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Οδηγίες 

Πρόληψης και Έλεγχου 

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 

 

Κωνσταντίνα Τζανέτου 

Βιοπαθολόγος-Κλινική Μικροβιολόγος 

Συντονίστρια- Διευθύντρια 

Μικροβιολογικού Τμήματος 

«Αλεξάνδρα» ΓΝΑ  

 

Και τα μέλη της επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 

Ευάγγελος Κωστής 

Διευθυντής, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος 

Θεραπευτικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Κυριακή Βατζέλη 

Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων 
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Ουρολοιμώξεις που συνδέονται με καθετήρα 
 

Τύποι ουροκαθετήρων 

 Foley ή Indwelling μακράς διάρκειας καθετήρες 

o Το 80% CA-UTIs συνδέονται με Foley 

 

 Εξωτερικοί ή Condom καθετήρες 

                   

 Περιοδικοί (Intermittent ή short-term) καθετήρες κατάλληλοι για ασθενείς με 

ακράτεια ούρων 

o Μικρός κίνδυνος ουρολοίμωξης 
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Ορισμοί-Καλλιέργεια ούρων 
 

1. Σε ασθενείς χωρίς καθετήρα αναφέρουμε βακτηριακή ανάπτυξη παθογόνων ≥10
4
 

cfu/ml και ελέγχουμε την ευαισθησία στους αντιμικροβιακούς παράγοντες 
 

2. Σε ασθενείς με καθετήρα και συμπτώματα συμβατά με ουρολοίμωξη (UTI) αξιολογούμε 

≥10
3
 cfu ενός ή περισσότερων βακτηριακών ειδών/mL ενός δείγματος ούρων από το 

καθετήρα ή δείγματος μέσης ούρησης από ασθενή του οποίου ο καθετήρας (indwelling ή 

condom) έχει αφαιρεθεί μέσα στις προηγούμενες 48 ώρες  
 

3. Ως ασυμπτωματική βακτηριουρία σε ασθενείς χωρίς καθετήρα καθορίζεται η  

απομόνωση του ίδιου βακτηρίου σε αριθμό ≥10
5
 cfus/ml σε 2 διαδοχικά δείγματα ούρων 

μέσης ούρησης ενός ασυμπτωματικού ασθενούς  
 

4. Η ασυμπτωματική βακτηριουρία που συνδέεται με καθετήρα (CA-ASB) σε ασθενείς με 

indwelling ουρηθρικό ή indwelling υπερηβικό ή condom καθετήρα ή περιοδικό 

καθετηριασμό (χρήση intermittent) καθορίζεται από την παρουσία ≥ 10
5
 cfu ενός ή 

περισσότερων βακτηριακών ειδών/mL ενός δείγματος ούρων από ασθενή χωρίς 

συμπτώματα συμβατά με UTI 

 

Η πυουρία σε ασθενείς με ουροκαθετήρα 

 Σε ασθενείς με ουροκαθετήρα η πυουρία δεν είναι διαγνωστική για ασυμπτωματική 

βακτηριουρία συνδεόμενη με ουροκαθετήρα (CA-ASB) ή ουρολοίμωξη συνδεόμενη με 

ουροκαθετήρα (CA-UTI) 
 

 Η παρουσία ή η απουσία πυουρίας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την διαφορική 

διάγνωση της CA-ASB από την CA-UTI 
 

 Πυουρία που συνοδεύει CA-ASB δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως δείκτης για 

αντιμικροβιακή θεραπεία 
 

 Η απουσία πυουρίας σε ένα συμπτωματικό ασθενή με ουροκαθετήρα δείχνει διάγνωση 

άλλη από CA-UTI 

 

Ενδείξεις για τοποθέτηση indwelling καθετήρα 
 

 Ασθενείς με οξεία κατακράτηση ούρων ή απόφραξη της εξόδου της κύστης 

 Ανάγκη για την ακριβή μέτρηση της παραγωγής ούρων σε βαριά πάσχοντες ασθενείς   

 Περιεγχειρητική χρήση για επιλεγμένες χειρουργικές τεχνικές: 

 Ασθενείς υποβαλλόμενοι σε ουρολογική ή άλλη επέμβαση σε γειτονικές 

δομές του ουρογεννητικού  

 Αναμενόμενη παρατεταμένη διάρκεια επέμβασης  

 Ασθενείς που αναμένεται να λάβουν μεγάλους όγκους υγρών ή διουρητικών 

κατά την διάρκεια της επέμβασης 

 Ανάγκη για διεγχειρητική παρακολούθηση της παραγωγής ούρων 

 Βοήθεια στην επούλωση ανοικτών τραυμάτων του περινέου σε ασθενείς με ακράτεια 

 Ασθενείς που απαιτούν μακρά ακινητοποίηση 
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Ακατάλληλη χρήση Indwelling καθετήρων 
 

 Ως υποκατάστατο νοσηλευτικής περίθαλψης ή σε ασθενείς με ακράτεια  

 Ως μέσον για την λήψη ούρων για καλλιέργεια ή για άλλες διαγνωστικές  

δοκιμασίες, όταν ο ασθενής μπορεί οικιοθελώς να ουρήσει  

 Σε παρατεταμένη μετεγχειρητική διάρκεια χωρίς κατάλληλες ενδείξεις (δομική 

αποκατάσταση της ουρήθρας ή γειτονικών δομών, παρατεταμένη δράση 

επισκληριδίου αναισθησίας) 
 

Στρατηγικές πρόληψης  
 

 Χρήση καθετήρων μόνο όταν υπάρχουν κατάλληλες ενδείξεις  

o Ελαττωμένη χρήση σε όλους τους ασθενείς, κυρίως σε εκείνους με αυξημένο  

      κίνδυνο απόκτησης CA-UTI και με αυξημένη θνητότητα (γυναίκες,   

      ηλικιωμένοι, μειωμένη ανοσία) 

o Αποφυγή χρήσης για την αντιμετώπιση της ακράτειας  

o Χρήση καθετήρων σε χειρουργικούς ασθενείς μόνο εφόσον είναι απαραίτητο 

o Παραμονή των καθετήρων μόνο για όσο χρειάζονται  

 Εισαγωγή καθετήρων με άσηπτες τεχνικές και στείρο εξοπλισμό  
o Πλύσιμο χεριών πριν και μετά την είσοδο 

o Χρήση αποστειρωμένων γαντιών, καλυμμάτων, σπόγγων, αντισηπτικών ή  

      στείρων διαλυμάτων για τον περιουρηθρικό καθαρισμό, λιπαντικής ζέλης μιας  

      χρήσης  

 Διατήρηση κλειστού αποχετευτικού συστήματος  
o Αν συμβεί ρωγμή στην άσηπτη τεχνική, κακή σύνδεση, ή διαρροή, γίνεται  

      αντικατάσταση τού καθετήρα και του αποχετευτικού συστήματος με τη χρήση  

      άσηπτης τεχνικής και αποστειρωμένο εξοπλισμό  

o Εξέταση των συστημάτων με προσυνδεδεμένες ενώσεις  

o Λήψη δειγμάτων ούρων με άσηπτες συνθήκες 

 Διατήρηση συνεχούς και ανεμπόδιστης ροής των ούρων  

 Διατήρηση καθετήρα και αθροιστικού συστήματος ελεύθερου από συστροφές 

o Διατήρηση της σακούλας συλλογής κάτω από το επίπεδο της ουροδόχου  

      κύστης, ανά πάσα στιγμή (η σακούλα δεν αφήνεται στο δάπεδο) 

o Τακτικό άδειασμα της σακούλας συλλογής σε ένα καθαρό δοχείο, ξεχωριστό  

      για κάθε ασθενή    

o Η κάνουλα δεν έρχεται σε επαφή με το μη αποστειρωμένο δοχείο  
 

Συμπληρωματικές στρατηγικές πρόληψης 
 

 Εξέταση εναλλακτικών λύσεων της χρήσης μακράς διάρκειας indwelling 

ουροκαθετήρων 

 Χρήση φορητών συσκευών υπερήχων (U/S) για εκτίμηση του όγκου των ούρων για 

μείωση των μη απαραίτητων καθετηριασμών  

 Χρήση καθετήρων εμβαπτισμένων σε αντιβιοτικά/αντισηπτικά  

 Χρήση καθετήρων επικαλυμμένων με μείγμα αργύρου (Silver-Coated Catheters)  
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Εφαρμογή διαλείποντος καθετηριασμού  και εξωτερικών καθετήρων 
 

 Διαλείπων καθετηριασμός (intermittent catheterization) εφαρμόζεται σε: 
o Ασθενείς με νευρολογική κύστη 

