
 

Βαρύ τίμημα πληρώνουν οι Έλληνες στα νοσοκομεία λόγω 

μικροβίων και λοιμώξεων 

Βαρύτατη είναι η επίπτωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων σε ανθρώπινες ζωές και στις δαπάνες του 

συστήματος υγείας. Τα πολυανθεκτικά μικρόβια κοστίζουν τη ζωή εκατοντάδων Ελλήνων νοσηλευομένων, 

ιδίως στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού. 

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής 

αντοχής, ενώ συνεχίζει να διατηρεί την αρνητική πρωτιά και στη συνολική κατανάλωση αντιβιοτικών. 

Την ίδια στιγμή, παράδειγμα προς αποφυγή αποτελούν οι Έλληνες επαγγελματίες υγείας αναφορικά με τον 

βασικό κανόνα της πρόληψης και της θωράκισης τους, τον εμβολιασμό. Η εμβολιαστική κάλυψη των 

επαγγελματιών υγείας για τη γρίπη κυμαίνεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Την περίοδο 2014 – 2015 η 

«συμμόρφωση» του προσωπικού των δημοσίων νοσοκομείων στον αντιγριπικό εμβολιασμό έφθασε 

περίπου σε ποσοστό 11% του συνόλου των εργαζομένων, ενώ την περίοδο 2013 – 2014 βρισκόταν στο 4%. 

Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε η Ελληνική Εταιρία Ελέγχου Λοιμώξεων (ΕΕΕΛ), με αφορμή τη διοργάνωση 

του ετήσιου 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελέγχου Λοιμώξεων, από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Το 

εφετινό συνέδριο έχει ως θέμα «Πολεμάμε τις λοιμώξεις βελτιώνοντας τη συμμόρφωση». 

Το «όχημα» για τη βελτίωση της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στα νοσοκομεία είναι η ένταξη 

της πρόληψης στην καθημερινή κλινική πραγματικότητα. 

Άλλωστε βάσει του νόμου από το 2014 όλα τα δημόσια, στρατιωτικά και ιδιωτικά νοσοκομεία υποβάλλονται 

σε έλεγχο των λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής προκειμένου να λάβουν ευρωπαϊκή πιστοποίηση 

ώστε να μπορούν (και) να δεχτούν εισαγόμενους ασθενείς από τον ιατρικό τουρισμό. Για τον δείκτη της 

μικροβιακής αντοχής κάθε νοσοκομείου καθίσταται υπεύθυνος ο διοικητής του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις: Πώς προκαλούνται και 
πώς προλαμβάνονται 

Από Iatropedia  25 Αυγούστου 2015 

Τις τελευταίες ημέρες η κοινή γνώμη και κυρίως η ιατρική κοινότητα συγκλονίστηκε από τον θάνατο ενός 
βρέφους στο “Μακάρειο” Νοσοκομείο της Λευκωσίας, μετά από μόλυνση από ακινετοβακτήριο, ένα 
σοβαρό και ανθεκτικό στα αντιβιοτικά μικρόβιο. Διαβάστε το σχετικό άρθρο του newsit.gr εδώ. 

Επρόκειτο για μια ενδονοσοκομειακή λοίμωξη, η οποία, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του νοσοκομείου 
αντιμετωπίστηκε σε μεγάλο βαθμό, αλλά παρά τις μέγιστες προσπάθειες των γιατρών δεν ήταν εφικτό να 
διασωθεί η ζωή του βρέφους. 

Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις είναι ένας υπαρκτός και μεγάλος κίνδυνος για κάθε νοσηλευόμενο, ανεξαρτήτου 
ηλικίας, αλλά, όπως είναι προφανές, αποτελούν ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο για τους πιο αδύναμους οργανισμούς 
(όπως τα βρέφη, οι ηλικιωμένοι και κάθε άτομο με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα). 

Μεγαλύτερος κίνδυνος από τα πανανθεκτικά βακτήρια 

Η κατάσταση επιδεινώνεται με την εξάπλωση “πανανθεκτικών” βακτηρίων, τα οποία δεν καταστρέφονται με τα 
αντιβιοτικά και έχουν αναπτύξει μεγάλες άμυνες και αντοχές. Τρία από τα πιο σοβαρά μικρόβια που είναι συχνά 
πανανθεκτικά και δεν τα καταπολεμά κανένα αντιβιοτικό είναι το ακινετοβακτήριο, η κλεμπσιέλα και η 
ψευδομονάδα. Σύμφωνα με υπολογισμούς, τα βακτήρια αυτά σκοτώνουν κάθε χρόνο χιλιάδες ανθρώπους. 

Τα μικρόβια είναι πολύ έξυπνα. Για κάθε μηχανισμό δράσης αντιβιοτικού υπάρχει και ένας μηχανισμός 
αντίδρασης από τα μικρόβια τα οποία επιβιώνουν ανταγωνιζόμενα το ένα το άλλο. Αναπτύσσουν αντοχή και 
σκοτώνουν τα άλλα που είναι γύρω τους. Το χειρότερο είναι ότι τα μικρόβια έχουν “αλληλεγγύη” και όταν 
αναπτύξουν ανθεκτικότητα, τη μεταφέρουν το ένα στο άλλο και ταυτόχρονα αναπτύσσουν αντοχή στα αντιβιοτικά, 
σύμφωνα με ιατρικές πληροφορίες. 

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι άνθρωποι παρότι δεν παίρνουν άμεσα αντιβιοτικά, τα προσλαμβάνουν έμμεσα, 
καταναλώνοντας προϊόντα από ζώα στα οποία έχει δοθεί αντιβίωση για την παραγωγή και την ανάπτυξή τους, 
πράγμα που συμβάλει στην αντιμικροβιακή αντοχή. Ο μόνος τρόπος για να προφυλαχτούμε, σύμφωνα με τους 
γιατρούς, είναι το πλύσιμο των χεριών, η τήρηση των κανόνων υγιεινής και η συνετή χρήση των αντιβιοτικών. 

Τι είναι μια ενδονοσοκομειακή λοίμωξη 

Είναι λοιμώξεις που αποκτήθηκαν μέσα σε νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Για να 
ταξινομηθεί ως νοσοκομειακή μία λοίμωξη, ο ασθενής θα πρέπει να έχει μπει στο νοσοκομείο για λόγους άλλους 
από τη μόλυνση. Αυτός ή αυτή θα πρέπει επίσης να έχουν δείξει συμπτώματα ενεργούς λοίμωξης ή επώασης. 

Αυτές οι λοιμώξεις συμβαίνουν: 

-έως και εντός 48 ωρών μετά την εισαγωγή σε νοσοκομείο 

-3 ημέρες μετά το εξιτήριο 

-έως και 30 ημέρας μετά την εγχείρηση 

-σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης όταν ένας ασθενής εισαχθεί για λόγους άλλους από την εν λόγω 
μόλυνση 

Τύποι νοσοκομειακών λοιμώξεων 

Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος είναι ο πιο κοινός τύπος ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Άλλες 
κοινές λοιμώξεις τέτοιου είδους είναι μολύνσεις εν ώρα χειρουργείου, βακτηριαιμία και πνευμονία. 

 

 

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=426041&catid=7


Τι προκαλεί μια ενδονοσοκομειακή λοίμωξη 

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις προκαλούνται από παθογόνα που μπορούν εύκολα να εξαπλωθούν σε όλο το σώμα. 
Πολλοί ασθενείς έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και έτσι είναι πιο δύσκολο να καταπολεμήσουν τις 
λοιμώξεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ασθενείς αναπτύσσουν λοιμώξεις που οφείλονται σε κακές συνθήκες 
υγιεινής σε ένα νοσοκομείο ή ένα ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης, ή επειδή το προσωπικό του νοσοκομείου δεν 
ακολουθεί τις σωστές διαδικασίες. Μερικοί ασθενείς αποκτούν νοσοκομειακές λοιμώξεις αλληλεπιδρώντας με 
άλλους ασθενείς, ενώ άλλοι κολλούν βακτήρια, μύκητες, παράσιτα ή ιούς ερχόμενοι σε επαφή με μολυσμένες 
επιφάνειες. 

Πρόληψη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων 

Υπολογίζεται ότι το 40% των νοσοκομειακών λοιμώξεων προκαλούνται από την κακή υγιεινή χεριών (δηλαδή 
ανεπαρκής καθαρισμός και απολύμανση των χεριών). Το προσωπικό του νοσοκομείου μπορεί να μειώσει 
σημαντικά τον αριθμό των περιπτώσεων αυτών με συχνό πλύσιμο των χεριών. Θα πρέπει επίσης να φορούν 
προστατευτικά ρούχα και γάντια όταν είναι μαζί με ασθενείς. 

Οι επεμβατικές διαδικασίες (χειρουργικές επεμβάσεις) αυξάνουν τον κίνδυνο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Τα 
νοσοκομεία ενθαρρύνονται να θέτουν τους ασθενείς με τα βακτήρια C. difficile, MRSA, VRE, και άλλες ανθεκτικές 
λοιμώξεις σε χώρους απομόνωσης. Αυτό μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εξάπλωσης της λοίμωξης σε άλλους 
ασθενείς. 

Η χρήση αντιβιοτικών είναι επίσης ζωτικής σημασίας συνιστώσα της πρόληψης μιας ενδονοσοκομειακής 
λοίμωξης. 

http://www.sigmalive.com 

http://www.healthline.com 

 

Σοβαρή απειλή οι νοσοκομειακές λοιμώξεις 
Τα πολυανθεκτικά μικρόβια που βρίσκονται σε νοσοκομεία και κυρίως στις ΜΕΘ όπου κυρίως 

επιπολάζουν και συχνά προκαλούν νοσοκομειακές λοιμώξεις, δημιουργούν σήμερα μείζον 

πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. 
Δημοσίευση: 28 Νοεμβρίου 2012 

Τα πολυανθεκτικά μικρόβια (κυρίως Pseudomonas, Acinetobacterκαι Klebsiella) που βρίσκονται σε νοσοκομεία 
και κυρίως στις ΜΕΘ όπου κυρίως επιπολάζουν και συχνά προκαλούν νοσοκομειακές λοιμώξεις, δημιουργούν 
σήμερα μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. 

Το πρόβλημα είναι πλέον εκτός ελέγχου, τονίζουν οι ειδικοί, παρά τις προσπάθειες των ειδικών, ενώ περίπου 
25.000 ασθενείς στην Ευρώπη πεθαίνουν κάθε χρόνο από πολυανθεκτικά μικρόβια. 

Η αύξηση της αντοχής είναι παράλληλη με την αύξηση της κατανάλωσης των αντιβιοτικών: Η χώρα μας 
τουλάχιστον στις κεφαλοσπορίνες έχει 20πλάσια κατανάλωση συγκρινόμενη με πολλές άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, ενώ η συνταγογραφία των αντιβιοτικών στα ελληνικά νοσοκομεία αφορά στο 60-80% των 
νοσηλευομένων ασθενών, όταν το διεθνώς παραδεκτό όριο είναι μικρότερο του 30%. 

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων κ. Γεώργιος Πετρίκκος, Διευθυντής Δ΄ Παθολογικής 
Κλινικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ‘το πρόβλημα είναι παγκόσμιο 
και ευρωπαϊκό, όμως η Ελλάδα ανάμεσα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες έχει τα υψηλότερα ποσοστά αντοχής 
>50% στα περισσότερα αντιβιοτικά και σε ορισμένες περιπτώσεις στις ΜΕΘ, φθάνει το 100%. 

Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου κανένα από τα διαθέσιμα σήμερα αντιβιοτικά δεν είναι δραστικό.’ 

http://www.sigmalive.com/simerini/news/260565/ena-moro-nekro-alla-tessera-molysmena
http://www.healthline.com/health/hospital-acquired-nosocomial-infections#Overview1


Το θέμα, μεταξύ άλλων, θα απασχολήσει το 9ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων της Δ΄ Παθολογικής 
Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που πραγματοποιείται 30 Νοεμβρίου έως 1η 
Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα. 

‘Συνέπεια της πολυαντοχής’, σημειώνει ο κ. Πετρίκκος, ‘αποτελεί η δυσκολία στη θεραπεία των νοσοκομειακών 
λοιμώξεων με αποτέλεσμα την παράταση κατά 3-5 ημέρες της νοσηλείας των ασθενών (27%), που 
προσβάλλονται από αυτά τα μικρόβια, αύξηση του κόστους νοσηλείας τους και σε ορισμένες περιπτώσεις, 
κυρίως σε εξασθενημένους –ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, αύξηση της θνητότητας (>50%).’ 

Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις 

‘Τα σημερινά προβλήματα’, εξηγεί ο κ. Πετρίκκος, ‘εστιάζονται κυρίως στη διασπορά των ενδονοσοκομειακών 
λοιμώξεων από πολυανθεκτικά μικρόβια σε όλη την Ελλάδα και την αδυναμία ελέγχου της κατάστασης. 
Αποτελούν πρόβλημα, που θα μπορούσε να παρομοιαστεί με αυτό της Ελληνικής οικονομίας, που είναι εκτός 
ελέγχου, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους αρμόδιους φορείς και τους ιατρούς που 
γνωρίζουν και παρακολουθούν το θέμα. 

Τα κυριότερα είδη νοσοκομειακών λοιμώξεων από πολυανθεκτικά μικρόβια είναι οι πνευμονίες σε ασθενείς 
που είναι διασωληνωμένοι, με αναπνευστήρα στη ΜΕΘ, οι ουρολοιμώξεις, οι βακτηριαιμίες και οι λοιμώξεις 
χειρουργικών τραυμάτων. 

Υπολογίζεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι λοιμώξεις αυτές προσθέτουν ένα επιπλέον κόστος (>900 
εκατομμύρια ευρώ) και παραγωγικές απώλειες τουλάχιστον 1.5 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Περίπου 
25.000 ασθενείς στην Ευρώπη πεθαίνουν από πολυανθεκτικά μικρόβια. 

Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τις συνέπειες αυτές στη χώρα μας αλλά με βάση τα πολύ υψηλά ποσοστά 
αντοχής υπολογίζεται ότι και το κόστος και οι θάνατοι θα πρέπει να είναι από τα υψηλότερα. 

Τα ποσοστά αντοχής της Pseudomonas στις καρβαπενέμες (αντιβιοτικά με το ευρύτερο φάσμα) αυξήθηκαν 
από 6% το 1996 από 30% το 2006 σε Παθολογικές και Χειρουργικές Κλινικές και από 30% στο 70% στις ΜΕΘ. Η 
αντοχή της Klebsiella αυξήθηκε από 2% στο 30-38% στις Παθολογικές και Χειρουργικές Κλινικές από 8% στο 
62% στις ΜΕΘ, η αντοχή στο Acinetobacter πλησιάζει το 100% στις ΜΕΘ. 

Η οικονομική κρίση έχει σαν συνέπεια την αύξηση της προσέλευσης ασθενών στα Δημόσια Νοσοκομεία με 
αποτέλεσμα τη συμφόρηση των νοσοκομείων και πολλές φορές τη νοσηλεία ασθενών σε επικουρικές 
νοσηλευτικές κλίνες στους διαδρόμους.Το γεγονός αυτό μαζί με τις ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό 
καθιστά συχνά αδύνατη τη λήψη μέτρων πρόληψης και ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων. 

Το μεταναστευτικό κύμα δεν φαίνεται να παίζει άμεσο ρόλο στην πολυαντοαντοχή από τα μικρόβια που 
προαναφέρθηκαν αν και υπάρχει ανησυχία και εγρήγορση για την πιθανότητα εισαγωγής από τις Ινδίες ενός 
στελέχους πολυανθεκτικής Klebsiella με ένα νέο γονίδιο αντοχής την NDM-1. 

Επίσης οι μετανάστες από το Πακιστάν, τις Ινδίες και το Αφγανιστάν μπορεί να είναι φορείς πολυανθεκτικών 
στελεχών Μυκοβακτηριδίου της Φυματίωσης. Ενώ από τις χώρες του τρίτου κόσμου, Άπω Ανατολή και Αφρική, 
μεταφέρεται η πολυανθεκτική ελονοσία και πολλοί ασθενείς με HIV λοιμώξεις. 

Τα τρία αυτά νοσήματα έχουν χαρακτηρισθεί από τον ΠΟΥ ως τα νοσήματα των φτωχών. Τέλος 
πολυανθεκτικός γονόκοκκος αποτελεί συχνό πρόβλημα στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα που 
μεταφέρονται από τις χώρες αυτές. 

 

 

 



Προτάσεις για την αντιμετώπισή τους 

Το θέμα της πολυαντοχής είναι καλά γνωστό στους Έλληνες επιστήμονες (λοιμωξιολόγους, μικροβιολόγους, 
επιδημιολόγους, μοριακούς βιολόγους, νοσηλευτές) και τις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες, που 
ασχολούνται με το θέμα και έχουν δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων στον Ελληνικό και διεθνή τύπο. 

Το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ έχουν πλήρη γνώση του προβλήματος και έχουν εκπονήσει 
στρατηγικό Σχέδιο Αντιμετώπισης της Αντοχής και από το 2010 το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο 
ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ για την αντιμετώπιση του. 

Δυστυχώς τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι φτωχά διότι το μέγεθος του προβλήματος δεν έχει γίνει πλήρως 
κατανοητό από πολλούς γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικούς που δεν έχουν ειδική ενασχόληση με το θέμα, 
και γι’ αυτό απαιτείται: 

1. Περισσότερη εκπαίδευση ιδίως στη περιφέρεια. 

2. Οι Διοικητικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων να δώσουν την πρέπουσα προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος με τη δημιουργία σε όλα τα νοσοκομεία των αναγκαίων υποδομών για τον περιορισμό της 
διασποράς των πολυανθεκτικών μικροβίων (Κατάργηση των ράντζων στα Νοσοκομεία, Μονώσεις, Προμήθεια 
Υλικών για την εφαρμογή των κανόνων Υγιεινής). 

3. Να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια στις ΜΕΘ με στελέχωσή τους με το αναγκαίο νοσηλευτικό προσωπικό και 
την εφαρμογή από τους γιατρούς ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών 

4. Το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ πέραν των Σχεδίων να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για την 
εφαρμογή τους και την επιτυχία τους. 

5. Πρέπει να αποτελέσει η πολυαντοχή θέμα Εθνικής Στρατηγικής Χρειάζεται πολιτική απόφαση για την 
επίλυση του προβλήματος και συνεχής παρακολούθησης της εξέλιξης του. 

Αρχές ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών στην καθ’ ημέρα πράξη για να ανακοπεί η ανάπτυξη αντοχής των 
μικροβίων στα αντιβιοτικά 

Η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών, όπως και κάθε άλλη θεραπευτική παρέμβαση στην καθ’ ημέρα πράξη, 
δεν πρέπει να είναι τυχαία. Απαιτεί προβληματισμό και σκέψη και πρέπει να βασίζεται σε κανόνες. 

Η σωστή διάγνωση, η κατάσταση του ασθενούς, η εντόπιση της λοίμωξης, η βαρύτητά της, το μικροβιακό αίτιο, 
οι ευαισθησίες του στα αντιβιοτικά, η φαρμακοκινητική και η φαρμακοδυναμική των αντιμικροβιακών ουσιών, 
καθώς και οι παρενέργειες και το κόστος τους, αποτελούν τα κύρια στοιχεία στα οποία πρέπει να στηρίζεται 
κάθε απόφαση για τη χρήση τους. 

Δεν πρέπει κάθε εμπύρετο νόσημα να αντιμετωπίζεται ως λοίμωξη και όπως συμβαίνει συνήθως να 
θεραπεύεται εμπειρικά πριν τεθεί η διάγνωση και πριν ληφθούν οι απαραίτητες καλλιέργειες από την εστία 
της λοίμωξης. 

Ακόμα και αν τεθεί η διάγνωση της λοίμωξης, η επιλογή του αντιβιοτικού δεν είναι σήμερα μια απλή απόφαση 
αφού η χρήση των αντιβιοτικών εκτός των άμεσων συνεπειών που μπορεί να έχει στον ασθενή (παρενέργειες) 
έχει συνδυαστεί με την ανάπτυξη αντοχής των μικροβίων. 

Η ανάπτυξη αντοχής παράλληλα με τη χρήση των αντιβιοτικών, αρχικά δεν δημιουργούσε ανησυχία, αφού όλο 
και νεώτερα αντιβιοτικά παρασκευάζονταν και προστίθεντο στη φαρέτρα των ιατρών, όμως οι πηγές νέων 
αντιβιοτικών φαίνεται ότι στέρεψαν και μετά από 70 χρόνια οι ελπίδες για εξαφάνιση των λοιμώξεων δεν 
επαληθεύτηκαν. 



Η αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών ως ‘πανάκειας’ για κάθε εμπύρετο νόσημα ή για την ‘κάλυψη’ του 
αρρώστου από ενδεχόμενο κίνδυνο μικροβιακής λοίμωξης και χωρίς προσπάθεια λογικής αιτιολογικής 
προσέγγισης του προβλήματος, αποτελούν τον κυριότερο λόγο του ‘παράδοξου’ που αντιμετωπίζουμε: παρά 
την αφθονία των αντιβιοτικών (περίπου 300), οι λοιμώξεις να αποτελούν και σήμερα θανάσιμο κίνδυνο σε 
ευρεία κλίμακα και το χειρότερο, μικροοργανισμοί που πριν μερικά χρόνια ήσαν ευαίσθητοι ακόμα και στην 
πενικιλλίνη, όπως οι σταφυλόκοκκοι να παρουσιάζονται σήμερα ανθεκτικοί και στα πιο ειδικά αντιμικροβιακά. 

Το πρόβλημα της αντοχής όμως δεν σταματά δυστυχώς στους σταφυλόκοκκους. Ιδιαίτερα η χώρα μας κατέχει 
το θλιβερό προνόμιο να είναι η πρώτη μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών σε ποσοστά αντοχής των Gram 
αρνητικών μικροοργανισμών ( Pseudomonas aeruginosa , Acinetobacter baumanii , Klebsiella pneumonia ) σε 
πληθώρα αντιβιοτικών, ακόμη και των νεωτέρων. 

Η σημασία του γεγονότος αυτού καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη αν σκεφτεί κανείς ότι για μια τουλάχιστο 
10ετία δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν νέες αντιμικροβιακές ουσίες δραστικές στους μικροοργανισμούς που 
έχουν αναπτύξει αντοχή. 

Πού οφείλονται όμως τα θλιβερά αυτά πρωτεία της Ελλάδας; Φαίνεται ότι η αύξηση της αντοχής είναι 
παράλληλη με την αύξηση της κατανάλωσης των αντιβιοτικών. Μέτρηση της κατανάλωσης αυτής από σχετικά 
πρόσφατη καταγραφή του ΙΦΕΤ απέδειξε ότι η χώρα μας τουλάχιστον στις κεφαλοσπορίνες έχει 20πλάσια 
κατανάλωση συγκρινόμενη με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η συνταγογραφία των αντιβιοτικών στα 
ελληνικά νοσοκομεία αφορά στο 60-80% των νοσηλευομένων ασθενών, όταν το διεθνώς παραδεκτό όριο είναι 
μικρότερο του 30%. 

Δημοσίευμα του Lancet (Goosens H, et al. 2005;365:548-9) φέρει τη χώρα μας πρώτη στην εξωνοσοκομειακή 
κατανάλωση κεφαλοσπορινών και μακρολιδών, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, κατά το 2002. Παράλληλα τα 
δεδομένα του WHONET Greece όσο τα δεδομένα και στα Ευρωπαϊκά δίκτυα EARSS ( European Antimicrobial 
Resistance Surveillance System) και ESAC (European Surveillance Antibiotic Cosumption) επιβεβαιώνουν τη 
πρωτιά μας. 

Οι κοινές λοιμώξεις που αντιμετωπίζει συχνότερα ο ιατρός και στις οποίες γίνονται τα περισσότερα σφάλματα 
είναι αυτές του αναπνευστικού και του ουροποιητικού. 

Οι λόγοι της ‘κατάχρησης’ των αντιβιοτικών είναι: 

1.Η ριζωμένη πίστη στον Έλληνα άρρωστο ότι τα αντιβιοτικά θεραπεύουν το κρυολόγημα και τη γρίπη 
(65%),ότι τα αντιβιοτικά ‘ρίχνουν’ τον πυρετό (66%), ότι πρέπει να φυλάμε αντιβιοτικά στο σπίτι για ώρα 
ανάγκης (72.2%) ότι μπορώ να σταματήσω τα αντιβιοτικά αμέσως μόλις νιώσω καλύτερα (80.5%). 

2.Η θεραπεία της ασυμπτωματικής βακτηριουρίας με μόνο κριτήριο την καλλιέργεια ούρων. 

3. Η τάση του ιατρού να ‘καλύψει’ προληπτικά τον άρρωστο για την περίπτωση που μπορεί να αναπτυχθεί 
μικροβιακή λοίμωξη και 

4. Η εντατική διαφήμιση των φαρμακευτικών εταιρειών. 

