πιθανή δαπάνη 4400 ευρώ.

ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(τρυβλίο ή test)

ΣΥΝΟΛΟ
(σε ευρώ)

ESBL

1000

1€ / τρυβλίο

1000

MRSA

1000

1€ / τρυβλίο

1000

VRE

2000

1€ / τρυβλίο

2000

Carba Smart

40

2,5€/ test

100

Carba NP

50

6€/ test

300

ΣΥΝΟΛΟ

4400

Ιδ. Προβλήματα στην επίτευξη της στοχοθεσίας
-

Ελλείψεις υλικών για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων.

-

Ελλείψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού

-

Ανεπάρκεια απομονώσεων

Ο έλεγχος των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία σε χώρους παροχής υγείας,
αποτελεί

βασική

αρμοδιότητα

και

ευθύνη

της

Διοίκησης

(άρθρο

21.

Ν.

4208/18//11/2013). Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα σχετικά με τον
περιορισμό των ΝΛ εξαρτάται από την τήρηση και εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού
και απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων (Διοίκηση, Θεσμικά όργανα,
ΕΥ). Η πρόληψη των ΝΛ αποτελεί δείκτη ποιότητας καθώς μακροπρόθεσμα εξασφαλίζεται
η αναβάθμιση του νοσοκομείου με τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης
φροντίδας, την αύξηση της αποδοτικότητας, τη μείωση του χρόνου και του κόστους
νοσηλείας, καθώς και την καλύτερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων.
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