 Τραυματισμός νωτιαίου μυελού  

 Παιδιά με μυελομηνιγγοκήλη   

o Μετεγχειρητικοί ασθενείς με κατακράτηση ούρων  

o Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με U/S κύστης 

 Εξωτερικοί (condom catheters)  
o Εφαρμόζεται σε συνεργάσιμους άνδρες χωρίς απόφραξη ή κατακράτηση  

      ούρων  

 

Περίληψη των μέτρων πρόληψης 
 

                                        Κύρια μέτρα 
 Εισαγωγή καθετήρα μόνο σε κατάλληλες ενδείξεις  

 Παραμονή του καθετήρα μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται 

 Μόνο πρόσωπα κατάλληλα εκπαιδευμένα εισάγουν και διατηρούν καθετήρες 

 Εισαγωγή καθετήρων με άσηπτη τεχνική και στείρο εξοπλισμό  

 Διατήρηση κλειστού αποχετευτικού συστήματος  

 Διατήρηση απρόσκοπτης ροής των ούρων 

 Υγιεινή των χεριών και standard προφυλάξεις 

                                     Συμπληρωματικά μέτρα 
 Εναλλακτικοί καθετηριασμοί των indwelling  

 Φορητές συσκευές U/S για την μείωση των περιττών καθετηριασμών 

 Χρήση Antimicrobial/antiseptic-impregnated catheters 
 

 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή ενδοαυλικής μόλυνσης είναι η διατήρηση 

κλειστού αποχετευτικού συστήματος (απόρριψη των ούρων με κάνουλα σε καθαρό δοχείο 

ξεχωριστό για κάθε ασθενή) 
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Χειρουργικές λοιμώξεις (surgical site infections) 

Ορισμοί 

Οι λοιμώξεις των χειρουργικών τομών αναφέρονται ως χειρουργικές λοιμώξεις (SSIs) 

και ταξινομούνται είτε ως λοιμώξεις της τομής ή ως λοιμώξεις οργάνων/χώρων (εικ. 1).
1
 Οι 

λοιμώξεις των τομών ταξινομούνται περαιτέρω σε επιπολής περιλαμβάνουσες επιδερμίδα ή 

υποδόριο ιστό της τομής και σε εν τω βάθει  περιλαμβάνουσες περιτονίες και/ή μυϊκές 

στιβάδες. Οι λοιμώξεις οργάνων ή χώρων οργάνων (κοιλότητες που παραμένουν μετά την 

εκτομή οργάνων) περιλαμβάνουν λοιμώξεις ιστών κάτωθεν της περιτονίας, οι οποίοι 

ανοίχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε χειρισμούς κατά την διάρκεια της επέμβασης.  Παραδείγματα 

αποτελούν τα ενδοκοιλιακά αποστήματα μετά από μια κοιλιακή επέμβαση, το εμπύημα μετά 

από επέμβαση στο θώρακα και η οστεομυελίτιδα ή λοίμωξη της άρθρωσης μετά από 

ορθοπεδική επέμβαση. Οι SSIs όλων των κατηγοριών διαγιγνώσκονται μέσα σε 3 εβδομάδες 

μετά την επέμβαση εφόσον δεν περιλαμβάνουν εμφυτεύματα ή μέσα σε 1 χρόνο αν έχει 

τοποθετηθεί εμφύτευμα (προσθετική καρδιακή βαλβίδα, μη-ανθρώπινο αγγειακό μόσχευμα, 

μηχανική καρδιά ή προσθετική άρθρωση) και η λοίμωξη σχετίζεται με την τομή.   
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Κριτήρια για τον καθορισμό χειρουργικής λοίμωξης (SSIs) 

Λοιμώξεις της τομής 

Επιπολής: λοίμωξη που περιλαμβάνει την επιδερμίδα ή τον υποδόριο ιστό της τομής και έχει ένα 

από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά  

 Πυώδη εκροή με ή χωρίς εργαστηριακή επιβεβαίωση από την επιφανειακή τομή  

 Βακτήρια που απομονώθηκαν από μια άσηπτα ληφθείσα καλλιέργεια από την 

επιφανειακή τομή  
 

 Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα πόνο, εντοπισμένο οίδημα, 

ερύθημα ή θερμότητα και  η τομή ανοίγεται εσκεμμένα από τον χειρουργό   
 

 Διάγνωση της χειρουργικής λοίμωξης της τομής από τον χειρουργό  

Εν τω βάθει: λοίμωξη που περιλαμβάνει εν τω βάθει μαλακά μόρια (περιτονίες και στιβάδες 

μυών) και τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα 
 

 Πυώδη εκροή από την εν τω βάθει τομή αποκλείοντας λοίμωξη οργάνου/χώρου  
 

 Μια βαθιά τομή που αυτόματα σχάζει ή ανοίγεται σκόπιμα από τον χειρουργό όταν ο  

       ασθενής έχει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα σημεία/συμπτώματα πυρετό (>38
0
C) ή  

       εντοπισμένο πόνο 
 

 Ένα απόστημα ή άλλη ένδειξη λοίμωξης που ευρίσκεται κατά την άμεση εξέταση ή από 

ιστοπαθολογική ή απεικονιστική εξέταση  
 

 Διάγνωση μιας εν τω βάθει χειρουργικής λοίμωξης από το χειρουργό  
 

Χειρουργική λοίμωξη οργάνου/χώρου 

Λοίμωξη που περιλαμβάνει οποιοδήποτε ανατομικό μέρος (όργανο ή χώρους οργάνων), το οποίο 

ανοίχτηκε ή υποβλήθηκε σε χειρισμό κατά τη διάρκεια της επέμβασης  και έχει τουλάχιστον ένα 

από τα ακόλουθα: 

 Πυώδη εκροή από την παροχέτευση του οργάνου/χώρου 
 

 Βακτήρια που απομονώθηκαν από μια άσηπτα ληφθείσα καλλιέργεια από το  

       όργανο/χώρος  
 

 Ένα απόστημα ή άλλη ένδειξη λοίμωξης του οργάνου/χώρου, η οποία ευρίσκεται κατά  

       την εξέταση (φυσική, ιστοπαθολογική ή απεικονιστική ) 
 

 Διάγνωση χειρουργικής λοίμωξης ενός οργάνου/χώρου από το χειρουργό  
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Παράγοντες κινδύνου και συστάσεις για την πρόληψη των χειρουργικών 

λοιμώξεων (SSI) 
 

 

Παράγοντες κινδύνου 
 

 

Συστάσεις 
 

Ενδογενείς (Intrinsic), που 

σχετίζονται με τον ασθενή   

(προεγχειρητικοί)  
 

 

Μη τροποποιούμενοι 
 

 

Ηλικία   Δεν υπάρχει επίσημη σύσταση  

Τροποποιούμενοι  

Έλεγχος της γλυκόζης, διαβήτης  Ρύθμιση του επιπέδου της γλυκόζης, ελάττωση της γλυκοζιωμένης 

αιμοσφαιρίνης <7% προ της επέμβασης 

Παχυσαρκία Αύξηση της δόσης της αντιμικροβιακής προφύλαξης   

Παύση καπνίσματος   Παύση καπνίσματος 30 ημέρες πριν την εγχείρηση 

Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα   Δεν υπάρχει επίσημη σύσταση: γενικά αποφυγή 

ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων στην περιεγχειρητική περίοδο   

Εξωγενείς που σχετίζονται με τις 

τεχνικές (περιεγχειρητικοί)  

 

Προετοιμασία ασθενούς   

Αφαίρεση τριχών Εάν η αφαίρεση των τριχών είναι απαραίτητη, οι τρίχες 

αφαιρούνται με ψαλίδι και όχι με ξυράφι   
 

Προεγχειρητικές λοιμώξεις  Εντοπισμός και θεραπεία λοιμώξεων (π.χ. λοίμωξη ουροποιητικού 

συστήματος) πριν την προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση  

Χειρουργικά χαρακτηριστικά  
 

 

Χειρουργικό τρίψιμο  (χέρια και 

βραχίονες των μελών της 

χειρουργικής ομάδος)  

Χρήση κατάλληλου αντισηπτικού παράγοντα για 2‐5 min  

Προετοιμασία του δέρματος  Πλύσιμο και καθάρισμα του δέρματος γύρω από την τομή με την 

χρήση κατάλληλου αντισηπτικού  
 

Αντιμικροβιακή προφύλαξη  Χορήγηση μόνο εφόσον ενδείκνυται  

 