Εκτός από την ανησυχητική ανάπτυξη ανθεκτικών μικροβιακών στελεχών, η χρήση των αντιμικροβιακών είναι 
συνυφασμένη και με ποικίλες ανεπιθύμητες ενέργειες σε ποσοστό 5-20%.. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εάν οι ιατροί και οι ασθενείς του σήμερα συνεχίσουν την υπερκατανάλωση των 
αντιβιοτικών ή την έλλειψη ορθολογισμού στην χρήση τους και συνεχίσουν την διασπορά των πολυανθεκτικών 
μικροβίων στο νοσοκομειακό περιβάλλον, το πρόβλημα των πανανθεκτικών μικροβίων θα χειροτερεύει 
συνεχώς και η ‘Εποχή του Τέλους των Αντιβιοτικών’ θα γίνει ένας πραγματικός Εφιάλτης. 

 



 

Πανευρωπαϊκή Ημέρα Κατά των Αντιβιοτικών 

3.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο 

από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις 
Παναγιώτα Καρλατήρα18/11/201317:536  PROTOTHEMA 

Πάνω από 1,2 δισ. ευρώ τον χρόνο το υλικό κόστος - Επιστημονική συνεργασία μεταξύ του νοσοκομείου 
«Αττικόν» και του βρετανικού Πανεπιστημίου Cambridge για την εφαρμογή πρωτοκόλλου δράσης που 
«εξαφανίζει» τις λοιμώξεις 

Τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στα ελληνικά νοσοκομεία, συνέπεια επιπλοκών από 
ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Το 10% των ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα 
προσβάλλονται από σοβαρές λοιμώξεις, με αποτέλεσμα να παραμένουν επί μακρόν για νοσηλεία, εάν δεν 
έχουν καταλήξει.  

Βαρύ είναι όμως το τίμημα εκτός από τις ανθρώπινες ζωές και σε ό,τι αφορά στο υλικό κόστος, με τη δαπάνη 
να εκτινάσσεται σε πάνω από 1,2 δισ. ευρώ τον χρόνο για τους ασθενείς με ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. 

Τα μελανά αυτά στοιχεία ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, με αφορμή την Πανευρωπαϊκή Ημέρα Κατά των 
Αντιβιοτικών. Στοχεύοντας στην ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στη χώρα μας και στη μείωση των 
βαρύτατων επιπτώσεων της αλόγιστης χορήγησής τους, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε επιστημονική 
συνεργασία μεταξύ του νοσοκομείου «Αττικόν» και του βρετανικού Πανεπιστημίου Cambridge για την 
εφαρμογή πρωτοκόλλου δράσης που «εξαφανίζει» τις λοιμώξεις. 

Το πρωτόκολλο αυτό θα εφαρμοσθεί πιλοτικά για εννέα μήνες στο νοσοκομείο «Αττικόν» με την ευθύνη του 
καθηγητή Παθολογίας κ. Γεώργιου Πετρίκκου και σε συνεργασία με τον Καθηγητή Μικροβιολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ κ. Αθανάσιο Τσακρή. 

«Πριν από 4 χρόνια στο Cambridge καταγράφονταν περίπου 50 σοβαρά κρούσματα ενδονοσοκομειακών 
λοιμώξεων κατ’  έτος, αλλά με την υιοθέτηση στοχευμένου προγράμματος τα κρούσματα μηδενίστηκαν» 
ανέφερε ο Διευθυντής του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης του Cambridge κ. Stephen Kelleher. Ανάλογος 
στόχος τίθεται και για το ελληνικό νοσοκομείο, όπως είπε ο Διευθυντής Διεθνών Συνεργασιών για την 
Εκπαίδευση και την Έρευνα του Cambridge κ. Τάκης Κότης. 

«Ελεύθερη»η κυκλοφορία των ενδονοσοκομειακών μικροβίων 

Η Ελλάδα, όπως επισήμανε στη διάρκεια της εκδήλωσης, η υφυπουργός Υγείας, κυρία Ζέττα Μακρή, 
εμφανίζεται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με το υψηλότερο ποσοστό νοσοκομειακών λοιμώξεων, με τη 
μεγαλύτερη συχνότητα απομόνωσης πολυανθεκτικών παθογόνων αλλά και με το υψηλότερο ποσοστό χρήσης 
αντιβιοτικών στο νοσοκομειακό χώρο. 

Επιπλέον η μικροβιακή αντοχή στη χώρα μας δεν περιορίζεται σε κλινικά τμήματα υψηλού κινδύνου όπως στις 
μονάδες εντατικής νοσηλείας, αλλά αφορά πλέον και τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε κοινούς θαλάμους, 
σε ιδρύματα χρόνιων πασχόντων αλλά και σε κέντρα φυσικής αποκατάστασης. 

Πλέον ο έλεγχος των λοιμώξεων αποτελεί βασική αρμοδιότητα και ευθύνη των διοικητών του ΕΣΥ. Όπως είχε 
αποκαλύψει το protothema.gr, κάθε Μονάδα Υγείας υποχρεούται να κοινοποιεί στο Υπουργείο Υγείας και να 
αναρτά στο ΕΣΥ-ΝΕΤ: α)τη συνολική ετήσια δαπάνη για τον περιορισμό των νοσοκομειακών λοιμώξεων στο 
συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα β) τη συνολική ετήσια δαπάνη για την θεραπεία των νοσοκομειακών 

http://www.protothema.gr/greece/article/329398/-3000-anthropoi-pethainoun-kathe-hrono-apo-endonosokomeiakes-loimoxeis/#commentslist


λοιμώξεων στους νοσηλευθέντες ασθενείς στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα. Επίσης, συστήνεται 
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΑ) σε κάθε Μονάδα Υγείας, η οποία θα λαμβάνει οδηγίες από το 
ΚΕΕΛΠΝΟ ως αρμόδιος φορέας για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων. 

Ποιες είναι οι βασικές ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις 

Τα κυριότερα είδη νοσοκομειακών λοιμώξεων από πολυανθεκτικά μικρόβια είναι οι πνευμονίες σε ασθενείς 
που είναι διασωληνωμένοι, με αναπνευστήρα στη ΜΕΘ, οι ουρολοιμώξεις, οι βακτηριαιμίες και οι λοιμώξεις 
χειρουργικών τραυμάτων. Στην Ελλάδα περίπου 10%  των  ασθενών  που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία 
εμφανίζουν νοσοκομειακή  λοίμωξη,  με αποτέλεσμα το διπλασιασμό  τηςδιάρκειας νοσηλείας τους. Το 30%  
των  ασθενών αυτών νοσηλεύεται σε Μονάδες  Εντατικής Νοσηλείας, με συνέπεια  τη μείωση  των διαθέσιμων  
κρεβατιών  στις  Μονάδες  Εντατικής  Θεραπείας, που τόσο έχει ανάγκη  η χώρα μας. 

 

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις 

ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις 
Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014, 10:27 

Τον υψηλότερο δείκτη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στην Ευρώπη κατέχει η Ελλάδα, όπως δείχνουν τα 
στοιχεία του ΟΟΣΑ. Εκτιμάται πως στην Ελλάδα τρεις χιλιάδες θάνατοι οφείλονται σε ενδονοσοκομειακές 
λοιμώξεις, με αυξητική τάση, ενώ το κόστος ξεπερνά τα 1,5-2,5 δισ. ευρώ ετησίως. Την ίδια ώρα η Ελλάδα 
παρουσιάζει τον υψηλότερο δείκτη χρήσης αντιβιοτικών. 

Η επιβάρυνση της δημόσιας περίθαλψης από τα υψηλά ποσοστά της μικροβιακής αντοχής που εμφανίζουν οι 
ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία βρέθηκε στο επίκεντρο της επιστημονικής ημερίδας που διοργάνωσε το 
Υπουργείο υγείας με θέμα «Το πρόβλημα των νοσοκομειακών λοιμώξεων και η αντιμετώπισή του». 

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 4,1 εκατ. ασθενείς 
εμφανίζουν νοσοκομειακή λοίμωξη, με τον εκτιμώμενο αριθμό θανάτων να αγγίζει τις 37 χιλ. Παρόμοιο 
πρόβλημα αντιμετωπίζουν και τα ελληνικά νοσοκομεία, τα οποία κυρίως κατά την τελευταία δεκαετία έρχονται 
αντιμέτωπα με τα ολοένα αυξανόμενα επίπεδα της μικροβιακής αντοχής και την εμφάνιση νοσοκομειακών 
λοιμώξεων από πολυανθεκτικούς Gram-αρνητικούς μικροοργανισμούς. 

Ως νοσοκομειακή χαρακτηρίζεται κάθε λοίμωξη η οποία εκδηλώνεται σε νοσηλευόμενο ασθενή, ενώ δεν ήταν 
παρούσα, έστω και σε στάδιο επώασης, κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Κατά κανόνα, νοσοκομειακή 
χαρακτηρίζεται μια λοίμωξη που εκδηλώνεται μετά την πάροδο 48-72 ωρών από την εισαγωγή του ασθενή στο 
νοσοκομείο. 

Οι συνηθέστερες νοσοκομειακές λοιμώξεις είναι αυτές του ουροποιητικού συστήματος, του ανώτερου και 
κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, του χειρουργικού πεδίου, του αίματος (βακτηριαιμίες), του δέρματος 
και των μαλακών μορίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο ασθενής, ενώ μολύνεται όσο νοσηλεύεται, είναι πιθανό 
να εκδηλώσει τη λοίμωξη μέρες, μήνες ή και χρόνια (ηπατίτιδα, μετεγχειρητικά τραύματα) μετά την έξοδό του 
από το νοσοκομείο. Επίσης υπάρχουν λοιμώξεις που εμφανίζονται όχι μόνο στους νοσηλευόμενους, αλλά και 
στους εργαζομένους και πολλές φορές και στους επισκέπτες. 

 

 



Ο χρόνος παραμονής αυξάνει τις ενδονοσοκομειακές 

λοιμώξεις  (http://www.care.gr/post/4431/o-xronos-paramonis-ayksanei-tis-endonosokomeiakes-loimokseis) 

Δύο στους δέκα ασθενείς, που εισάγονται στα νοσοκομεία, προσβάλλονται από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, 
οι οποίες αποτελούν παγκοσμίως την τέταρτη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο και 
τα δυστυχήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Διπλωματούχων Νοσηλευτριών-Νοσηλευτών Χειρουργείου, οι εργασίες του οποίου θα πραγματοποιηθούν 
από τις 5 έως τις 7 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, οι συνηθέστερες ενδονοσοκομοιακές λοιμώξεις είναι η 
ουρολοίμωξη, η λοίμωξη χειρουργικού τραύματος (μετεγχειρητική λοίμωξη) και η πνευμονία, ενώ ακολουθεί η 
λοίμωξη από καθετήρα. Από όλες τις νοσοκομειακές λοιμώξεις το 14% με 16% είναι λοιμώξεις που 
προκλήθηκαν στο χειρουργείο. Η λοίμωξη ενός ασθενούς στο χειρουργείο αυξάνει κατά μέσο όρο την 
παραμονή του στο νοσοκομείο κατά δέκα ημέρες. 

Παρά τις εξελίξεις στο χώρο της καταπολέμησης των λοιμώξεων, όπως βελτίωση αερισμού χειρουργείων, 
αποστείρωση, χειρουργικές μέθοδοι κ.ά, οι θάνατοι οι προερχόμενοι από λοιμώξεις στα χειρουργεία είναι 
μεγάλοι σε αριθμό. 

Αυτό μερικώς μπορεί να οφείλεται στην ανάπτυξη μικροβίων με αυξημένη αντίσταση στην καταπολέμησή 
τους, καθώς και στο γεγονός ότι αυξήθηκε ο αριθμός των ασθενών προχωρημένης ηλικίας, των οποίων το 
ανοσοποιητικό σύστημα είναι ήδη καταβεβλημένο. 

Ιδιαίτερα για τη μετεγχειρητική λοίμωξη ένας από τους βασικούς παράγοντες, που έχουν ενοχοποιηθεί για την 
ανάπτυξή της είναι η μακροχρόνια παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο πριν από τη χειρουργική 
επέμβαση. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της μικροβιακής χλωρίδας του ασθενούς προς ανθεκτικά στελέχη 
μεγαλύτερης λοιμογόνου δράσης. Έτσι μετά από επεμβάσεις γενικής χειρουργικής διαπιστώθηκε ποσοστό 
φλεγμονής 3,4% σε ασθενείς με περισσότερες από 15 μέρες προεγχειρητική νοσηλεία, έναντι ποσοστού 1,2% 
σε ασθενείς με μία μέρα ενδονοσοκομειακή προεγχειρητική παραμονή. 

