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Έλεγχος αντιβιοτικών: τουλάχιστον ένα συστηματικά χορηγούμενο
• Τοπικά χορηγούμενα αντιβιοτικά δεν καταγράφονται π.χ. κολλύρια, εισπνεόμενα
• Καταγράφονται τα αντιβιοτικά που λαμβάνει ή θα λάβει ο ασθενής κατά τη διάρκεια της
ημέρας της καταγραφής
• Καταγράφονται αντιβιοτικά που δόθηκαν ως χειρουργική προφύλαξη=> άρα θα πρέπει
να ελεγχθεί το προηγούμενο της καταγραφής 24ωρο.
• Σε περίπτωση χορήγησης χειρουργικής προφύλαξης, καταγραφή της διάρκειάς της.

2η Εθνική Μελέτη Σημειακού Επιπολασμού ΝΛ και χρήσης αντιβιοτικών, 2016 (75 νοσοκομεία)

Έλεγχος ύπαρξης νοσοκομειακής λοίμωξης:
1. Είναι η λοίμωξη ενεργή;

Η λοίμωξη είναι ενεργή την ημέρα της καταγραφής όταν
υπάρχουν τα συμπτώματα και τα κλινικά σημεία την ημέρα
της μελέτης και πληρούνται τα κριτήρια για συγκεκριμένο
τύπο λοίμωξης ή
προϋπήρχαν τις προηγούμενες ημέρες και ο ασθενής είναι
υπό θεραπεία για τη λοίμωξη αυτή την ημέρα της μελέτης.

Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας & Κατευθυντήριων
Οδηγιών Εργασίας για τη Συλλογή Δεδομένων
(προσαρμοσμένη από το πρωτότυπο πρωτόκολλο ECDC, v.5.3)

Έλεγχος ύπαρξης νοσοκομειακής λοίμωξης:
2. Είναι η λοίμωξη νοσοκομειακή;

Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας & Κατευθυντήριων
Οδηγιών Εργασίας για τη Συλλογή Δεδομένων
(προσαρμοσμένη από το πρωτότυπο πρωτόκολλο ECDC, v.5.3)

1. Κλινική περίπτωση
67χρονος παραπληγικός προσέρχεται στο ΤΕΠ στις 06/05/2018 με πυρετό 38.4°C. Οι εξετάσεις του
δείχνουν αυξημένα λευκά αιμοσφαίρια. Στο ιστορικό αναφέρει διαλείποντες καθετηριασμούς που
εκτελεί μόνος του και πολλαπλές νοσηλείες για ουρολοιμώξεις στο παρελθόν. Στη φυσική εξέταση
αποκαλύπτεται έλκος κατάκλισης 2ου σταδίου στον κόκκυγα. Εισάγεται στην Παθολογική.
06/05/2018: Τοποθετείται μόνιμος ουροκαθετήρας και λαμβάνεται κ/α ούρων. Ξεκινάει εμπειρική
αγωγή για λοίμωξη ουροποιητικού με piperacillin/tazobactam IV.
07/05/2018: Εμπύρετο 38.0°C. Η ανάλυση ούρων είναι συμβατή με ουρολοίμωξη και η xρώση Gram
δείχνει Gram (-) μικροοργανισμό.
08/05/2018: Καλλιέργεια ούρων θετική για E. coli >105 CFU/ml. Η θεραπεία συνεχίζεται.