Ρύθμιση του χρόνου Χορήγηση μέσα σε 1 ώρα πριν την τομή για την επίτευξη της 

μεγίστης συγκέντρωσης στους ιστούς  
 

Επιλογή Επιλογή των κατάλληλων αντιβιοτικών παραγόντων με βάση το 

είδος της επέμβασης, τα συχνότερα παθογόνα για μια ειδική 

τεχνική και τις δημοσιευμένες συστάσεις 
 

Διάρκεια θεραπείας  Παύση της προφύλαξης μέσα σε 24 ώρες μετά την επέμβαση εκτός 

από τις επεμβάσεις καρδιάς που η παύση γίνεται μέσα σε 48 ώρες 
 

Ικανότητα χειρουργού/τεχνική Προσεκτικός χειρισμός των ιστών και εξάλειψη νεκρού χώρου  
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Ασηψία    Συμμόρφωση προς τις αρχές ασηψίας του χειρουργείου 
 

Χειρουργικός χρόνος   Δεν υπάρχει επίσημη σύσταση στις πρόσφατες οδηγίες: 

ελαχιστοποίηση του χρόνου όσο το δυνατό περισσότερο  

Χαρακτηριστικά χειρουργείου  
 

 

Αερισμός  Χρήση φίλτρων HEPA (High Efficiency Particulate Air filters) 
 

Κυκλοφορία    Ελαχιστοποίηση της κυκλοφορίας  
 

Περιβαλλοντικές επιφάνειες  Χρήση εγκεκριμένου απολυμαντικού για το καθάρισμα των 

επιφανειών και του εξοπλισμού 
 

Αποστείρωση χειρουργικού 

εξοπλισμού  

Αποστείρωση όλου του χειρουργικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις 

δημοσιευμένες οδηγίες  
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Συστάσεις για την πρόληψη των χειρουργικών λοιμώξεων  

 

1. Όλη η χειρουργική ομάδα θα πρέπει να φοράει διπλά γάντια και να αλλάζει γάντια όταν 

παρατηρηθεί διάτρηση  
 

2. Ο ασθενής υποβάλλεται σε προεγχειρητικό ντους με chlorhexidine λίγες ώρες πριν την 

επέμβαση και το προηγούμενο βράδυ.  

Γίνεται προεγχειρητικό καθάρισμα της θέσης της χειρουργικής τομής με γάζα εμποτισμένη 

σε chlorexidine αμέσως πριν την είσοδο του ασθενούς στο χειρουργείο. 
 

3. Όταν απαιτείται αφαίρεση των τριχών γίνεται με ψαλίδι και όχι με ξύρισμα  
 

4. Ελάττωση των βακτηρίων της επιδερμίδας των χεριών της χειρουργικής ομάδος και της 

θέσης της χειρουργικής τομής του ασθενούς επιτυγχάνεται με συνδυασμό 

chlorhexidine/alcohol ή iodine povacrylex/alcohol  
 

5. Αντιμικροβιακό κάλυμμα της τομής (incise drape) με καλή προσκόλληση στην επιδερμίδα 

χρησιμοποιείται όπου τεχνικά είναι δυνατόν.   
 

6. Επιλογή ραμμάτων ανθεκτικών στις λοιμώξεις.  

7. Νεκροί χώροι εξαλείφονται όπου είναι δυνατόν  

8. Περιορισμός της ηλεκτροκαυτηρίασης και αφαίρεση των νεκρωμένων ιστών  
 

9. Ανοικτή παροχέτευση με αποχετευτικό σωλήνα διαμέσου της τομής δεν πρέπει να γίνεται. 

Οι κλειστές παροχετεύσεις (closed suction drainage) μπορεί να είναι χρήσιμες για την 

αφαίρεση μεγάλων ποσών υγρών    
 

10. Προφυλακτική τοπική έκχυση αντιβιοτικών διαλυμάτων (0,1% kanamycin ή gentamicin 

160 mg/500 ml) υπό πίεση (pulse-irrigation) μπορεί να εφαρμοσθεί κατά την διάρκεια της 

επέμβασης, προ του κλεισίματος της τομής για την αφαίρεση των πηγμάτων, των 

νεκρωμένων ιστών και για την εξασφάλιση υψηλών επιπέδων αντιβιοτικού στους ιστούς. 

 Προφυλακτική τοπική χρήση αντιβιοτικών ενδείκνυται στην αρθροπλαστική των 

αρθρώσεων, την εγχείρηση του καταράκτου και σε επεμβάσεις της κοιλιάς 

παχύσαρκων ατόμων.  
 

11. Προφυλακτική συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών γίνεται σε όλες τις χειρουργικές 

περιπτώσεις, όταν το ποσοστό των χειρουργικών λοιμώξεων υπερβαίνει το 0,5% ή όταν 

εμφυτεύονται ξένα σώματα.  
 

12. Η θερμοκρασία του σώματος θα πρέπει να διατηρείται στους 36
ο
C ή υψηλότερα σε όλη την 

περιεγχειρητική περίοδο  
 

13. Δίδονται εισπνοές οξυγόνου σε επαρκείς συγκεντρώσεις ώστε η συγκέντρωση του 

υποδορίου οξυγόνου να διατηρείται στα 100 mm Hg. 
  

14. Ελέγχεται η γλυκόζη σε όλους τους διαβητικούς και υπεργλυκαιμικούς ασθενείς (γλυκόζη 

αίματος<180 mg/dL) κατά την διάρκεια της εγχειρητικής περιόδου και 2 -3 ημέρες μετά. 
 

15. Περιορισμός των μεταγγίσεων του αίματος.  
 

16. Περιορισμός της ηλεκτροκαυτηρίασης 
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Προφυλακτικοί αντιμικροβιακοί παράγοντες για επιλεγμένες χειρουργικές 

επεμβάσεις 

Είδος χειρουργικής 

επέμβασης 

Συνιστώμενο αντιβιοτικό Εναλλακτικές επιλογές 

Καρδιοθωρακική Cefazolin ή cefuroxime Vancomycin,
α,β

 clindamycin
β 

Αγγειακή Cefazolin ή cefuroxime Vancomycin,
α,β

 clindamycin
β
 

Γαστροδωδεκαδακτυλική Cefazolin Cefoxitin, cefotetan, αμινογλυκοσίδη,
β,γ 

ή 

φλουοροκινολόνη
β,δ

 ± αντι-αναερόβιο
ε
 

Ανοικτή των χοληφόρων 

οδών 

Cefazolin Cefoxitin, cefotetan, αμινογλυκοσίδη,
β,γ 

ή 

φλουοροκινολόνη
β,δ

 ± αντι-αναερόβιο
ε
 

Λαπαροσκοπική 

χολεκυστεκτομή 

Κανένα  

Σκωληκοειδεκτομή χωρίς 

διάτρηση 

Cefoxitin ή cefotetan, 

cefazolin+ metronidazole 

Ertapenem,
ζ
 αμινογλυκοσίδη,

β,γ
 ή 

φλουοροκινολόνη
β,δ

 ± αντι-αναερόβιο
ε
 

Παχέος εντέρου Cefoxitin ή cefotetan, 

ampicillin/sulbactam, 

ertapenem,
ζ
 cefazolin+ 

metronidazole 

Αμινογλυκοσίδη,
β,γ

 ή φλουοροκινολόνη
β,δ

 ± 

αντι-αναερόβιο,
ε
 aztreonamb,

β
 + clindamycin 

Υστερεκτομή  Cefazolin, cefuroxime, 

cefoxitin, cefotetan, 

ampicillin/sulbactam 

Αμινογλυκοσίδη,
β,γ

 ή φλουοροκινολόνη
β,δ

 ± 

αντι-αναερόβιο,
ε
 aztreonam,

β
 + clindamycin 

Ορθοπεδική εμφύτευση Cefazolin ή cefuroxime Vancomycin,
α,β

 clindamycin
β
 

Κεφαλή και αυχένας Cefazolin, clindamycin _ 

 

α 
Επί απουσίας αλλεργίας στα β-λακταμικά, η vancomycin συνιστάται για προφύλαξη όταν υπάρχει 

υψηλό ποσοστό λοιμώξεων από methicillin  

  ανθεκτικούς σταφυλοκόκκους.   
β
 Εναλλακτικό για ασθενείς με αλλεργία στα β-λακταμικά αντιβιοτικά 

γ
 Από τις αμινογλυκοσίδες η Gentamicin γενικά συνιστάται για χημειοπροφύλαξη 

δ
 Ciprofloxacin, levofloxacin, ή moxifloxacin (λόγω της αναερόβιας δράσης του τελευταίου μπορεί 

να χορηγηθεί χωρίς την προσθήκη αντι-αναερόβιου) 
ε
 Clindamycin ή metronidazole 

ζ
 Είναι εγκεκριμένο από το FDA ως προφυλακτικός παράγων μόνο για επεμβάσεις του ορθού  
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Νοσοκομειακή πνευμονία (HAP), Πνευμονία συνδεόμενη με 

αναπνευστήρα (VAP) 

                       Ορισμοί 

 HAP:  Εμφάνιση > 48 h μετά την εισαγωγή  

o Είναι η δεύτερη πιο συχνή νοσοκομειακή λοίμωξη 

 VAP: Εμφάνιση 48-72 h μετά την ενδοτραχειακή διασωλήνωση  

o Η διασωλήνωση καταργεί την ακεραιότητα του οροφάρυγγα και της τραχείας 

και επιτρέπει τις στοματικές και γαστρικές εκκρίσεις να εισέλθουν στο 

κατώτερο αναπνευστικό με αποτέλεσμα την εισβολή μικροοργανισμών στο 

κατώτερο αναπνευστικό και στο πνευμονικό παρέγχυμα.  