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις στην Ελλάδα κοστίζουν το χρόνο περίπου 40 δισεκατομμύρια δραχμές και στις 
Ηνωμένες Πολιτείες ένα τρισεκατομμύριο δραχμές, ενώ σύμφωνα με μια αμερικανική μελέτη περισσότεροι 
από τέσσερα εκατομμύρια κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως ηλικιωμένοι, πεθαίνουν κάθε χρόνο από 
μία λοίμωξη. 

Ο αριθμός αυτός ξεπερνά κατά πολύ το σύνολο των εισαγομένων κάθε χρόνο στα νοσοκομεία για καρκίνους, 
καρδιαγγειακά νοσήματα και ατυχήματα. Από τους 77.000 θανάτους που μελετήθηκαν αποδείχτηκε ότι οι 
19.000 προκλήθηκαν κατ' ευθείαν από νοσοκομειακή λοίμωξη, ενώ στις υπόλοιπες 58.000 η λοίμωξη συνέβαλε 
στην επέλευση του θανάτου από άλλη αιτία, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο ή ο καρκίνος. 

Για την πρόληψη των λοιμώξεων του χειρουργικού πεδίου καθοριστικό παράγοντα παίζουν: 

-Η παροχή αποτελεσματικά ποιοτικής φροντίδας μετά από ανάπτυξη διαδικασιών και στρατηγικών εφαρμογής 
σύγχρονων μεθόδων στη νοσηλευτική πράξη με απόρροια τη μείωση του κόστους εργασίας, αποφυγή 
επιπλοκών και κατά συνέπεια προαγωγή της υγείας. 

-Συναίνεση των επιτροπών λοιμώξεων των νοσοκομείων σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο αναφορικά με τις 
στρατηγικές ανάπτυξης και πρόληψης των λοιμώξεων του χειρουργικού πεδίου. 

-Εισαγωγή ενδονοσοκομειακών προγραμμάτων συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης των επαγγελματιών 
υγείας σε νέα δεδομένα σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου και μέτρων πρόληψης και προστασίας γενικά 
και ιδιαίτερα του χειρουργικού πεδίου. 
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«Θερίζουν» οι ενδονοσοκομειακές 
λοιμώξεις 

Στα 1,2 δισ. ευρώ υπολογίζεται το επιπλέον ετήσιο κόστος 

Δείκτης αξιολόγησης των διοικητών όλων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων θα θεωρείται πλέον η αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι αναγκαία η 
λήψη μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της αντοχής των μικροβίων. 

Το υπουργείο Υγείας, όπως ανακοίνωσε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η υφυπουργός Υγείας 
Ζέττα Μακρή, με αφορμή τη σημερινή ευρωπαϊκή ημέρα κατά των αντιβιοτικών, προχωρά σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο του Cambridge της Μεγάλης Βρετανίας για την εφαρμογή στην Ελλάδα πρωτοκόλλου δράσης, 
που έχει εφαρμοσθεί στο Cambridge, μηδενίζοντας τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Το πρωτόκολλο θα 
εφαρμοσθεί πιλοτικά στο νοσοκομείο «Αττικόν» και θα είναι διάρκειας εννέα μηνών. 

«Ο έλεγχος των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους χώρους Παροχής Υγείας 
αποτελεί βασική αρμοδιότητα και ευθύνη των Διοικήσεων», σημείωσε η κ. Μακρή. 

Η χώρα μας, τόνισε η υφυπουργός Υγείας, εμφανίζεται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με το υψηλότερο 
ποσοστό νοσοκομειακών λοιμώξεων, με τη μεγαλύτερη συχνότητα απομόνωσης πολυανθεκτικών παθογόνων, 
αλλά και με το υψηλότερο ποσοστό χρήσης αντιβιοτικών στον νοσοκομειακό χώρο. Επιπλέον η μικροβιακή 
αντοχή στη χώρα μας δεν περιορίζεται σε κλινικά τμήματα υψηλού κινδύνου όπως στις μονάδες εντατικής 
νοσηλείας, αλλά αφορά πλέον και τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε κοινούς θαλάμους, σε ιδρύματα 
χρόνιων πασχόντων αλλά και σε κέντρα φυσικής αποκατάστασης. 

Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, οι θάνατοι στην Ελλάδα κάθε χρόνο από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις 
υπολογίζονται σε 3.000, παρουσιάζοντας αυξητική τάση, με κόστος νοσηλείας για τα άτομα που 
προσβάλλονται από ενδονοδοκομειακές λοιμώξεις να ξεπερνά ετησίως 1,2 δισ. ευρώ, ανέφερε ο καθηγητής 
Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής της Δ' παθολογικής κλινικής του 
πανεπιστημιακού νοσοκομείου Χαϊδαρίου «Αττικόν» Γεώργιος Πετρίκκος. 

Η αντοχή στις λοιμώξεις είναι αποτέλεσμα της κατάχρησης και υπερκατανάλωσης των υπαρχόντων 
αντιβιοτικών, εξαπλώνεται ταχύτατα εξαιτίας της έντονης μετακίνησης ατόμων μεταξύ των διαφόρων χωρών 
για λόγους τουριστικούς, ιατρικούς ή οικονομικούς, ανέφερε ο καθηγητής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Αθανάσιος Τσακρής, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τον περιορισμό 
εξάπλωσης της αντοχής των μικροβίων. 
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Αντιμετώπιση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων 
Από τους βασικότερους κανόνες της λοιμωξιολογίας είναι η διατήρηση ‘καθαρού αέρα’ εκεί που 

υπάρχει αυξημένη υγειονομική φροντίδα. Για παράδειγμα, στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, 

στους χειρουργικούς θαλάμους, στη Μονάδα εντατικής θεραπείας. 
Οι ανάγκες για πρόληψη στον τομέα των λοιμώξεων γίνονται ολοένα και πιο επιτακτικές. Το γεγονός ότι οι 
περισσότερες λοιμώξεις μεταδίδονται μέσω του αέρα, καθιστά τον έλεγχο της ποιότητάς του αναγκαίο 
επιδημιολογικό μέτρο για τον περιορισμό των λοιμώξεων. 

Από τους βασικότερους κανόνες της λοιμωξιολογίας είναι η διατήρηση ‘καθαρού αέρα’ εκεί που υπάρχει 
αυξημένη υγειονομική φροντίδα. Για παράδειγμα, στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, στους 
χειρουργικούς θαλάμους, στη Μονάδα εντατικής θεραπείας κ.α.εντός μιας νοσηλευτικής μονάδας. 

Στον τομέα αυτό, του καθαρισμού του αέρα δηλαδή, έχουν γίνει σπουδαία βήματα τα τελευταία χρόνια. Η 
εφαρμογή φίλτρων με μικροπόρους σε συσκευές καθαρισμού του αέρα απέδειξε σε πρόσφατες επιδημίες, 
όπως για παράδειγμα η επιδημία SARS στη νοτιοανατολική Ασία, την αξία τους στον έλεγχο των λοιμώξεων. 

Η υπηρεσία νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Hong Kong (Hong Kong Hospital Authority) πρότεινε ως 
αποτελεσματικότερη συσκευή για τον έλεγχο των λοιμώξεων, που μεταδίδονται μέσω του αέρα την IQAIR. Η 
εφαρμογή της σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα του Hong Kong περιόρισε την εξάπλωση τόσο του SARS, όσο 
και άλλων λοιμώξεων.Οι μικροπόροι των φίλτρων της παραπάνω συσκευής μπορούν και συγκρατούν ακόμα 
και πάρα πολύ μικρούς μικροοργανισμούς, όπως για παράδειγμα MRSA βακτήρια με μέση διάμετρο 0,9μm, 
Coronavirus (ιός του SARS) με μέση διάμετρο 0,11mμ, το Mykobakterium tuberculosis (που προκαλεί τη 
φυματίωση) με μέση διάμετρο 0,3μm, καθώς επίσης και πολλά άλλα Gram θετικά και αρνητικά βακτήρια, αλλά 
και σπόρους. 

Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονίσουμε την πολύ επιτυχή δράση των φίλτρων αυτών αέρος έναντι 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, όπως για παράδειγμα ΜRSA, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella, Proteus spp. κ.α., που προκαλούν επιπεπλεγμένες λοιμώξεις σε νοσηλευτικά ιδρύματα και κατά 
καιρούς φτάνουν στο φως της δημοσιότητας υπό τη μορφή θανατηφόρων κρουσμάτων. 

Δυστυχώς λίαν προσφάτως είχαμε τέτοια περιστατικά. Η μόλυνση επιφανειών από το gram αρνητικο βακτήριο, 
τη Serratia, δεν είναι κάτι σπάνιο. Και κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει την κοινότητα το συγκεκριμένο 
μικρόβιο. Τα biofilms = βιότοποι, που δημιουργεί σε επιφάνειες χώρων αυξημένου υγειονομικού 
ενδιαφέροντος μπορούν να ελεγχθούν, όταν τα νοσηλευτικά ιδρύματα γνωρίζουν τη φυσιολογική μικροβιακή 
χλωρίδα τους (μέσω τακτικών επιχρισμάτων, που λαμβάνουν δειγματοληπτικά από επιφάνειες χώρων 
αυξημένου υγειονομικού ενδιαφέροντος) και λαμβάνει μέτρα αντιμικροβιακής αντιμετώπισης. 

Ανάμεσα στα μέτρα αυτά και πέρα από τη γνωστή υγιεινή, είναι τόσο η χρήση συσκευών UV-C( υπέρυθρες 
ακτίνες με αντιμικροβιακή δράση, όσο και τα HYPER HEPA FILTER, φίλτρα ύψιστης αντιμικροβιακής δράσης. 

Τα συστήματα IQAIR πληρούν τις προδιαγραφές της EUROPEAN NORM EN 1822, οι οποίες είναι και οι πλέον 
αυστηρές για την πιστοποίηση μικροφίλτρων αέρος παγκοσμίως. 

Η εφαρμογή και η αξιοπιστία των συσκευών IQAIR έχει ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί μέσω πολλών μελετών (1) 
πολλές υγειονομικές υπηρεσίες συστήνουν τη χρήση τους (π.χ.: Hong Kong Hospital Authority, British 
Goverments Health Protection Agency κ.α.), επομένως η αξιοποίηση των ευεργετικών τους υπηρεσιών σε 
όλους τους χώρους αυξημένης ιατρικής φροντίδας (τμήματα επειγόντων περιστατικών, ΜΕΘ, χειρουργεία 
κ.λ.π) κρίνεται ως απολύτως αναγκαία. 

Πηγές: T.C. Boswell,P.C. Fox ,Journal of Hospital Infection, 2006 :1-8. 
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Οι δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ για το πρόβλημα 

«Μαύρη» πρωτιά για την Ελλάδα στα 

θύματα από ενδονοσοκομειακές 

λοιμώξεις 
Παναγιώτα Καρλατήρα21/07/201421:004 

Σε 3 χιλιάδες ανέρχεται ο αριθμός των θυμάτων - Τα ελληνικά νοσοκομεία κατά την τελευταία δεκαετία 
έρχονται συνεχώς αντιμέτωπα με τα ολοένα αυξανόμενα επίπεδα της μικροβιακής αντοχής και την εμφάνιση 
νοσοκομειακών λοιμώξεων 

Περισσότεροι από 4 εκατ. ασθενείς εμφανίζουν κάθε χρόνο στα νοσοκομεία της Ευρώπης ενδονοσοκομειακή 
λοίμωξη, δηλαδή λοίμωξη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, με τον εκτιμώμενο αριθμό θανάτων να αγγίζει 
τις 37.000. Σε περίπου 3.000  υπολογίζονται τα θύματα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στην Ελλάδα, η 
οποία κρατά τα «μαύρα σκήπτρα» στην Ευρώπη τόσο στους δείκτες των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων όσο 
και στην κατανάλωση αντιβιοτικών. 

Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ), κ. Ιωάννης 
Υφαντόπουλος κατά τη διάρκεια επιστημονικής ημερίδας με θέμα  «Το πρόβλημα των Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων και η αντιμετώπισή του», που διοργανώθηκε από το υπουργείο Υγείας και την υφυπουργό κυρία 
Κατερίνα Παπακώστα – Σιδηροπούλου. 

«Τα ελληνικά νοσοκομεία κατά την τελευταία δεκαετία έρχονται συνεχώς αντιμέτωπα με τα ολοένα 
αυξανόμενα επίπεδα της μικροβιακής αντοχής και την εμφάνιση νοσοκομειακών λοιμώξεων από 
πολυανθεκτικούς Gram – αρνητικούς μικροοργανισμούς» ανέφερε η υφυπουργός, τονίζοντας ότι σύντομα μια 
από τις αδυναμίες του συστήματος δημόσιας υγείας, η υποστελέχωση των νοσοκομείων, θα εκλείψει, καθώς 
επίκεινται οι 2.950 προσλήψεις στο ΕΣΥ. 