Πραγματοποιείτε την καταγραφή στις 08/05/2019. Συμπληρώστε τον πίνακα:
Ηλικία Ασθενούς

Ημ. Εισαγωγής στο Ειδικότητα

Λαμβάνει

Έχει ενεργή

νοσοκομείο

αντιβιοτικά;

νοσοκομειακή

Θεράποντος

λοίμωξη;

Ονομασία
αντιβιοτικού

Οδός χορήγησης

Ένδειξη
αντιβιοτικού

χρήσης Διάγνωση (χρήση αντιβιοτικών για θεραπεία
λοίμωξης)

1. Κλινική περίπτωση

Ηλικία Ασθενούς

Ημ. Εισαγωγής στο Ειδικότητα

Λαμβάνει

Έχει ενεργή

νοσοκομείο

αντιβιοτικά;

νοσοκομειακή

Θεράποντος

λοίμωξη;
67 χρόνων

06/05/2018

MEDGEN

NAI

ΟΧΙ

Πίνακας Α1
Ονομασία

Οδός χορήγησης

αντιβιοτικού
Piperacillin/

Ενδοφλέβια (P)

Tazobactam
(J01CR05)

Σελ.29 εγχειριδίου

Πίνακας Α4

Ένδειξη

χρήσης Διάγνωση (χρήση αντιβιοτικών για

αντιβιοτικού

θεραπεία λοίμωξης)

Θεραπεία για
λοίμωξη της
Κοινότητας (CI)

Συμπτωματική λοίμωξη κατωτέρου
ουροποιητικού (CYS)

Πίνακας Α5

Πίνακας Α6

Συμβουλευτείτε τους πίνακες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Α1-Α10) του Εγχειρίδιου Μεθοδολογίας &
Κατευθυντήριων Οδηγιών Εργασίας για τη Συλλογή Δεδομένων.

Εθνική Μελέτη Σημειακού Επιπολασμού HAIs και antibiotic use 2016

2η Εθνική Μελέτη Σημειακού Επιπολασμού ΝΛ και χρήσης αντιβιοτικών, 2016 (75 νοσοκομεία)

2. Κλινική περίπτωση
29χρονος πολυτραυματίας μετά από τροχαίο προσεκομίσθη στο ΤΕΠ στις 09/02/2018 με
GCS4/15 οπότε και διασωληνώθηκε. Ο απεικονιστικός έλεγχος κατέδειξε εγκεφαλικές βλάβες και
κατάγματα προσωπικού κρανίου. Άμεσα ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο και ακολούθως
εισήχθη στη ΜΕΘ όπου παρέμεινε μέχρι τις 24/02/2018.
24/02/2018 ώρα 10.00πμ: Ο ασθενής εξέρχεται από τη ΜΕΘ και εισάγεται στη
Νευροχειρουργική. Έχει ακόμα τραχειοστομία, φέρει Levin, folley και 2 περιφερικούς
φλεβοκαθετήρες.
24/02/2018 ώρα 16.00πμ: Ο ασθενής εμφανίζει εμπύρετο 38,4 °C. Λαμβάνονται κ/α βρογχικών
εκκρίσεων (με βαθειά αναρρόφηση) και κ/ες αίματος. Η νοσηλεύτρια καταγράφει ότι ο ασθενής
έχει ανάγκη συχνών βρογχοαναρροφήσεων εξαιτίας πολλών πυωδών εκκρίσεων. Σε τηλεφωνική
της επικοινωνία με τη ΜΕΘ ενημερώνεται ότι ο ασθενής είχε ανάγκη από συχνότερες
βρογχοαναρροφήσεις ήδη από την προηγούμενη μέρα. Ο θεράπων εξετάζει τον ασθενή, δεν
εντοπίζει κλινικά σημεία πνευμονίας αλλά ξεκινά εμπειρική θεραπεία με μεροπενέμη για
λοίμωξη αναπνευστικού.
26/02/2018 ώρα 07.00πμ: Ο ασθενής έχει δεκατική πυρετική κίνηση. Έχει ανάγκη ακόμη από
συχνές βρογχοαναρροφήσεις. Στην καλλιέργεια των βρογχικών εκκρίσεων απομονώθηκε
Acinetobacter baumannii (=107CFU/ml) με αντοχή στις καρβαπενέμες ενώ οι κ/ες αίματος είναι
αρνητικές. Ο θεράπων διακόπτει τη μεροπενέμη και ξεκινάει για τον ίδιο λόγο IV αγωγή με
colistin.