 HCAP: Εμφάνιση < 48 h μετά την εισαγωγή  σε άτομα που ανήκουν σε μια από τις 

ακόλουθες ομάδες:  

o Ασθενείς που έχουν νοσηλευθεί σε μονάδες οξείας φροντίδας για 2 ή 

περισσότερες ημέρες εντός 90 ημερών από την λοίμωξη 

o Ασθενείς που διαμένουν σε γηροκομείο ή σε μονάδα μακροχρόνιας φροντίδας 

o Ασθενείς που έλαβαν ενδοφλεβίως αντιβιοτική θεραπεία, χημειοθεραπεία ή 

φροντίδα τραύματος εντός των τελευταίων 30 ημερών από την τρέχουσα 

λοίμωξη 

o Ασθενείς που υπόκεινται σε αιμοδιάλυση  

Παθογένεση 
 

 Πηγές παθογόνων για VAP είναι συσκευές υγειονομικής περίθαλψης, το περιβάλλον 

(αέρας, ύδωρ, συσκευές) και συχνά η μεταφορά βακτηρίων μεταξύ ασθενούς και 

προσωπικού ή άλλων ασθενών 

 Σημαντικοί παράγοντες για την παθογένεση της VAP είναι η υποκείμενη νόσος, 

προηγούμενη επέμβαση, έκθεση σε αντιβιοτικά και σε επεμβατικές αναπνευστικές 

συσκευές 

 Η εισρόφηση των στοματοφαρυγγικών παθογόνων ή η διαρροή εκκρίσεων που 

περιέχουν παθογόνα γύρω από το cuff του ενδοτραχειακού σωλήνα είναι οι κύριοι 

οδοί για την είσοδο των βακτηρίων στο κατώτερο αναπνευστικό  

 Ασυνήθεις παθογενετικοί μηχανισμοί είναι: εισπνοή ή άμεσος ενοφθαλμισμός 

παθογόνων στην κατώτερη αναπνευστική οδό, αιματογενής διασπορά από 

μολυσμένους ενδοφλέβιους καθετήρες, και η βακτηριακή μετατόπιση από το 

γαστρεντερικό αυλό  

 Τα μολυσμένα biofilms στον ενδοτραχειακό σωλήνα με επακόλουθο την αποκόλληση 

και τον εμβολισμό στο κατώτερο αναπνευστικό, μπορεί να αποτελούν σπουδαίο 

παράγοντα στην παθογένεση της VAP  

 Ο στόμαχος και οι παραρρίνιοι κόλποι μπορεί να αποτελούν πιθανές δεξαμενές 

νοσοκομειακών παθογόνων που συμβάλλουν στον βακτηριακό αποικισμό του 

στοματοφάρρυγγα, αλλά η συμβολή τους είναι αμφιλεγόμενη  
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Διαγνωστική τριάς 

 Πνευμονική λοίμωξη: πυρετός, πυώδεις εκκρίσεις και λευκοκυττάρωση  

 Βακτηριολογική ένδειξη πνευμονικής λοίμωξης 

 Ακτινολογική  

Η 
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Ορισμός της πνευμονίας της συνδεόμενης με αναπνευστήρα (VAP) από CDC 

Ακτινολογικά σημεία (2 ή περισσότερες διαδοχικές ακτινογραφίες με τουλάχιστον ένα από τα 

ακόλουθα)  

1. Νέες ή προοδευτικές και επιμένουσες διηθήσεις  

2. Πύκνωση 

3. Σπηλαιοποίηση 

Κλινικά σημεία 

Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 

1. Πυρετός >38 
0
C χωρίς άλλη διαπιστωμένη αιτία 

2. Λευκοκυττάρωση (>12.000 WBC/μl) ή λευκοπενία (<4.000 WBC/μl) 

3. Για ενήλικες >70 ετών αλλαγή της πνευματικής κατάστασης χωρίς άλλη αιτία 

Και τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα 

1. Έναρξη πυωδών πτυέλων ή αλλαγή στους χαρακτήρες των πτυέλων ή αυξημένες 

αναπνευστικές εκκρίσεις ή αυξημένες απαιτήσεις αναρρόφησης  

2. Νέα-έναρξη ή επιδείνωση του βήχα ή δύσπνοια ή ταχύπνοια 

3. Ρόγχους ή ήχους βρογχικής αναπνοής 

Επιδείνωση της ανταλλαγής αερίων, αύξηση των απαιτήσεων σε Ο2 

Μικροβιολογικά κριτήρια 

Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 

1. Θετική αιμοκαλλιέργεια χωρίς συσχέτιση με άλλη πηγή λοίμωξης 

2. Θετική καλλιέργεια του πλευριτικού υγρού 

3. Θετική ποσοτική καλλιέργεια του BAL ή PSB 

4. Ιστολογική ένδειξη πνευμονίας 
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Cut off τιμές καλλιέργειας δειγμάτων για διάγνωση της πνευμονίας 

 

Πρόληψη της VAP 
 

 Τα μέτρα για την πρόληψη της  VAP καθορίζονται από την Αμερικάνικη Θωρακική 

Εταιρεία 

 Ταξινομούνται σε 4 κατηγορίες 

1. Γενικά  μέτρα  

2. Πρώιμη αποσωλήνωση  

3. Πρόληψη της εισρόφησης  

4. Απολύμανση 

 

Γενική προφύλαξη 
 

 Αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου των λοιμώξεων 

o Εκπαίδευση προσωπικού 

o Συμμόρφωση με την απολύμανση των χεριών  

o Απομόνωση για ελάττωση της διασταυρούμενης λοίμωξης με MDR 

 Επιτήρηση των λοιμώξεων της ICU για τυποποίηση ενδημικών και νέων MDR 

παθογόνων 

o Προετοιμασία των έγκαιρων δεδομένων για έλεγχο των λοιμώξεων 

o Κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία για ασθενείς με αναμενόμενη HAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνική λήψης δειγμάτων  Τιμές (Cut off) 

Δείγματα ληφθέντα με βρογχοσκόπιο (bronchoscopically [B])  

                    B-BAL (bronchoalveolar lavage) ≥10
4 

CFU/ml  

                           Προστατευόμενο  B-PBAL ≥10
4 

CFU/ml 

                           Προστατευόμενο δείγμα βούρτσας (protected specimen  

                           brushing) B-PSB 

≥10
3 

CFU/ml 

Δείγματα ληφθέντα τυφλά χωρίς βρογχοσκόπιο (nonbronchoscopically [NB])  

NB-BAL ≥10
4 

CFU/ml 

NB-PSB ≥10
3 

CFU/ml 
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Διασωλήνωση και μηχανικός αερισμός  
 

 Διασωλήνωση και επαναδιασωλήνωση θα πρέπει να αποφεύγεται καθώς αυξάνει τον 

κίνδυνο της VAP 

 Μη επεμβατικός αερισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται όποτε είναι δυνατόν σε 

επιλεγμένους ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια 

 Στοματοτραχειακή διασωλήνωση και στοματογαστρικοί σωλήνες προτιμώνται από 

την ρινοτραχειακή διασωλήνωση και τους ρινογαστρικούς σωλήνες για την αποφυγή 

κολπίτιδας και ελάττωση του κινδύνου της VAP 

 Συνεχής αναρρόφηση των υπογλωττιδικών εκκρίσεων ελαττώνει τον κίνδυνο της 

πρώιμης έναρξης της VAP 

 Η πίεση του cuff του ενδοτραχειακού σωλήνα θα πρέπει να διατηρείται >20 cm H2O 

για την αποφυγή της διαφυγής των βακτηριακών παθογόνων στο κατώτερο 

αναπνευστικό  

 Μολυσμένα συμπυκνωμένα υγρά θα πρέπει προσεκτικά να απορρίπτονται από το 

κύκλωμα του αναπνευστήρα (δεν συνιστώνται συχνές αλλαγές για τον κίνδυνο του 

αποικισμού) 