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Χριστίνα Παπανικολάου τόνισε πως το θέμα της αντιμετώπισης των 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και αποτελεί ζήτημα 
πρώτης προτεραιότητας για τη χώρα μας, καθώς η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με μεγάλη αύξηση της 
ανθεκτικότητας τριών, κυρίως, μικροβιακών στελεχών. 

Ο πρόεδρος του ΕΣΥΔΥ κ. Υφαντόπουλος υπογράμμισε ότι η διοίκηση των νοσοκομείων θα πρέπει να 
ευαισθητοποιηθεί και να εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να αναλάβει δράση, σε συνεργασία με τις επιτροπές 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς και να συντονίσει την ιατρική, νοσηλευτική και φαρμακευτική της 
υπηρεσία προς την αντιμετώπιση του ζητήματος των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. 

Η πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, κυρία Τζένη Κρεμαστινού αναφέρθηκε στις δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ, σχετικά με το 
θέμα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση της επιτήρησης και της 
εξαγωγής των δεικτών ελέγχου λοιμώξεων για όλα τα νοσοκομεία της χώρας, βάσει των οποίων θα 
αξιολογείται η δράση των νοσοκομείων για το θέμα, ενώ έχει ολοκληρώσει τη διαμόρφωση πρότυπου 
εσωτερικού κανονισμού, βάσει του οποίου τα νοσοκομεία θα μπορούν να συντάξουν τον δικό τους εσωτερικό 
κανονισμό. 
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Ενδονοσοκομειακά μικρόβια 

"σκοτώνουν" τους ασθενείς 
Πληθαίνουν τα κρούσματα ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων 

Σε ... εφιάλτη για τους νοσηλευόμενους ασθενείς και τους συγγενείς τους εξελίσσονται καθημερινά οι 
ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις αφού συχνά ασθενείς ολοκληρώνουν με επιτυχία ένα σοβαρό χειρουργείο, 
χάνουν όμως τη μάχη λίγες ημέρες αργότερα από κάποιο πολυανθεκτικό μικρόβιο μέσα στο νοσοκομείο. 

Είναι γνωστό ότι σε επίπεδο Κρήτης, στο Βενιζέλειο καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων ενώ η χώρα μας κατέχει πανευρωπαϊκά τον υψηλότερο δείκτη λοιμώξεων 
εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα, που 
παρουσιάζει και τον υψηλότερο δείκτη στην χρήση αντιβιοτικών, κάθε χρόνο πεθαίνουν 3.000 άνθρωποι από 
ενδονοσοκομειακή λοίμωξη. 

Ο καθηγητής Αχιλλέας Γκίκας πρόεδρος της επιτροπής ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων ανέφερε: “Είναι 
γεγονός ότι χάνονται άνθρωποι που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Το θέμα των λοιμώξεων έχει πάρα πολλές 
παραμέτρους”. Οπως εξήγησε ο ίδιος, τα απαιτούμενα μέτρα υγιεινής που πρέπει να εφαρμόζονται για 
παράδειγμα στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο δεν εφαρμόζονται στο βαθμό που θα έπρεπε λόγω μεταξύ άλλων 
και του μεγάλου φόρτου εργασίας του προσωπικού που δεν επαρκεί και δεν προλαβαίνει να ακολουθήσει όλες 
τις διαδικασίες που απαιτούνται. Οι κανόνες υγιεινής είναι πάρα πολλοί εφαρμόζονται σε ποσοστό 30%- 80%”. 

Οι συνηθέστερες νοσοκομειακές λοιμώξεις είναι αυτές του ουροποιητικού συστήματος, του ανώτερου και 
κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, του χειρουργικού πεδίου, του αίματος (βακτηριαιμίες), του δέρματος 
και των μαλακών μορίων. 
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«Καμπάνα» 600.000 € για θάνατο ασθενούς από 

ενδονοσοκομειακή λοίμωξη 
 

Ο 48χρονος άνδρας κατέληξε από ενδονοσοκομειακή λοίμωξη αν και η εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε 
ήταν... επιτυχής - Περισσότεροι από χίλιοι ασθενείς πεθαίνουν κάθε χρόνο στα νοσοκομεία από την ίδια αιτία. 

Κόλαφο για το ελληνικό σύστημα υγείας αποτελεί δικαστική απόφαση με την οποία για πρώτη φορά 
καταλογίζεται ευθύνη σε μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής επειδή δεν μερίμνησε, ως όφειλε, ώστε ασθενής να 
μην εμφανίσει ενδονοσοκομειακή λοίμωξη η οποία αποδείχτηκε μοιραία για τη ζωή του. 

Η απόφαση, που παρουσιάζει σήμερα το «ΘΕΜΑ», ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για δικαστικές αξιώσεις, 
καθώς κάθε χρόνο τουλάχιστον 250.000 νοσηλευόμενοι εκδηλώνουν λοιμώξεις έχοντας προσβληθεί από 
ενδονοσοκομειακά μικρόβια.  

http://www.cretalive.gr/crete/view/endonosokomeiaka-mikrobia-skotwnoun-tous-astheneis/203652
http://www.lamiareport.gr/index.php/ellada/item/23175-kampana-600-000-ston-evaggelismo-gia-thanato-asthenoys
http://www.lamiareport.gr/index.php/ellada/item/23175-kampana-600-000-ston-evaggelismo-gia-thanato-asthenoys


Σε 16 σελίδες τα μέλη του δικαστηρίου αποτυπώνουν τη νοσηρή, μολυσματική εικόνα του ΕΣΥ που δίνει στη 
χώρα μας ευρωπαϊκή αρνητική πρωτιά στους θανάτους από λοιμώξεις μέσα στα νοσοκομειακά ιδρύματα. Δεν 
είναι άλλωστε πολύ μακρινή η αντιμετώπιση που επιφύλαξε στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης 
Λοιμώξεων, βάζοντας σε καραντίνα ασθενείς που επρόκειτο να νοσηλευτούν σε νοσοκομεία της Γηραιάς 
Ηπείρου. Οι Ελληνες ασθενείς θεωρούνται «εξαγωγείς μικροβίων» και γι’ αυτό πρέπει να απομονώνονται! 

Τώρα, η απόφαση που εκδόθηκε από το Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας χαρτογραφεί ακριβώς αυτή την 
κατάσταση, δηλαδή τη διασπορά των μικροβίων στους θαλάμους και τα τμήματα των νοσοκομείων, και 
καταγράφει τις παραλείψεις των αρμοδίων όσον αφορά στην αντιμετώπισή τους - από την τήρηση της υγιεινής 
των νοσηλευτών μέχρι την αποστείρωση. 

Στην προκειμένη περίπτωση η Δικαιοσύνη είναι καταπέλτης για τη ναυαρχίδα του ΕΣΥ, το νοσοκομείο 
«Ευαγγελισμός», στην Εντατική του οποίου έχασε τη ζωή του 48χρονος νοσηλευόμενος. Ο άτυχος άνδρας είχε 
εισαχθεί τον Ιούνιο του 2005 στην Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου προκειμένου 
να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση «αποσυμπίεσης νεύρου». 

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλής της κλινικής με επιτυχία και στη συνέχεια ο ασθενής 
εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπως επιβάλλεται σε τέτοιες σοβαρές επεμβάσεις. Τις πρώτες 
τέσσερις ημέρες μετά την επέμβαση η κατάστασή του σταδιακά βελτιωνόταν και ο 48χρονος είχε πλήρη 
επικοινωνία. Την πέμπτη, όμως, ημέρα νοσηλείας, η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία. Ο ασθενής 
διασωληνώθηκε, ωστόσο παρουσίασε αιφνιδίως και υψηλό πυρετό και μέσα σε τρεις ώρες κατέληξε από 
ανακοπή. Η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατός του επήλθε από μηνιγγίτιδα. 

Θεωρώντας ότι η απώλεια του δικού τους ανθρώπου ήταν αποτέλεσμα παραλείψεων του ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού, οι συγγενείς του άτυχου άνδρα προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη αξιώνοντας 
αποζημίωση. Στην αγωγή τους, την οποία υπογράφουν οι δικηγόροι Αικατερίνη Τζέλη και Αλέξανδρος 
Καραμπάς, υποστήριξαν ότι δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής πριν και μετά την επέμβαση, ότι δεν 
έγινε καλλιέργεια από την παροχέτευση του τραύματος προκειμένου να εντοπίσουν το μικρόβιο και ότι το 
ιατρικό προσωπικό παρέλειψε να ενισχύσει ή να αλλάξει τη χορηγούμενη αντιβίωση. 

Γιατροί που κατέθεσαν ως μάρτυρες στο δικαστήριο έκαναν λόγο για πλημμέλειες κατά τους χειρουργικούς 
χειρισμούς, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ο 48χρονος κατέληξε λόγω μικροβίου που «εισέβαλε» στον 
οργανισμό του «από τον περιβάλλοντα χώρο χειρουργείων και εργαλείων». Επίσης, οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι 
οι θεράποντες ιατροί δεν υποψιάστηκαν, ως όφειλαν, το ενδεχόμενο μηνιγγίτιδας, με αποτέλεσμα να τον 
αφήσουν ακάλυπτο φαρμακευτικά. 

Μάλιστα, τόσο οι επιστήμονες που κατέθεσαν ως μάρτυρες όσο και οι εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από το 
δικαστήριο, αναφέρθηκαν στη χαμηλή δόση της αντιβίωσης που χορηγήθηκε στον ασθενή. Ενώ για τη 
μικροβιακή μηνιγγίτιδα χορηγούνται δόσεις 4 και 6 γραμμαρίων ανά 24ωρο, στη συγκεκριμένη περίπτωση 
χορηγήθηκε αντιβίωση 1 γραμμαρίου δύο φορές την ημέρα! 

Το σκεπτικό της απόφασης 

Σταθμίζοντας τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στο δικαστήριο, όπως πιστοποιητικό από τον επικεφαλής 
καθηγητή και χειρουργό, δελτία νοσηλείας, φαρμάκων κ.ά., αλλά και τις μαρτυρίες των επιστημόνων, οι 
δικαστές επιδίκασαν στους συγγενείς του, τη σύζυγό του, τα δύο παιδιά του, τη μητέρα του και τον αδελφό 
του, συνολική αποζημίωση ύψους 600.000 ευρώ για ψυχική οδύνη. Είναι δε αξιοσημείωτο και σπάνιο το 
γεγονός ότι το ίδιο ποσό είχε επιδικάσει και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ενώ και το νοσοκομείο έσπευσε να 
καταβάλει τα χρήματα πριν ακόμη παρέλθουν οι προθεσμίες που ορίζει ο νόμος. 

Με την απόφασή τους (1239/2015) οι δικαστές κρίνουν ότι υφίστανται «παράνομες παραλείψεις ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού». Και αυτό γιατί «η εμφάνιση μικροβιακής μηνιγγίτιδας μετά τη χειρουργική 
επέμβαση του ασθενούς αποτελεί τεκμήριο πταίσματος ως προς την τήρηση των κανόνων υγιεινής και 
απολύμανσης (αποστείρωσης) των χώρων του νοσοκομείου και απόδειξη ότι ακόμη και στην περίπτωση που 



είχαν ληφθεί αυστηρά μέτρα, αυτά δεν παρείχαν ασφάλεια αποτελέσματος για τον ασθενή, αφού αυτός 
εντέλει υπέστη μόλυνση μετεγχειρητικού τραύματος και περαιτέρω γενικευμένη μόλυνση των οργάνων του 
από μικροβιακή μηνιγγίτιδα εντός του νοσοκομείου λόγω μη τέλειας αντισηψίας στους χώρους αυτού». 

Η τελεσίδικη απόφαση επιρρίπτει ευθύνες στο ιατρικό προσωπικό επειδή «κατά παράβαση της ιατρικής 
επιστήμης και δεοντολογίας, δεν προέβη σε καλλιέργεια υγρών της παροχέτευσης, ενέργεια που θα μπορούσε 
να αποδείξει το είδος και την ευαισθησία του μικροβίου, ώστε να χορηγηθεί στον ασθενή η κατάλληλη 
αντιμικροβιακή θεραπεία και δοσολογία, ήτοι είτε να επαυξηθεί η δοσολογία είτε να προβεί σε άλλη 
αντιμικροβιακή αγωγή». 