Πραγματοποιείτε την καταγραφή στις 26/02/2018 ώρα 08.30πμ.

2. Κλινική περίπτωση
Συμπληρώστε τον πίνακα:
Ηλικία Ασθενούς

Ημ. Εισαγωγής στο Ειδικότητα

Λαμβάνει

Έχει ενεργή

νοσοκομείο

αντιβιοτικά;

νοσοκομειακή

Θεράποντος

λοίμωξη;

29 χρόνων

09/02/2018

SURNEU

NAI

NAI

Ονομασία αντιβιοτικού

Οδός χορήγησης

Ένδειξη χρήσης

Διάγνωση (χρήση αντιβιοτικών για θεραπεία

αντιβιοτικού

λοίμωξης)

Colistin(J01XB01)

Ενδοφλέβια (P)

Θεραπεία για
Οξεία βρογχίτιδα ή κρίση ΧΑΠ (BRON)
Νοσοκομειακή
Λοίμωξη
συνδεόμενη με
οξεία νοσηλεία (ΗI)

Τύπος/Εντόπιση ΝΛ

Ημ.έναρξης ΝΛ

Μικροοργανισμός

Λοίμωξη κατωτέρου 23/02/2018
αναπνευστικού: LRIBRON
Σελ.25 εγχειρίδιου
κριτηρίων

Acinetobacter baumannii (ACIBAU)

3. Κλινική περίπτωση
72χρονος εισάγεται στην Ουρολογική Κλινική στις 16/07/18 για ριζική προστατεκτομή λόγω
καρκίνου.
17/07/2018: Ο ασθενής μπαίνει στο χειρουργείο και του χορηγείται μία δόση Cefuroxime IV ως
χειρουργική προφύλαξη. Η επέμβαση εξελίσσεται ομαλά και ο ασθενής επιστρέφει στο τμήμα.
Φέρει δύο περιφερικούς φλεβοκαθετήρες, έναν ουροκαθετήρα και μία παροχέτευση
οπισθοηβικά.
18/07/2018: Ο ασθενής είναι απύρετος.

Πραγματοποιείτε την καταγραφή της κλινικής στις 18/07/2018. Συμπληρώστε τον
πίνακα:
Ηλικία Ασθενούς

Ημ. Εισαγωγής στο Ειδικότητα

Λαμβάνει

Έχει ενεργή

νοσοκομείο

αντιβιοτικά;

νοσοκομειακή

Θεράποντος

λοίμωξη;

72 χρόνων

16/07/2018

SURURO

NAI

Ονομασία αντιβιοτικού

Οδός χορήγησης

Ένδειξη χρήσης

Διάγνωση (χρήση αντιβιοτικών για θεραπεία

αντιβιοτικού

λοίμωξης)

Προφύλαξη
χειρουργική, μία
δόση (SP1)

Δε χρειάζεται να καθοριστεί, η χρήση

Cefuroxime
(J01DC02)

Ενδοφλέβια (P)

OXI

του αντιβιοτικού δεν αφορά τη θεραπεία
λοίμωξης (NA)

3. Κλινική περίπτωση
20/07/2018: Ο ασθενής είναι απύρετος και σε καλή κατάσταση. Αφαιρείται η παροχέτευση
αλλά όχι ο ουροκαθετήρας και ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο.
22/07/2018 ώρα 22.00 μμ: Ο ασθενής επανεισάγεται στο ίδιο τμήμα με εμπύρετο (38.3o C),
υπερηβική ευαισθησία και εξάντληση. Κατά την εξέταση δεν ανευρίσκονται σημεία λοίμωξης
από το χειρουργικό τραύμα. Λαμβάνονται κ/ες ούρων και αίματος και ο θεράπων αρχίζει
αγωγή για λοίμωξη ουροποιητικού με ciprofloxacin από το στόμα.
23/07/2018 ώρα 10.00 πμ: Ο ασθενής δε βελτιώνεται και έχει πυρετό (38.2o C). Από την κ/α
ούρων απομονώθηκε Escherichia coli (>105CFU/ml) αλλά εκκρεμεί αντιβιόγραμμα. Οι κ/ες
αίματος είναι αρνητικές. Η θεραπεία συνεχίζεται.
Πραγματοποιείτε την καταγραφή της κλινικής στις 23/07/2018 ώρα 11.00 πμ. Συμπληρώστε
τον πίνακα:
Έχει ενεργή
νοσοκομειακή
λοίμωξη;