 Παθητικοί υγραντήρες ή υγρό-θερμικοί εναλλάκτες ελαττώνουν τον αποικισμό του 

κυκλώματος του αναπνευστήρα, αλλά δεν ελαττώνουν σταθερά την συχνότητα της 

VAP και έτσι δεν μπορούν να θεωρηθούν εργαλεία πρόληψης της πνευμονίας 

 Ελάττωση της διάρκειας της διασωλήνωσης και του μηχανικού αερισμού μπορεί να 

αποτρέψει την VAP και μπορεί να επιτευχθεί με πρωτόκολλα βελτίωσης της χρήσης 

καταστολής και επιτάχυνσης της αποκοπής 

 Διατήρηση επαρκούς προσωπικού στην ICU μπορεί να ελαττώσει την παραμονή, να 

βελτιώσει τις πρακτικές ελέγχου της λοίμωξης και να ελαττώσει την διάρκεια του 

μηχανικού αερισμού  

  
 

Εισρόφηση, θέση σώματος, εντερική διατροφή  
 

 Οι ασθενείς θα πρέπει να διατηρούνται σε ημικαθιστική θέση (30-450) παρά σε ύπτια 

για την πρόληψη της εισρόφησης κυρίως όταν λαμβάνει εντερική διατροφή 

 Η εντερική διατροφή προτιμάται της παρεντερικής για την μείωση των επιπλοκών 

που σχετίζονται με τους ΚΦΚ και την πρόληψη της ατροφίας των λαχνών του 

εντερικού βλεννογόνου, η οποία μπορεί να διευκολύνει την μετατόπιση των 

εντερικών μικροβίων 
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Διαμόρφωση αποικισμού: στοματικά αντισηπτικά και αντιβιοτικά 
 

 Η χρήση στοματικών αντιβιοτικών  (povidone iodine, chlorhexidine) ρουτίνα με ή 

χωρίς την συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών (SDD), παρόλο που μειώνει την 

συχνότητα της VAP, δεν συνιστάται ιδιαίτερα σε ασθενείς που μπορεί να έχουν 

αποικισθεί με MDR (selective pressure for antibiotic-resistance) 

 H προηγούμενη συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών έχει ελαττώσει τον κίνδυνο 

νοσοκομειακής πνευμονίας σε ορισμένες ομάδες ασθενών, αλλά αν υπάρχει ιστορικό 

προηγούμενης χορήγησης την στιγμή της έναρξης της λοίμωξης θα πρέπει να υπάρχει 

υποψία λοίμωξης με MDR 

 Προφυλακτική αντιβιοτική χρήση την στιγμή της διασωλήνωσης μπορεί να 

αποτρέψει την πνευμονία μέσα στις πρώτες 48 ώρες της διασωλήνωσης, αλλά δεν 

συνιστάται ρουτίνα μέχρι να υπάρχουν περισσότερα δεδομένα  

 Διαμόρφωση του στοματοφαρυγγικού αποικισμού από την χρήση στοματικά 

chlorhexidine έχει αποτρέψει την VAP σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε 

καρδιολογικές επεμβάσεις bypass, αλλά η χρήση της ρουτίνα δεν συνιστάται μέχρι να 

είναι διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα  

 Χρήση καθημερινής διακοπής ή ελάττωσης της νάρκωσης προς αποφυγή διαρκούς 

βαριάς καταστολής (αποφυγή παραλυτικών παραγόντων), η οποία θα μπορούσε να 

καταστείλει τον βήχα και ως εκ τούτου αύξηση του κινδύνου για VAP 

 

Προφύλαξη από αιμορραγία λόγω stress, μετάγγιση και υπεργλυκαιμία 
 

 Αν χρειασθεί προφύλαξη από αιμορραγία λόγω stress είτε με ανταγωνιστές της 

ισταμίνης τύπου 2 (Η2) ή sucralfate είναι δεκτή 

 Μετάγγιση ρουτίνα ερυθροκυττάρων ή άλλων παραγώγων αίματος θα πρέπει να 

κατευθύνεται από την πολιτική της περιορισμένης μετάγγισης 

o Η μετάγγιση ερυθροκυττάρων μπορεί ν βοηθήσει στην ελάττωση της HAP σε  

      επιλεγμένες ομάδες ασθενών 

 Εντατική θεραπεία με ινσουλίνη συνιστάται σε ασθενείς της ICU για διατήρηση της 

γλυκόζης μεταξύ 80-110 mg/dl με σκοπό την ελάττωση των βακτηριαιμιών, της 

διάρκειας του μηχανικού αερισμού, της παραμονής στην μονάδα, της νοσηρότητας 

και θνητότητας 

 
Νέες εξελίξεις στον εξοπλισμό και τις τεχνικές για την πρόληψη της VAP 

 

 Ενδοτραχειακός σωλήνας με μια επιπλέον βαλβίδα για τον καθαρισμό των 

εκκρίσεων που λιμνάζουν πάνω από το cuff του ενδοτραχειακού σωλήνα 

 Συνεχής αναρρόφηση των υπογλωττιδικών εκκρίσεων 

 Ενδοτραχειακοί σωλήνες με ειδικά σχεδιασμένο cuff, το οποίο δεν επιτρέπει στις 

λιμνάζουσες εκκρίσεις να διαρρεύσουν προς τα κάτω και να προκαλέσουν VAP 

(cuff από πολυουρεθάνιο) 

 Ειδικά σχεδιασμένο κλειστό σύστημα τραχειακής αναρρόφησης (Tracheal 

Suctioning System) αν και μελέτες έχουν δείξει ότι το κλειστό σύστημα δεν 

συνδέεται με χαμηλότερο ποσοστό VAP σε σύγκριση με το ανοικτό 
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Οδηγίες από το CDC για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων 

από ανθεκτικά στις καρβαπενέμες εντεροβακτηριακά (CRE) 

Πρόληψη και έλεγχος της λοίμωξης  

■ Οι ασθενείς με λοίμωξη ή αποικισμό με CRE θα πρέπει να υποβάλλονται σε 

προφυλάξεις επαφής (απομόνωση) 

Εργαστήριο 

■ Το εργαστήριο θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του CLSI για την ανίχνευση των 

CRE (εκτέλεση φαινοτυπικών δοκιμασιών) 

■ Το εργαστήριο θα πρέπει να εγκαταστήσει σύστημα ταχείας γνωστοποίησης της 

λοίμωξης από Klebsiella spp. ή E.coli ανθεκτικής στις καρβαπενέμες.  

Επιτήρηση 

■ Ανασκόπηση των αποτελεσμάτων κλινικών καλλιεργειών των προηγούμενων 6-12 

μηνών για προσδιορισμό τυχόν παρουσίας CRE 

o Εάν τυποποιηθούν μη προηγούμενα αναγνωρισμένες CRE ένας απλός γύρος 

καλλιεργειών ενεργού επιτήρησης (point prevalence survey) θα πρέπει να 

εκτελεσθεί για ανίχνευση CRE σε μονάδες υψηλού κινδύνου 

o Εάν η ανασκόπηση δεν τυποποιήσει προηγούμενες CRE, η παρακολούθηση για 

κλινικές περιπτώσεις θα πρέπει να συνεχισθεί 

■ Εάν CRE ανιχνευθούν με μια ή περισσότερες κλινικές καλλιέργειες ή αν μια point 

prevalence survey αποκαλύψει μη αναγνωρισμένες προηγούμενα CRE θα πρέπει να 

διεξαχθεί έρευνα για πιθανή μετάδοση: 

o Διεξαγωγή ενεργού επιτήρησης (active surveillance) σε ασθενείς με 

επιδημιολογική σύνδεση με ασθενή με λοίμωξη από CRE (ασθενείς στην ίδια 

μονάδα ή ασθενείς που νοσηλεύονται από το ίδιο προσωπικό) 

o Συνεχή ενεργό επιτήρηση περιοδικά (π.χ εβδομαδιαίως) μέχρι μη 

τυποποίησης νέων περιπτώσεων αποικισμού ή λοίμωξης 

o Εάν δεν τυποποιηθεί μετάδοση των CRE μετά από επανειλημμένες καλλιέργειες  

ενεργού επιτήρησης γίνεται αλλαγή της επιτήρησης με εκτέλεση περιοδικών 

(point prevalence surveys) σε μονάδες υψηλού κινδύνου  

o Σε περιοχές που οι CRE είναι ενδημικές υπάρχει αυξημένη πιθανότητα 

εισαγωγής CRE και οι μέθοδοι που περιγράφηκαν μπορεί να μην είναι επαρκείς 

για την πρόληψη της μετάδοσης.  