Η Ελλάδα κρατά τα μαύρα σκήπτρα στην Ευρώπη τόσο στους δείκτες των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων όσο 
και στην κατανάλωση αντιβιοτικών. Τρία είναι τα μικρόβια που ευθύνονται για τις ενδονοσοκομειακές 
λοιμώξεις: τα Klebsiella, Acinetobacter και Pseudomonas. Τα πολυανθεκτικά αυτά μικρόβια προκαλούν κάθε 
χρόνο 250.000 λοιμώξεις σε νοσηλευόμενους, εκ των οποίων οι 5.000 είναι πολύ σοβαρές, ενώ έχουν μοιραία 
κατάληξη περισσότεροι από 1.000 ασθενείς. 
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Προκαταρκτικά αποτελέσματα έρευνας του ΚΕΕΛΠΝΟ 

Τα πολυανθεκτικά μικρόβια υπεύθυνα για το 40,5% 

των θανάτων από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις 
Θεσσαλονίκη 

Παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας έχει καταστεί η αύξηση της αντοχής των παθογόνων μικροβίων στα 
αντιβιοτικά τα οποία χρησιμοποιούνται στη καθημερινή κλινική πράξη. Στην Ελλάδα οι θάνατοι συνεπεία 
νοσοκομειακών λοιμώξεων από πολυανθεκτικά ή πανανθεκτικά μικρόβια όπως η κλεμπσιέλλα, το 
ακινετοβακτηρίδιο και η ψευδομονάδα, ανέρχονται στο 40,5% ενώ παρατείνεται η νοσηλεία του 25,8% των 
ασθενών.  

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα προγράμματος παρακολούθησης 
νοσοκομειακών λοιμώξεων που ξεκίνησε στην αρχή του έτους το Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων 
(ΚΕΕΛΠΝΟ). 

Κατά την τελευταία δεκαετία, διαπιστώνεται όλο και σε μεγαλύτερη συχνότητα ότι οι νοσοκομειακές λοιμώξεις 
οφείλονται σε μικρόβια ανθεκτικά σε μεγάλο αριθμό αντιβιοτικών, περιορίζοντας έτσι τις θεραπευτικές 
επιλογές για την αντιμετώπιση τους.  

 

Στην ελληνικά νοσοκομεία οι ανθεκτικές νοσοκομειακές λοιμώξεις έχουν πάρει ενδημικό χαρακτήρα και γι' 
αυτό αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία στο νοσοκομειακό χώρο, επισημαίνει ο καθηγητής Παθολογίας-
Λοιξιωλογίας στο Α.Π.Θ. Παύλος Νικολαΐδης σε ανακοίνωσή του στο ιατρικό συνέδριο με θέμα «Λοιμώξεις και 
άλλα επίκαιρα θέματα» που πραγματοποιήθηκε στις 7-8 Οκτωβρίου στις Σέρρες από το Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών. 

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του προγράμματος του ΚΕΕΛΠΝΟ για την παρακολούθηση των 
νοσοκομειακών λοιμώξεων από κλεμπσιέλλα, ψευδομονάδα και ανικετοβακτηρίδιο, τα οποία επικαλείται ο 

http://health.in.gr/news/epidemiology/article/?aid=1231132405


κ.Νικολαΐδης, το υψηλότερο ποσοστό απομόνωσης αυτών των μικροβίων παρατηρείται στις Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), και ανέρχεται στο 54,3%. Το αντίστοιχο ποσοστό στις χειρουργικές κλινικές είναι 
17% και στις παθολογικές 28,7%.  Από το τα τρία αυτά είδη παθογόνων μικροβίων, τα οποία είναι ανθεκτικά 
στις καρβαπενέμες, συχνότερα απομονώνεται η κλεμπσιέλλα (49,4%).  

Σύμφωνα με τον κ.Νικολαϊδη, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι βρέθηκε ένα ποσοστό 5% της κλεμπσιέλλας 
και του ακινετοβακτηριδίου και ένα ποσοστό 4% της ψευδομονάδας που είναι πανανθεκτικά, δηλαδή είναι 
ανθεκτικά σε όλους τους αντιμικροβιακούς παράγοντες. 

«Οι λοιμώξεις είναι συχνό πρόβλημα για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ και σχετίζονται τόσο με 
αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα όσο και με αυξημένο κόστος νοσηλείας. Η σήψη είναι η κύρια αιτία 
θανάτου σε μη στεφανιαίες μονάδες με θνητότητα που αγγίζει το 60% και αντιστοιχεί στο 40% των συνολικών 
εξόδων για νοσηλεία στη ΜΕΘ», επισημαίνει ο αναισθησιολόγος-εντατικολόγος, διευθυντής ΜΕΘ του Ιατρικού 
Διαβαλκανικού Γεώργιος Δαδούδης. 

«Πολλές έρευνες δείχνουν ότι συχνά πάνω από το 50% των λοιμώξεων στη ΜΕΘ αφορούν πολυανθεκτικά 
στελέχη» αναφέρει ο κ.Δαδούδης. Σύμφωνα με τον ίδιο οι αιτίες που προκαλούν ανάπτυξη ανθεκτικότητας 
στους μικροοργανισμούς στη ΜΕΘ: 

η παρουσία πολλών επιβαρυντικών καταστάσεων στους ασθενείς της ΜΕΘ όπως σακχαρώδης διαβήτης, 
νεφρική ανεπάρκεια, κακοήθειες 

η προηγούμενη μακροχρόνια παραμονή στο νοσοκομείο και η λήψη ισχυρών αντιβιοτικών συχνά για μεγάλο 
χρονικό διάστημα πριν από την εισαγωγή στη ΜΕΘ 

η ύπαρξη πολλών καθετήρων και σωλήνων που είναι απαραίτητοι για την παρακολούθηση ζωτικών σημείων 
και υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών στη ΜΕΘ όπως κεντρικός φλεβικός καθετήρας τραχειοσωλήνας, 
καθετήρας Foley 

η επαφή των ασθενών με επαγγελματίες υγείας που συχνά μεταφέρουν πολυανθεκτικά μικρόβια από ασθενή 
σε ασθενή. 

health.in.gr, ΑΠΕ 
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Τι αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 

Τρία εκατομμύρια Ευρωπαίοι το χρόνο μολύνονται από 

ενδονοσοκομειακά μικρόβια 
04/07/201316:36 

\Ποια είναι τα ανθεκτικά μικρόβια και οι συνηθέστερες ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις 

Σε μία τυχαία ημέρα, περίπου 80.000 ασθενείς στην Ευρώπη μολύνονται από κάποιο ενδονοσοκομειακό 
μικρόβιο –συχνά ενώ νοσηλεύονται στην εντατική–, αναφέρει σε έκθεσή του που δόθηκε σήμερα στη 
δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). 

Παρότι κάποιες από αυτές τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις μπορούν να θεραπευτούν εύκολα, άλλες, όπως το 
επικίνδυνο και υπερανθεκτικό μικρόβιο MRSA και άλλα ανθεκτικά στα φάρμακα μικρόβια, μπορεί να 
αποδειχτούν μοιραία για την ζωή των ασθενών ή να την επηρεάσουν σημαντικά και να χρειαστούν πολλοί 
μήνες δαπανηρής νοσοκομειακής περίθαλψης και φαρμακευτικής αγωγής για την καταπολέμησή τους. 

Σε έρευνά του, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων διαπίστωσε ότι σε μία τυχαία ημέρα, ένας 
στους 18 ασθενείς σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία μολύνεται με τουλάχιστον ένα ενδονοσοκομειακό μικρόβιο, 
ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 3,2 εκατομμύρια ασθενείς τον χρόνο. 

«Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις συνιστούν μεγάλο κίνδυνο για την δημόσια υγεία και απειλή για τους 
ευρωπαίους ασθενείς», δήλωσε ο διευθυντής του ECDC, που εδρεύει στη Στοκχόλμη, ο Μαρκ Σπρένγκερ. 

Όπως είπε ο ίδιος, πολλές από αυτές τις λοιμώξεις μπορούν να αποφευχθούν μέσω προγραμμάτων ελέγχου 
καλά σχεδιασμένων, συστηματικών και πολυσύνθετων και έκανε έκκληση προς τα νοσοκομεία να εντείνουν τις 
προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. 

«Τέτοια προγράμματα, όπως και η συνετή χρήση των αντιβιοτικών, θα βοηθήσουν όλες τις εμπλεκόμενες 
πλευρές να προστατεύσουν τους ασθενείς (που νοσηλεύονται) σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία», αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του. 

Τον περασμένο χρόνο, το ECDC προειδοποίησε ότι οι γιατροί όλο και συχνότερα καταφεύγουν ως τελευταία 
λύση ανάγκης στα αντιβιοτικά εξαιτίας της αυξανόμενης ανθεκτικότητας που παρουσιάζουν στην Ευρώπη οι 
λοιμώξεις από υπερανθεκτικά μικρόβια–πολλά εκ των οποίων ενδονοσοκομειακά. 

Η τελευταία αυτή έρευνα, η πραγματοποιήθηκε σε 1.000 νοσοκομεία σε 30 ευρωπαϊκές χώρες, διαπίστωσε ότι 
τα υψηλότερα ποσοστά ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων παρατηρούνται μεταξύ ασθενών στην εντατική 
μονάδα θεραπείας όπου το 19,5% των ασθενών έχει μολυνθεί τουλάχιστον με ένα ενδονοσοκομειακό 
μικρόβιο. 

Ποια είναι τα υπερανθεκτικά μικρόβια 

Οι συνηθέστεροι τύποι λοίμωξης είναι του αναπνευστικού, όπως η πνευμονία, και οι λοιμώξεις του αίματος. 

Αυτές συχνά προκαλούνται από τα βακτηρίδια Klebsiella pneumoniae και E.coli, τα οποία έχουν αμφότερα 
επιδείξει ανθεκτικότητα σε κάποια από τα ισχυρότερα αντιβιοτικά. 
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Μεταξύ των συνολικά 15.000 καταγεγραμμένων ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων συχνά εμφανίζονται και 
μετεγχειρητικές ή λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Πολλές λοιμώξεις αποδεικνύεται ότι οφείλονται 
σε υπερανθεκτικά στα αντιβιοτικά μικρόβια, προκύπτει από την έρευνα. 

Ανάμεσα σε όλες τις λοιμώξεις με βακτηρίδια του χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου (Staphylococcus aureus) για τις 
οποίες πραγματοποιήθηκε πλήρης εξέταση, ποσοστό μεγαλύτερο του 40% αποδείχτηκαν ανθεκτικά στην 
μεθικιλίνη-- με λίγα λόγια επρόκειτο για λοιμώξεις MRSA, ανακοίνωσε το ECDC. 

Παγκοσμίως, το υπερανθεκτικό μικρόβιο MRSA μολύνει περίπου 53 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο και η 
θεραπεία του κοστίζει περισσότερο από 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. 

Περί τους 20.000 ανθρώπους πεθαίνουν από αυτό κάθε χρόνο στις ΗΠΑ και παρεμφερής είναι ο αριθμός των 
θυμάτων στην Ευρώπη. 

Η ευρωπαία επίτροπος υγείας και καταναλωτών Πάολα Τεστόρι Κότζι δήλωσε ότι τα ευρήματα της ευρωπαϊκής 
έρευνας είναι "ανησυχητικά" και κάλεσε τις υγειονομικές αρχές να κάνουν περισσότερα για να προστατεύσουν 
τους ασθενείς στα νοσοκομεία και να εντείνουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας των 
μικροβίων στα αντιβιοτικά. 

Η ανθεκτικότητα στα φάρμακα προκαλείται από την κακή ή υπερβολική χρήση αντιβιοτικών, που κάνει τα 
βακτηρίδια να αναπτύσσουν νέους τρόπους για να "νικήσουν". 

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα νοσοκομεία συχνά ευθύνονται για την υπερβολική χρήση αντιβιοτικών, τα 
οποία χορηγούν χωρίς προηγουμένως να έχουν διαπιστώσει ποια φάρμακα είναι όντως απαραίτητα για τη 
θεραπεία. 

 

 

https://medlook.net/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE
%AC/117.html  

Αύξηση θανάτων στα νοσοκομεία από ανθεκτικά μικρόβια 

 Ένας από τους χειρότερους εφιάλτες που μπορεί να έχει ένας γιατρός, είναι να έχει ένα ασθενή με μια 
μόλυνση από ένα μικρόβιο το οποίο να είναι ανθεκτικό στα αντιβιοτικά. 

Ενώ γνωρίζει τη διάγνωση, ενώ ξέρει ότι το συγκεκριμένο μικρόβιο προχωρεί απειλητικά και οδηγεί στην 
καταστροφή τον ασθενή του, εντούτοις τα θεραπευτικά όπλα που έχει στη διάθεσή του, δεν μπορούν να 
σταματήσουν τον  εχθρό που προελαύνει. 

Δυστυχώς οι καταστάσεις αυτού του τύπου γίνονται κατά τα τελευταία χρόνια συχνότερες. 