Τύπος/ Εντόπιση της
λοίμωξης

ΝΛ παρούσα στην
εισαγωγή

Σχετική συσκευή πριν
την έναρξη της
λοίμωξης

Προέλευση ΝΛ

ΝΑΙ

UTI-A

ΌΧΙ

ΝΑΙ

Νοσοκομείο
μελέτης

Ημ. Έναρξης της ΝΛ

Διαθέσιμη κ/α την Μικροοργανισμός

Φαινότυπος αντοχής

ημέρα καταγραφής

22/07/2018

ΝΑΙ

Escherichia coli
(ESCCOL)

Άγνωστος φαινότυπος αντοχής/ Δεν
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
(NOTEST)

23/07/2018 ώρα 15.30 μμ: Ο ασθενής εμφανίζει υψηλό πυρετό (38.8oC) με ρίγος, έμετο μετά
από ναυτία και διαταραχή επιπέδου συνείδησης. Λαμβάνονται νέες κ/ες ούρων και αίματος.
24/07/2018 ώρα 08.30πμ: Το αντιβιόγραμμα της προηγούμενης κ/ας ούρων δείχνει ESBL
αντοχή, ciprofloxacin, piperacillin/tazobactame αντοχή, καρβαπενέμες ευαίσθητο. Ο θεράπων
διακόπτει την ciprofloxacin και αρχίζει αγωγή με IV Meropenem.
24/07/2019 ώρα 13.00 πμ: Ο ασθενής είναι βελτιωμένος (θερμοκρασία: 38.0 oC). Οι νέες κ/ες
ούρων και αίματος απομονώνουν Escherichia coli (>105CFU/ml).
25/07/2019 ώρα 08.10 πμ: Ο ουροκαθετήρας αφαιρείται. Ο ασθενής έχει δεκατική πυρετική
κίνηση και είναι προσανατολισμένος. Η αγωγή συνεχίζεται ως έχει.
Πραγματοποιείτε την καταγραφή της κλινικής στις 25/07/2018 ώρα 08.15 πμ. Συμπληρώστε
τον πίνακα:
Έχει ενεργή
νοσοκομειακή
λοίμωξη;

Τύπος/ Εντόπιση της
λοίμωξης

ΝΛ παρούσα στην
εισαγωγή

Σχετική συσκευή
πριν την έναρξη της
λοίμωξης

Προέλευση ΝΛ

1.

ΝΑΙ

1.

UTI-A

1.

ΝΑΙ

1.

ΝΑΙ

1.

2.

ΝΑΙ

2.

Δευτεροπαθής BSI
ΜΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ SUTI

2.

ΌΧΙ

2.

ΌΧΙ

Νοσοκομείο
μελέτης

2.

Νοσοκομείο
μελέτης

Ημ. Έναρξης της ΝΛ Διαθέσιμη κ/α την ημέρα Μικροοργανισμός

Φαινότυπος αντοχής

καταγραφής

1.

22/07/2018 1.

ΝΑΙ

2.

23/7/2018

ΝΑΙ

2.

1.
2.

Escherichia
coli (ESCCOL)
Escherichia
coli (ESCCOL)

1.

ETB-C3G-R-CAR-S

2.

NOTEST

Καλή επιτυχία!