 Σε τέτοιες περιοχές θα πρέπει να γίνεται παρακολούθηση των κλινικών 

περιπτώσεων και επιπρόσθετες στρατηγικές για την ελάττωση των  CRE 

θα πρέπει να εξετάζονται  
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Βακτηριαιμίες που συνδέονται με καθετήρια (CR-BSIs) 

Ως  βακτηριαιμία που συνδέεται με καθετήρα (Catheter-related bloodstream infections [CR-

BSIs]) καθορίζεται η βακτηριαιμία/μυκηταιμία σε ασθενή με ενδαγγειακό καθετήρα με 

τουλάχιστον μια θετική καλλιέργεια αίματος που λαμβάνεται από περιφερική φλέβα, κλινικά 

συμπτώματα λοίμωξης και με μη εμφανή πηγή της βακτηριαιμίας πλην εκείνης του 

καθετήρα, ο οποίος είναι σε χρήση 48 ώρες πριν την εμφάνιση της λοίμωξης 

 

Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες 
 

Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες χωρίς τούνελ (υποδόριο τμήμα) 

 Εισάγονται διαδερμικά σε κεντρική φλέβα (υποκλείδιο, έσω σφαγίτιδα, μηριαία) και 

φθάνουν στην άνω κοίλη φλέβα 

 Παραμένουν για μικρό (<14 ημέρες) χρόνο (Short-term CVC)  

 Ευθύνονται για το 90% των βακτηριαιμιών από καθετήρες                                                                                                                                                                                                           

 
 

Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες εισερχόμενοι περιφερικώς (PICC) 

 Εισέρχονται από περιφερική φλέβα (κεφαλική, βασιλική ή βραχιόνιο) και προωθούνται 

μέχρι την άνω κοίλη φλέβα  

 Παραμένουν για μακρό χρόνο (εβδομάδες έως μήνες μέχρι έτος) 

 Εμφανίζουν μικρότερη συχνότητα λοιμώξεων συγκρινόμενοι με τους CVC χωρίς 

υποδόριο τμήμα    
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Περιφερικοί φλεβικοί και μέσης γραμμής καθετήρες 
 

 Οι βραχείς (<3 inches) περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες σπάνια συνδέονται με 

βακτηριαιμίες αλλά παρατεταμένη χρήση τους συνδέεται με θρομβοφλεβίτιδα 

o Αντικαθίστανται κάθε 72-96 ώρες για την ελαχιστοποίηση της φλεβίτιδας και  

      της λοίμωξης  

 Οι μέσης γραμμής (Midlines) καθετήρες τοποθετούνται σε φλέβα του ανω βραχίονα 

(κεφαλική ή βραχιόνιος) και το άκρον φθάνει κάτω από το επίπεδο της μασχαλιαίας 

γραμμής (δεν εισέρχονται σε κεντρική φλέβα) 

o Μπορούν να παραμείνουν για 1-6 εβδομάδες 

o Έχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης θρομβοφλεβίτιδας 

 

                              
 

Οδοί μόλυνσης του καθετήρα 

 Εξωαυλική μόλυνση 

o Μετανάστευση των μικροοργανισμών της χλωρίδας του δέρματος στο σημείο 

εισόδου του καθετήρα  

o Είναι η πιο κοινή οδός μόλυνσης για περιφερικά εισερχόμενους βραχείας 

διάρκειας καθετήρες   

 Ενδοαυλική μόλυνση του hub  

o Κοινή οδός μόλυνσης για μακράς διάρκειας καθετήρες  

 Σποραδικά ο καθετήρας μπορεί να μολυνθεί αιματογενώς από άλλη εστία λοίμωξης  

 Σπάνια μόλυνση του διαλύματος έκχυσης οδηγεί σε CR-BSI 
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Διάγνωση των CR-BSI χωρίς αφαίρεση του καθετήρα 
 

 Διαφορά χρόνου θετικοποίησης αιμοκαλλιεργειών από καθετήρα και περιφερική 

φλέβα 

o Ταυτόχρονη λήψη αιμοκαλλειεργιών από CVC και περιφερική φλέβα και 

ενοφθαλμισμός ίσης ποσότητας αίματος 

o Ανίχνευση και αυτόματη καταγραφή του χρόνου θετικοποίησης των φιαλών 

αιμοκαλλιέργειας αυτόματα συστήματα επώασης 

o Διαφορά στο χρόνο θετικοποίησης (Differential time to positivity) της 

αιμοκαλλιέργειας από CVC έναντι της περιφερικής τουλάχιστον 2 ώρες νωρίτερα 

με το ίδιο βακτήριο, σημαίνει CR-BSI  

 Καλλιέργεια δείγματος με υγρό βαμβακοφόρο στειλεό γύρο από το σημείο εισόδου 

του καθετήρα (σε ακτίνα 3 cm) και/ή καλλιέργεια από εσωτερική  επιφάνεια του hub 

(1 swab/hub) 

o Ανάπτυξη >15 cfu του ίδιου μικροβίου από το δείγμα της εισόδου και/ή του hub 

του καθετήρα και της περιφερικής καλλιέργειας αίματος είναι ενδεικτικό CR-BSI 

 

 

Γενικές οδηγίες για την πρόληψη των CR-BSI 

 Εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού 

Περιφερικοί και μέσης γραμμής φλεβικοί καθετήρες 

 Επιλογή των άνω άκρων για είσοδο του καθετήρα 

 Χρήση καθετήρων μέσης γραμμής ή PICC αντί βραχέως περιφερικού φλεβικού 

καθετήρα όταν η διάρκεια της IV θεραπείας υπερβαίνει τις 6 ημέρες 

 Καθημερινή επισκόπηση της εισόδου του καθετήρα για συμπτώματα και σημεία 

φλεγμονής 

 Αντικατάσταση του καθετήρα σε περίπτωση φλεβίτιδας 
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                Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες 
 

 Χρήση υποκλειδίου παρά της σφαγίτιδας ή της μηριαίας φλέβας για την μείωση του 

κινδύνου λοίμωξης για τους χωρίς τούνελ CVC 

 Ταχεία αφαίρεση ενδαγγειακού καθετήρα που δεν είναι πλέον απαραίτητος 

 Υγιεινή χεριών και άσηπτες τεχνικές 

 Μέγιστες προφυλάξεις (σκούφο, μάσκα, αποστειρωμένο ένδυμα, γάντια) για την 

είσοδο CVC ή PICC 

 Προετοιμασία της επιδερμίδας 

o Καθάρισμα με 70% alcohol, βάμμα ιωδίου ή ≥0.5% chlorhexidine σε alcohol πριν 

την είσοδο του καθετήρα 

 Κάλυψη της εισόδου του καθετήρα με αποστειρωμένο διαφανές, ημιπερατό επίδεσμο  

o Μη χρήση αντιβιοτικής αλοιφής ή κρέμας στο σημείο εισόδου εκτός από τους 

καθετήρες της αιμοκάθαρσης 

o Αντικατάσταση κάθε 7 ημέρες του διαφανούς επιδέσμου για CVC βραχείας 

διάρκειας (κάθε 2 ημέρες όταν χρησιμοποιείται γάζα) 

o Επισκόπηση της εισόδου του καθετήρα σε κανονική βάση για σημεία φλεγμονής 

 Χρήση CVC εμβαπτισμένων σε αντιβιοτικές ουσίες (chlorhexidine/silver sulfadiazine  

      ή minocycline/rifampin) αν ο καθερήρας αναμένεται να παραμείνει ˃5 ημέρες  

 Δεν χορηγείται συστηματική αντιμικροβιακή προφύλαξη πριν την είσοδο ή κατά την 

διάρκεια παραμονής του καθετήρα για την πρόληψη των CR-BSI  

 Αντιβιοτική προφύλαξη κλειδώματος χρησιμοποιείται σε ασθενείς με μακράς 

διάρκειας καθετήρες και ιστορικό επανειλημμένων CR-BSI  

 Μη χρήση οδηγού σύρματος για ρουτίνα αλλαγή των χωρίς τούνελ καθετήρων για 

πρόληψη των λοιμώξεων   

 Μη χρήση οδηγού σύρματος για αλλαγή των χωρίς τούνελ καθετήρων σε 

αναμενόμενη λοίμωξη   

 Χρήση οδηγού σύρματος για αλλαγή ή αντικατάσταση ενός δυσλειτουργούντος 

καθετήρα  χωρίς τούνελ εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη λοίμωξης 

 

Ομφαλικοί καθετήρες 

 Αφαίρεση και μη αντικατάσταση του ομφαλικού καθετήρα (αρτηριακού και φλεβικού) 