Η αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών, η ανεπάρκεια τήρησης των μέτρων πρόληψης της μετάδοσης των 
μικροβίων μέσα στα νοσοκομεία και η χορήγηση σήμερα εντατικών θεραπειών, που εξασθενούν ορισμένες 
ομάδες ασθενών, έχουν οδηγήσει σε μια νέα κατάσταση που εξελίσσεται απειλητικά. 

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο τραγικό στην περίπτωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, οι οποίες 
κάποτε αποκαλούνται και δευτερογενείς. 

Στις περιπτώσεις αυτές ένας ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Μετά από 
μερικά 24ωρα ή περισσότερο, αναπτύσσει μόλυνση από ένα μικρόβιο το οποίο αρχικά δεν είχε αλλά το 
απέκτησε και προσβλήθηκε από αυτό στο νοσοκομείο.  

https://medlook.net/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/117.html
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Στις περισσότερες περιπτώσεις τα μικρόβια αυτά είναι ανθεκτικά σε πολλά αντιβιοτικά και είναι ιδιαίτερα 
επιθετικά. 

Ορισμένες ομάδες ασθενών όπως οι ηλικιωμένοι, οι καρκινοπαθείς, οι λευχαιμικοί, οι εγκαυματίες, αυτοί με 
χρόνια νοσήματα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στα νοσοκομειακά μικρόβια. Στους ασθενείς αυτούς μια μόλυνση 
με ενδονοσοκομειακό πολυανθεκτικό μικρόβιο αποτελεί μια άμεση απειλή για τη ζωή τους. 

Ένα μικρόβιο που είναι ιδιαίτερα καταστροφικό είναι ο ανθεκτικός στη μεθικιλίνη, χρυσίζων σταφυλόκοκκος 
που είναι γνωστός διεθνώς με την ονομασία MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus). Το μικρόβιο 
αυτό είναι από τις κυριότερες αιτίες θανάτων λόγω ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. 

Μια εμπεριστατωμένη έρευνα από την Αγγλία και την Ουαλία, δείχνει την έκταση του προβλήματος. Σύμφωνα 
με στοιχεία που συνέλεξε το Public Health Laboratory Service (PHLS), από τους θανάτους που είχαν σχέση με 
σταφυλόκοκκους σε ασθενείς σε νοσοκομεία, εκείνοι οι οποίοι σχετίζονταν με μολύνσεις από MRSA 
αυξήθηκαν από 7,5% το 1993 σε 25% το 1998. 

Το μικρόβιο προκαλούσε στους ασθενείς που προσβλήθηκαν από αυτό, διάφορες απειλητικές για τη ζωή 
μολύνσεις όπως σηψαιμία (είσοδος του μικροβίου στην κυκλοφορία του αίματος, διασκόρπιση παντού στο 
σώμα του μικροβίου με σοκ και καταστροφικά αποτελέσματα) και σταφυλοκοκκική πνευμονία. 

Οι θάνατοι που προκαλεί το μικρόβιο αυτό κάθε χρόνο αυξάνονται. 

Επιπρόσθετα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι πρόσφατα έχουν αναγνωρισθεί ορισμένα στελέχη του 
MRSA τα οποία είναι ανθεκτικά στο αντιβιοτικό vancomycin (βανκομυκίνη). Μέχρι πρόσφατα το αντιβιοτικό 
αυτό εξουδετέρωνε όλα τα μικρόβια της οικογένειας των σταφυλόκοκκων συμπεριλαμβανομένου και του 
MRSA. 

Το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα έχει θέσει σε συναγερμό τις αρμόδιες υπηρεσίες σε πολλές χώρες. Σε 
ορισμένες χώρες, όπως η Ολλανδία και η Φινλανδία το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με επιτυχία. Σε άλλες όπως 
το Ηνωμένο Βασίλειο, δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά και η κατάσταση επιδεινώνεται. 

Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις σκοτώνουν. Η ανάπτυξη μικροβίων που είναι ανθεκτικά σε πολλά αντιβιοτικά 
συνεχίζεται αμείωτα. 

Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Οι θάνατοι αυτοί μπορούν να προληφθούν. Θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα 
παρακολούθησης του προβλήματος σε όλα τα νοσοκομεία, και αυστηρή λήψη και εφαρμογή των μέτρων 
πρόληψης. 
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«Επιδημία» σηψαιμίας στα νοσοκομεία 

Δημοσίευση: 19-1-2010, 11:17 Τελευταία ανανέωση: 19-1-2010, 11:55 

Διαρκής... επιδημία σηψαιμίας σκοτώνει ασθενείς στα ελληνικά νοσοκομεία: είναι ενδεικτικό πως η αντίσταση των 
«μικροβίων της Εντατικής» σε ισχυρά αντιβιοτικά έχει εκτιναχτεί ακόμη και στο 80% - ποσοστό που κάνει τη χώρα 
μας «δακτυλοδεικτούμενη» στην Ευρώπη.  

Στο Δίκτυο Καταγραφής της Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά που συντονίζεται από την Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Υγείας καταγράφηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009 8.481 περιστατικά σηψαιμίας (βαρύτατη 
ασθένεια που προκαλείται απο την παρουσία βακτηρίων στο αίμα) σε 40 νοσοκομεία της χώρας.  

Από αυτές, οι 2.953 σηψαιμίες κατεγράφησαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, οι 1.193 σε χειρουργικές 
κλινικές και οι 4.335 σε παθολογικές κλινικές, γεγονός που δείχνει πως τα μικρόβια έχουν «μεταναστεύσει» σε 
κάθε γωνία των νοσοκομείων.  

Παρ΄ όλα αυτά, τα νοσοκομεία δεν γνωστοποιούν το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν ανά κλινική 
και συνεπώς οι ασθενείς και οι συγγενείς τους είναι «τυφλοί». Κι όμως, οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως δεν υπάρχει 
καταγεγραμμένος ο απόλυτος αριθμός θανάτων από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και παραδέχονται πως ο 
κίνδυνος να πεθάνει ένας σοβαρά ασθενής λόγω σηψαιμίας αυξάνεται τουλάχιστον κατά 30 - 50%.  

Την περασμένη εβδομάδα, απεβίωσε μωρό ενός έτους που νοσούσε από τη νέα γρίπη και παράλληλα 
αντιμετώπιζε νευρολογικό πρόβλημα, το οποίο καταγράφηκε μεν ως ακόμη ένα θύμα του ιού Α (Η1Ν1)ν, αυτό 
που ωστόσο αποδυνάμωσε τον οργανισμό του βρέφους ήταν η ενδονοσοκομειακή λοίμωξη. Μάλιστα, οι ειδικοί 
που διαχειρίζονται την πανδημία στη χώρα μας εκτιμούν πως δεν πρόκειται για τη μοναδική περίπτωση.  

Τα μικρόβια  

Η ψευδομονάδα, το acinetocacter, η κλεμπσιέλα, ο εντερόκοκκος και ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος ΜRSΑ - 
μικρόβιο που προβληματίζει κυρίως τα νοσοκομεία της Αγγλίας - είναι τα τελευταία χρόνια οι τρεις πιο ισχυροί 
εχθροί των λοιμωξιολόγων. Ο λόγος είναι πως η αντίστασή τους στα αντιβιοτικά ξεπερνά ακόμη και το 80%, όταν 
το αντίστοιχο ποσοστό στις σκανδιναβικές χώρες δεν ξεπερνά το 10%.  

Οι ειδικοί παραδέχονται ότι οι ΜΕΘ είναι «μολυσμένες» εξαιτίας της αδυναμίας αποτελεσματικής απολύμανσής 
τους δεδομένης της έλλειψης κρεβατιών εντατικής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα να κλείνουν 
κρεβάτια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μία συνηθισμένη ημέρα υπάρχει «ουρά» ώς και 40 ασθενών που 
περιμένουν να αδειάσει ένα κρεβάτι εντατικής. Εξίσου σημαντικό πρόβλημα είναι η κατάχρηση αντιβιοτικών μέσα 
και έξω από το νοσοκομείο, που καταλήγει να δημιουργεί «δυνατά» μικρόβια.  

«Όμως, η κατάχρηση των αντιβιοτικών είναι μόνον μία παράμετρος του προβλήματος. Άλλωστε, στη χώρα μας η 
υψηλή ανθεκτικότητα των μικροβίων σε συνδυασμό με τα ελάχιστα δραστικά αντιβιοτικά που έχουν απομείνει 
στους νοσοκομειακούς γιατρούς αφήνει ελάχιστα περιθώρια για την τήρηση ορθολογικής χρήσης των 
αντιβιοτικών. Είναι αναγκαίο να επιβληθούν μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης των λοιμώξεων, που κυρίως 
αφορούν την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής από τους επαγγελματίες υγείας», υπογραμμίζει στα «ΝΕΑ» 
ο κ. Αλκιβιάδης Βατόπουλος, καθηγητής Μικροβιολογίας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και συντονιστής 
του Δικτύου Καταγραφής. Και όπως διευκρινίζει υπάρχει η τεχνογνωσία να εφαρμοστεί μια πολιτική πρόληψης 
της διασποράς.  

Μόνο 20% του προσωπικού τηρεί τους κανόνες υγιεινής  

«Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, γραφειοκρατικοί κυρίως λόγοι εμποδίζουν τη συλλογή στοιχείων από όλα τα 
νοσοκομεία της χώρας, ώστε να αξιολογήσουμε συνολικά το πρόβλημα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και 
να τα συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά νούμερα. Ελπίζουμε να εφαρμοστεί το πρόγραμμα “Χάρτης της 
Υγείας” που θα υποχρεώσει τα νοσοκομεία να εφαρμόζουν μια λεπτομερή καταγραφή», σημειώνει ο κ. Αλκ. 
Βατόπουλος, καθηγητής Μικροβιολογίας.  

Πάντως είναι γεγονός πως το 2002 η κλεμπσιέλα - ένα από τα πλέον επικίνδυνα μικρόβια- είχε εντοπιστεί σε 
μόλις τρία νοσοκομεία, ενώ σήμερα σε τουλάχιστον 35 από τις 40 εντατικές που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Όπως 
ο ίδιος υπογραμμίζει, στο πλαίσιο της προσπάθειας να μπει φρένο στη διασπορά των λοιμώξεων έχει 
απαγορευτεί στους γιατρούς των νοσοκομείων της Αγγλίας να φοράνε γραβάτες, ρολόγια, ακόμη και δαχτυλίδια.  

Στην Ελλάδα, ωστόσο, η επιβολή κανόνων υγιεινής είναι δύσκολη υπόθεση. Μελέτη που διεξήγαγε ο 
αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Δάικος στο Λαϊκό Νοσοκομείο 
αποκαλύπτει πως μόλις το 20% των γιατρών και των νοσηλευτών συμμορφώνονται στους κανόνες.  

Είναι ενδεικτικό πως στο παρελθόν έχει αποδειχθεί πως η αμέλεια μιας συγκεκριμένης νοσοκόμας να αλλάζει 
τακτικά γάντια- όπως προβλέπουν οι κανόνες- όταν εφημέρευε, είχε ως αποτέλεσμα τη διασπορά Ηπατίτιδας C 
στους ανυποψίαστους ασθενείς σε μεγάλο νοσοκομείο.  

http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=98&articleID=8702&la=1


Παρ΄ όλα αυτά, όπως υπογραμμίζει ο κ. Δάικος, το πρόβλημα της στοιχειώδους τήρησης των κανόνων υγιεινής 
είναι πολυσύνθετο: «Οι αποκλειστικές που προσλαμβάνουν οι συγγενείς είναι μία παράμετρος, δεδομένου πως 
ουδείς ελέγχει εάν έχουν εκπαιδευτεί σε ό,τι αφορά σε θέματα υγιεινής, ενώ προβληματική είναι η συμπεριφορά 
και των ίδιων των συγγενών».  

Έφυγε από εδώ με λοίμωξη και οι Γάλλοι τον έβαλαν σε καραντίνα  

Το καλοκαίρι του 2007, ο Ζαν Πιερ Σαρτιέ έπεσε στο κενό από ύψος τεσσάρων μέτρων, όταν γλίστρησε από τη 
σκάλα του ξενοδοχείου όπου διέμενε κατά τις καλοκαιρινές του διακοπές.  

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε κρίσιμη, μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, υποβλήθηκε σε 
πολύωρη επέμβαση και νοσηλεύτηκε στην εντατική για περίπου πέντε εβδομάδες. «Οι Έλληνες γιατροί του 
έσωσαν τη ζωή», τονίζει στα «ΝΕΑ» η σύζυγός του Κλειώ Σατιέ.  

Και ενώ ο κίνδυνος για την υγεία του δεν υποχωρούσε, η κ. Σατιέ ενημερώθηκε από τους παθολόγους πως ο 
σύζυγός της πάσχει από σοβαρή ενδονοσοκομειακή λοίμωξη.  