σε ενδείξεις CR-BSI, αγγειακής ανεπάρκειας των κάτω άκρων ή θρόμβωσης  

 Ο ομφαλικός καθετήρας αντικαθίσταται σε περίπτωση δυσλειτουργίας, εφόσον δεν 

υπάρχουν άλλες ενδείξεις αφαίρεσης και η ολική διάρκεια δεν υπερβαίνει τις 5 ημέρες 

για τον αρτηριακό και τις 14 για τον φλεβικό 

 Προσθήκη μικρών δόσεων ηπαρίνης 

    (0.25–1.0 U/ml) στα υγρά έκχυσης δια μέσου του αρτηριακού ομφαλικού   

    καθετήρα 
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                        Αντισηψία δέρματος 

 Η αντισηψία της επιδερμίδας είναι πρωταρχικής σημασίας για την πρόληψη των 

λοιμώξεων των ενδαγγειακών συσκευών  

 Για την είσοδο ενδοφλεβίων καθετήρων συνιστάται ως αντισηπτικό εκλογής το 

ChloraPrep® (2% chlorhexidine gluconate [CHG] in 70% isopropyl alcohol 

[IPA]) έναντι του 10% povidone iodine (PVI)  
   

Ενδείξεις χρήσης ChloraPrep 
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Αντισηψία δέρματος σε βρέφη 
 

                                     Βρέφη ≥1000g 

         Όλες οι ηλικίες 

1. Σημαντική διαδικασία: Chlorhexidine 0.5% σε alcohol 70% (Riotane) 

2. Μικρότερης σημασίας διαδικασία: σκούπισμα με Alcohol  

                                    Βρέφη <1000g 

         Εβδομάδα 1 

1.  Σημαντική διαδικασία: Chlorhexidine 0.1% 

2.   Μικρότερης σημασίας διαδικασία: Chlorhexidine 0.1% 

         Εβδομάδα 2 

1. Σημαντική διαδικασία: Chlorhexidine 0.1% 

2. Μικρότερης σημασίας διαδικασία: σκούπισμα με Alcohol  

         Εβδομάδα 3 και μεγαλύτερα 

1. Σημαντική διαδικασία: Chlorhexidine 0.5% σε alcohol 70% (Riotane) 

2. Μικρότερης σημασίας διαδικασία: σκούπισμα με Alcohol  
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Αντιμετώπιση ασθενών με CRBSI
α
   

 

 
α
 Προσαρμογή από Weber JD et al. Infect Dis Clin N Am 2011, 25:77-102. (Πρίφτη Ε. 

Ημερίδα Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βραχείας διάρκειας καθετήρες 
 

 

Μη επιπεπλεγμένη 

Η βακτηριαιμία και ο πυρετός υποχώρησαν σε 72 ώρες με κατάλληλη αγωγή και ο ασθενής δεν έχει 

ενδαγγειακή συσκευή, δεν υπάρχει ένδειξη ενδοκαρδίτιδας ή πυώδους θρομβοφλεβίτιδας και για S. aureus 

δεν έχει κακοήθεια ή ανοσοκαταστολή 
 

 Coagulase-negative Staphylococcus 

o Αφαίρεση καθετήρα και συστηματική αγωγή με αντιβιοτικά για 5-7 ημέρες 

o Εάν παραμείνει ο καθετήρας χορηγείται συστηματική αγωγή και παγίδευση αντιβιοτικού για 

10-14 ημέρες 
 

 S. aureus 

o Αφαίρεση καθετήρα και συστηματική αγωγή με αντιβιοτικά για ≥14 ημέρες 
 

 Enterococcus spp. 

o Αφαίρεση καθετήρα και συστηματική αγωγή με αντιβιοτικά για 7-14 ημέρες 
 

 Gram-αρνητικά βακτήρια   

o Αφαίρεση καθετήρα και συστηματική αγωγή με αντιβιοτικά για 7-14 ημέρες 
 

 Candida spp.  

o Αφαίρεση καθετήρα και αντιμυκητιασική  αγωγή για 14 ημέρες μετά την πρώτη αρνητική 

αιμοκαλλιέργεια 
 

Επιπεπλεγμένη 

 Πυώδης θρομβοφλεβίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, οστεομυελίτιδα  

 Αφαίρεση καθετήρα και συστηματική αγωγή με αντιβιοτικά για 4-6 εβδομάδες.  

      Σε  οστεομυελίτιδα ενηλίκων αγωγή για 6-8 εβδομάδες  
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Αντιμετώπιση ασθενών με CRBSI
α
   

 

 

 

 

 

 

 

Μακράς διάρκειας καθετήρες 
 

 

Μη επιπεπλεγμένη 
 

 Coagulase-negative Staphylococcus 

o Ο καθετήρας μπορεί να παραμείνει και να χορηγηθεί συστηματική αγωγή με 

αντιβιοτικά για 10-14  ημέρες σε συνδυασμό με ενδαυλική παγίδευση αντιβιοτικού 

για 10-14 ημέρες  

o Αφαιρείται ο καθετήρας εάν επιδεινωθεί η κλινική εικόνα ή η βακτηριαιμία επιμένει 

ή υποτροπιάσει 
 

               S. αureus 

o Αφαίρεση καθετήρα και συστηματική αγωγή με αντιβιοτικά για 4-6 εβδομάδες 

o Αγωγή το ελάχιστο 14 ημέρες, εάν δεν είναι διαβητικός, ανοσοκατασταλμένος, δεν 

έχει εμφυτευμένη αγγειακή συσκευή ή επιπλοκές  
 

               Enterococcus spp. 

o Συστηματική αγωγή και ενδαυλική παγίδευση αντιβιοτικού για 7-14 ημέρες 

o Αφαιρείται ο καθετήρας εάν επιδεινωθεί η κλινική εικόνα ή η βακτηριαιμία επιμένει 

ή υποτροπιάσει  
 

           Gram-αρνητικά βακτήρια  

o Αφαίρεση καθετήρα και συστηματική αγωγή με αντιβιοτικά για 7-14 ημέρες  

o Για διάσωση του καθετήρα, χορηγείται συστηματική αγωγή και παγίδευση 

αντιβιοτικού για 10-14  ημέρες  

o Εάν δεν ανταποκρίνεται αφαιρείται ο καθετήρας, ελέγχεται για ενδοκαρδίτιδα ή 

πυώδη θρομβοφλεβίτιδα και εάν όχι χορηγούνται αντιβιοτικά για 10-14 ημέρες 

 

               Candida spp.  

o Αφαίρεση καθετήρα και αντιμυκητιασική  αγωγή για 14 ημέρες μετά την πρώτη 

αρνητική αιμοκαλλιέργεια 
 

Επιπεπλεγμένη   
 

           Αφαίρεση του καθετήρα και συστηματική αγωγή για 4-6 εβδομάδες 

           Σε οστεομυελίτιδα ενηλίκων συστηματική αγωγή για 6-8 εβδομάδες  

           Σε λοίμωξη του τούνελ ή απόστημα θήκης αφαίρεση και χορήγηση αντιβιοτικών για 

             7-10 ημέρες  

 
 

α
Προσαρμογή από Weber JD et al. Infect Dis Clin N Am 2011, 25:77-102. (Πρίφτη Ε. Ημερίδα 

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 2011) 
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Καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου 

Για την απολύμανση των χώρων από βιολογικά υγρά ασθενούς συστήνονται τα παρακάτω:  

 Για μεγάλες ποσότητες αίματος ή άλλων λοιμογόνων παθογόνων η διάλυση 

υποχλωριώδες νατρίου πρέπει να είναι 1:10.  

 Κατά τον τελικό καθαρισμό αντικειμένων και χώρων η διάλυση υποχλωριώδες 

νατρίου πρέπει να είναι 1:100.  

 Σε μονάδες ενδημικές για Clostridium difficile ή σε περίπτωση επιδημίας από C. 

difficile τα διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 

διάλυση 1:10 για τον τακτικό καθαρισμό του άψυχου περιβάλλοντος.  

 Το υπεροξείδιο του υδρογόνου χρησιμοποιείται για το καθαρισμό θαλάμων και 

άλλων χώρων.  

o Είναι μέθοδος αποτελεσματική για την εξάλειψη παθογόνων όπως MRSA, 

VRE, Acinetobacter, M. tuberculosis, Serratia, σπόρους του C.difficile και του 

Clostridium botulism. Έτσι, έχει αποδειχθεί ότι μειώνονται σημαντικά ο 

αριθμός λοιμώξεων από C.difficile 

 

Αποστείρωση 

 Ο καλός μηχανικός καθαρισμός πρέπει πάντα να προηγείται της αποστείρωσης.  

 Τα ιατρικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για τη φροντίδα του ασθενή χωρίζονται σε 

3 κατηγορίες. 
 

1. Τα αντικείμενα υψηλού κινδύνου που εισέρχονται σε στείρους ιστούς ή στο 

αγγειακό σύστημα και επιβάλλεται να είναι στείρα μικροβίων αφού ο κίνδυνος 

λοίμωξης για τον ασθενή είναι υψηλός αν αυτά μολυνθούν. Στην κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνονται χειρουργικά εργαλεία, καρδιακοί και ουρικοί καθετήρες, 

μοσχεύματα, υπερηχογραφικές κεφαλές που χρησιμοποιούνται σε στείρες 

σωματικές κοιλότητες κ.α. Τα αντικείμενα αυτά καλό είναι να προμηθεύονται 

αποστειρωμένα ή να αποστειρώνονται σε κλιβάνους ατμού πριν 

χρησιμοποιηθούν.  

Αν είναι ευαίσθητα στη θερμότητα τότε μπορούν να αποστειρώνονται με:  

 Οξείδιο του αιθυλενίου (ETO) 

 Πλάσμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 

 Όζον 

 Ατμό υπεροξειδίου του υδρογόνου 

 Υγρά χημικά αποστειρωτικά ή άλλες κατάλληλες μεθόδους 

 Οι χρόνοι έκθεσης κυμαίνονται από 3 ως 12 ώρες, με εξαίρεση το 

0,2% υπεροξικό οξύ (12 λεπτά στους 50-56
o
C)  

2. Τα αντικείμενα ενδιάμεσου κινδύνου είναι αυτά που έρχονται σε επαφή με 

βλεννογόνους και μη άθικτο δέρμα. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται ο 

αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισμός, ενδοσκόπια, βρογχοσκόπια, 

λαρυγγοσκόπια, οισοφαγικές κεφαλές, διαφραγματικοί δακτύλιοι, οδοντιατρικά 

εργαλεία, κ.α. Τα ιατρικά αυτά αντικείμενα δεν πρέπει να φέρουν παθογόνους 

μικροοργανισμούς, όπως μυκοβακτηρίδια, ιοί, μύκητες, βακτήρια, παρόλο που 

μπορεί να ανιχνευτεί ένας μικρός αριθμός σπορογόνων βακτηρίων.  

■ Τα αντικείμενα ενδιάμεσου κινδύνου απαιτούν υψηλού επιπέδου απολύμανση 

με χημικά απολυμαντικά.  
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• Η γλουταραλδεΰδη, το υπεροξείδιο του υδρογόνου, 

ορθοφθαλδεΰδη, υπεροξικό οξύ με υπεροξείδιο του υδρογόνου 

και το χλώριο είναι αξιόπιστα για υψηλού επιπέδου απολύμανση 

υπό την προϋπόθεση ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

μικροβιοκτόνο διαδικασία πληρούνται.  

• Η διάρκεια έκθεσης για τα περισσότερα υψηλού επιπέδου 

απολυμαντικά κυμαίνεται από 8 σε 45 λεπτά στους 20-25
O 

C. Η 

χημική συμβατότητα του αντικειμένου στα απολυμαντικά πρέπει 

επίσης να λαμβάνεται υπόψη.  

• Ενδιάμεσου κινδύνου αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με 

βλεννογόνους του αναπνευστικού ή γαστρεντερικού πρέπει να 

ξεβγάζονται με αποστειρωμένο νερό ή φιλτραρισμένο νερό ή 

νερό της βρύσης και τελικό ξέβγαλμα με αλκοόλη.  

 Το ξέβγαλμα με αλκοόλη και το καλό στέγνωμα 

ελαττώνει την πιθανότητα της επιμόλυνσης ενός 

αντικειμένου (π.χ ενδοσκόπιο) αφού απομακρύνει το 

υγρό περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη μικρόβιων.  

3. Τα αντικείμενα χαμηλού κινδύνου είναι αυτά που έρχονται σε επαφή με το 

άθικτο δέρμα αλλά όχι με βλεννογόνους. Το άθικτο δέρμα αποτελεί ένα φραγμό 

για τους περισσότερους μικροοργανισμούς.  

o Σε αυτά ανήκουν τα πιεσόμετρα, ιματισμός, δάπεδα, κομοδίνο του  

                        ασθενή, σκοραμίδες, τα κάγκελα του κρεβατιού του ασθενή κ.α.  

o Τα περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα μπορούν να απολυμανθούν  

                        επιτόπου και δεν χρειάζεται να μεταφερθούν σε άλλη ειδική περιοχή.  

o Δεν υπάρχει σχεδόν καμιά πιθανότητα μετάδοσης λοιμώξεων στους  

      ασθενείς μέσω χαμηλού κινδύνου αντικειμένων εφόσον δεν έρχονται σε  

      επαφή με το μη άθικτο δέρμα ή βλεννογόνους.  

o Ωστόσο τα αντικείμενα αυτά μπορούν να παίξουν ρόλο στη  

      δευτερογενή μετάδοση από τα μολυσμένα χέρια του προσωπικού ή  

      λόγο επαφής με ιατρικά εργαλεία που θα έρθουν σε επαφή με ασθενείς.  

o Η διάρκεια έκθεσης για τη χαμηλού επίπεδου απολύμανση είναι  

      τουλάχιστον 1 λεπτό. 
 

(Πηγή: Φτίκα Λ. Ημερίδα Νοσοκομειακών λοιμώξεων 2011) 
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Απολύμανση ενδοσκοπίων  

■ Όλα τα θερμοευαίσθητα ενδοσκόπια (πχ, γαστροσκόπια, βρογχοσκόπια, λαρυγγοσκόπια) 

οφείλουν να υποβάλλονται σε υψηλού επίπεδου απολύμανση μετά από κάθε χρήση.  

■ Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του FDA (Food and drug administration) στα υγρά 

χημικά αποστειρωτικά και απολυμαντικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

υψηλού επίπεδου απολύμανση εύκαμπτων ενδοσκοπίων περιλαμβάνονται:  

 2,4% ή περισσότερο γλουταραλδεΰδης 

 0,55% ορθοφθαλδεΰδης 

 1,12% γλουταραλδεΰδης με 1,93% φαινόλης 

 7,35% υπεροξείδιο του υδρογόνου με 0,23% υπεροξικό οξύ 

 1% υπεροξείδιο του υδρογόνου με 0,08% υπεροξικό οξύ 

 Ταχεία μέθοδος με υπεροξείδιο υδρογόνου (2%) (AHP) 

 3,4% γλουταραλδεΰδη με 26% ισοπροπανόλη 

 8,3% υπεροξείδιο του υδρογόνου με 7% υπεροξικό οξύ 

 7,5% υπεροξείδιο του υδρογόνου.  

■ Τα προϊόντα αυτά έχουν εξαιρετική αντιμικροβιακή δράση. Κάποια όπως το 

υπεροξείδιο του υδρογόνου και ο συνδυασμός του με το υπεροξικό οξύ μπορεί 

να προκαλέσουν μηχανικές βλάβες στα ενδοσκόπια. Γι αυτό πρέπει να 

ελέγχονται πάντα οι συστάσεις του κατασκευαστή.  

Οξείδιο του αιθυλενίου (ETO) δε συνιστάται εξαιτίας του μεγάλου χρόνου 

απολύμανσης και αερισμού (12-15 ώρες).  

Απολυμαντικά που δεν είναι εγκεκριμένα από το FDA περιλαμβάνουν τα ιωδιόφορα, 

διαλύματα χλωρίου, αλκοόλες, ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου και φαινόλες.  

Η απολύμανση των ενδοσκοπίων περιλαμβάνει 5 στάδια: 

1. Καθαρισμός: Μηχανικός καθαρισμός όλων των εσωτερικών και εξωτερικών 

επιφανειών και προσεκτικός καθαρισμός με βούρτσα των εσωτερικών αγωγών.  

2. Απολύμανση: Εμβάπτιση πλήρως του ενδοσκοπίου σε υψηλού επίπεδου 

απολυμαντικό (ή χημικό αποστειρωτικό) και έκθεση στον απαραίτητο χρόνο από 

τον κατασκευαστή.  

3. Ξέπλυμα: Ξέπλυμα του ενδοσκοπίου και όλων των αγωγών με αποστειρωμένο 

νερό ή φιλτραρισμένο νερό ή νερό της βρύσης που μετά ακολουθεί ξέπλυμα με 

αλκοόλη  

4. Στέγνωμα: Ξέβγαλμα του αγωγού εισαγωγής και των εσωτερικών καναλιών με 

αλκοόλη και στέγνωμα με αέρα υπό πίεση.  

5. Αποθήκευση: Αποθήκευση με τρόπο που να μη επιμολύνεται (κρέμασμα 

κατακόρυφο).  
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Πλύσιμο χεριών 
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