Με δική της πρωτοβουλία μετέφερε τον σύζυγό της σε νοσοκομείο της Λυών. Εκεί όμως ξεκίνησε ένας νέος 
Γολγοθάς. Οι λοιμωξιολόγοι την ενημέρωσαν πως έχει προσβληθεί από σταφυλόκοκκο, αλλά ο πιο ισχυρός 
εχθρός που κυκλοφορούσε στο αίμα του ήταν μία μορφή εντερόκοκκου που δεν γνώριζε αντίδοτο.  

Ο Ζαν Πιερ Σατιέ μπήκε σε καραντίνα και τα μέτρα που πήραν οι ειδικοί ήταν δρακόντεια, ώστε να μη διασπαρεί 
το μικρόβιο.  

«Τον μετέφεραν, ωστόσο, σε θάλαμο απομόνωσης. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές φορούσαν ειδικές στολές 
καλύπτοντας όλο τους το σώμα. Με υπέβαλαν σε ειδική εκπαίδευση- έπρεπε να καλύπτω ακόμη και τις σόλες 
των παπουτσιών μου, να φοράω και να βγάζω με ειδικό τρόπο τα γάντια μιας χρήσης και να μην ακουμπάω 
τίποτα όσο ήμουν στο δωμάτιο», εξηγεί η κ. Σατιέ.  

Τελικά, και ύστερα από δύο μήνες ο σύζυγός της βγήκε από την εντατική και έληξε η καραντίνα.  

Στη «μαύρη λίστα»  

Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά που η Ελλάδα αποτελεί κίνδυνο - ιδίως - για τις βόρειες χώρες της Ευρώπης, 
όπου τα μικρόβια παραμένουν ευαίσθητα στις αντιβιώσεις. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει σημάνει τουλάχιστον 
οκτώ φορές συναγερμός, επειδή ελληνικά ανθεκτικά μικρόβια... μετανάστευσαν σε νοσοκομεία της Ευρώπης και 
τα μόλυναν.  

Παρ΄ όλο που οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις είναι παγκόσμιο πρόβλημα, η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες 
θέσεις σε ό,τι αφορά τα ανθεκτικά μικρόβια, τονίζει η καθηγήτρια Παθολογίας- Λοιμωξιολόγος κ. Ελένη 
Γιαμαρέλλου.  

«Οι γιατροί και ιδίως οι εντατικολόγοι οφείλουν να εφαρμόζουν την αποκλιμάκωση. Να ξεκινούν δηλαδή τη 
χορήγηση ισχυρών αντιβιοτικών έως ότου λάβουν τις καλλιέργειες. Όταν απομονωθούν τα μικρόβια, τότε πρέπει 
να ακολουθήσουν ειδική φαρμακευτική αγωγή», λέει.  

Πηγή : ΤΑ ΝΕΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.kathimerini.gr/764450/article/epikairothta/ellada/nosokomeia-polemwntas-terata-me-ena-mikro-
spa8aki  

ΕΛΛΑΔΑ 27.04.2014 

Νοσοκομεία: πολεμώντας τέρατα με ένα μικρό σπαθάκι 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ 

Η εγχείρηση επέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε». Αυτή η φράση συνοψίζει αυτό που έχουν βιώσει χιλιάδες 
ασθενείς και οι οικογένειές τους στα ελληνικά νοσοκομεία τα τελευταία χρόνια. Ανθρωποι που νοσηλεύονται 
ακόμα και για μια επέμβαση ρουτίνας είναι εκτεθειμένοι σε επικίνδυνες –και σε πολλές περιπτώσεις 
θανατηφόρες– ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Οπως η περίπτωση της 54χρονης γυναίκας που μπήκε πριν από 
περίπου ένα χρόνο σε νοσοκομείο της Αθήνας για αφαίρεση κύστης από το ήπαρ. Ο γιατρός της ήταν απόλυτα 
ικανοποιημένος από την έκβαση της επέμβασης. Λόγω της ήδη επιβαρυμένης υγείας της, η γυναίκα μπήκε 
στην εντατική για προληπτικούς κυρίως λόγους. Λίγες ημέρες αργότερα ήταν εμφανές πως κάτι δεν πήγαινε 
καλά: όλα τα συμπτώματα έδειχναν πως υπήρχε λοίμωξη. Υπεβλήθη σε δεύτερο χειρουργείο για να 
«καθαρίσει» από τα μικρόβια, αλλά μάταια. Επειτα από πέντε μήνες απίστευτης ταλαιπωρίας και ακόμη ένα 
χειρουργείο, η γυναίκα πέθανε. Το μικρόβιο της κλεψιέλας kpc, που είχε «κολλήσει» στη διάρκεια της 
νοσηλείας της, είχε περάσει στο αίμα της οδηγώντας σε σήψη. 

Το συγκεκριμένο είναι ένα από τα δεκάδες πολυανθεκτικά μικρόβια που έχουν εντοπιστεί στα ελληνικά 
νοσοκομεία. Με λίγα λόγια, δεν τα πιάνει η αντιβίωση. «Είναι σαν πολεμάς τέρατα με ένα τόσο δα σπαθάκι» 
εξηγούν στην «Κ» οι γιατροί που αντιμετωπίζουν καθημερινά τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις. «Τι μπορεί 
δηλαδή να κάνει κάποιος που έχει “κολλήσει” ένα από αυτά τα μικρόβια;» ρωτάμε έναν από τους επιστήμονες 
που συμμετείχαν σε σχετικό συνέδριο Δημόσιας Υγείας πριν από λίγες εβδομάδες. «Να κάνει τον σταυρό του» 
μας απαντά. 

Τρομακτικά νούμερα 

Οι στατιστικές και τα νούμερα για τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις είναι τρομακτικά. Μπαίνοντας σε Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας, αν προσβληθείς από ένα πολυανθεκτικό μικρόβιο το ποσοστό θνησιμότητας είναι 40%. 
Αν είσαι ανοσοανεπαρκής (έχεις δηλαδή ήδη πολύ επιβαρυμένη υγεία) το ποσοστό ανεβαίνει αυτόματα στο 
60%, ενώ μπορεί να φτάσει και το 80%. Μετριοπαθείς εκτιμήσεις αυτών που ασχολούνται εδώ και χρόνια με 
την καταγραφή αναφέρονται σε 3.000 θανάτους τον χρόνο. Ενώ το νούμερο διπλασιάζεται αν υπολογίσουμε 
όλες τις περιπτώσεις ασθενών που προσβάλλονται και ναι μεν επιβιώνουν, αντιμετωπίζουν όμως χρόνια 
προβλήματα υγείας ακόμη και ακρωτηριασμό. Χωρίς καινούργια φάρμακα στον ορίζοντα για την αντιμετώπιση 
των λοιμώξεων αυτών, επιστήμονες φοβούνται για τα χειρότερα: Ηδη κάποια από τα μικρόβια αυτά έχουν 
δειλά κάνει την εμφάνισή τους στη χώρα μας ακόμη και σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία επαφή με 
νοσοκομείο. 

Για πολλά χρόνια η πραγματική διάσταση του προβλήματος ήταν θέμα ταμπού για το υπουργείο Υγείας. Οταν 
το 2012 είχαν βγει τα αποτελέσματα από πανευρωπαϊκή μελέτη όπου για πρώτη φορά συμμετείχε και η 
Ελλάδα, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων είχε προσκαλέσει τον καθηγητή Μαρκ Σπρένγκερ, 
επικεφαλής του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Κέντρου (ECDC) για να τους συμβουλέψει. Τα ευρήματα ήταν 
ανησυχητικά: πρωτιά της Ελλάδας στη χρήση των αντιβιοτικών και αισθητή διαφορά στα ποσοστά των 
νοσοκομειακών λοιμώξεων στα ελληνικά νοσοκομεία σε σχέση με αυτά άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο 
καθηγητής προέτρεψε τους Ελληνες συναδέλφους του να προβάλλουν τα ευρήματα και εκτός ακαδημαϊκών 
κύκλων ώστε να ευαισθητοποιούν οι αρμόδιοι φορείς. Αυτοί ήταν όμως διστακτικοί. 

Συμμετέχοντες σε εκείνη την κλειστή συνάντηση παραδέχονται σήμερα πως η πολιτική ηγεσία δεν ήταν έτοιμη 
να αντιμετωπίσει επικοινωνιακά το πρόβλημα. Οταν την επόμενη ημέρα ο δρ Σπρένγκερ επισκέφτηκε ένα 
δημόσιο νοσοκομείο στο κέντρο της Αθήνας έκανε δηλώσεις για την κρισιμότητα της κατάστασης σε σχέση με 
τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Ενας από τους γιατρούς που τον ξενάγησε, ομολογεί πως «και λίγα είπε...». 

http://www.kathimerini.gr/764450/article/epikairothta/ellada/nosokomeia-polemwntas-terata-me-ena-mikro-spa8aki
http://www.kathimerini.gr/764450/article/epikairothta/ellada/nosokomeia-polemwntas-terata-me-ena-mikro-spa8aki
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Θυμάται χαρακτηριστικά πως ο καθηγητής είχε πραγματικά σοκαριστεί βλέποντας φυματικούς να 
νοσηλεύονται όχι σε δωμάτια πίεσης αλλά σε απλά μονόκλινα ή ακούγοντας ιστορίες για την έλλειψη σε 
αναλώσιμα πρώτης ανάγκης, όπως γάντια και οινόπνευμα – απολύτως απαραίτητα στη μάχη με τα 
θανατηφόρα μικρόβια. Ο τότε υπουργός Υγείας είχε αντιδράσει άμεσα. Οχι όμως παίρνοντας κάποιο μέτρο ή 
κάνοντας κάποια έκτακτη σύσκεψη, αλλά εκφράζοντας σε δελτίο Τύπου την έντονη δυσαρέσκειά του για τις 
δηλώσεις του Ευρωπαίου αξιωματούχου... 

Το ίδιο διάστημα, οι Ελληνες γιατροί, απελπισμένοι, ζήτησαν συμβουλές και από έναν Ισραηλινό συνάδελφό 
τους, διάσημο για τα θεαματικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων στο Τελ 
Αβίβ. «Βγήκα στο δελτίο των 9 και τους κατατρόμαξα» τους είπε. Αυτό που ακολούθησε ήταν κάτι κοντά σε 
στρατιωτικό νόμο: για δύο ολόκληρα χρόνια όποιος έμπαινε στο νοσοκομείο εξεταζόταν για αυτά τα μικρόβια 
και αν ήταν αποικισμένος, έμπαινε σε καραντίνα, με αποκλειστική φροντίδα και καθημερινή στενή 
επιτήρηση... 

Γιατρός χρησιμοποίησε βαμβάκι από το πάτωμα 

Λοιμωξιολόγοι επιμένουν πως τουλάχιστον το 50% των λοιμώξεων μπορούν να προληφθούν με ελάχιστο 
κόστος, τηρώντας βασικούς κανόνες υγιεινής. Η εμπειρία (αλλά και η βιβλιογραφία) δείχνει βέβαια πως στην 
Ελλάδα ακόμα και αυτά τα αυτονόητα μέτρα πολλές φορές παραβλέπονται στη δύσκολη καθημερινότητα των 
νοσοκομείων. «Εχω δει γιατρό να κάνει ενδοφλέβια παρέμβαση χωρίς να έχει πλύνει τα χέρια του ή να παίρνει 
βαμβάκι που έχει πέσει στο πάτωμα και να καθαρίζει χειρουργικό τραύμα» περιγράφει νοσηλεύτρια, η οποία 
ομολογεί πως δεν βρίσκει ποτέ το θάρρος να παρέμβει παρόλο που γνωρίζει πως έτσι μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή 
του ασθενούς. Από την άλλη οι διοικήσεις των νοσοκομείων, απορροφημένες από τις σκληρές περικοπές που 
έχουν κληθεί να πραγματοποιήσουν, βλέπουν τις λοιμώξεις σαν ένα ακόμη πρόβλημα χωρίς λύση. 

Η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Υγείας είναι ακόμη άγνωστο σε ποιο βαθμό θα μπορεί να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Αλλά όλοι όσοι μίλησαν στην «Κ» –λοιμωξιολόγοι, θεράποντες ιατροί και 
νοσηλευτές– συμφωνούν ότι πρόκειται ουσιαστικά για αποδοχή της πολιτικής ηγεσίας πως υπάρχει μείζον 
θέμα δημόσιας υγείας και αυτό είναι το πρώτο και απαραίτητο βήμα στη σωστή κατεύθυνση, «τουλάχιστον 
δεν είμαστε πια ένα λόμπι γραφικών τρελογιατρών που φωνάζει για τα θανατηφόρα μικρόβια...». 

 


