1ορ ΓΔΙΚΣΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΠΙΠΣΩΗ ΒΑΚΣΗΡΙΑΙΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΝΘΔΚΣΙΚΟΤ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΟΤ
1. κοπόρ μέηπηζηρ ηος δείκηη
Πξόθεηηαη γηα ζπλερή θαηαγξαθή ησλ βαθηεξηαηκηώλ από ηα πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα πνπ
επηηεξνύληαη. Ο δείθηεο απηόο αλαδεηθλύεη, κέζα ζην ρξόλν, ηελ ηάζε (απμεηηθή ή πησηηθή) ηεο
επίπησζεο εκθάληζεο βαθηεξηαηκηώλ από ηα πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα πνπ επηηεξνύληαη ζηα
λνζνθνκεία. Οη βαθηεξηαηκίεο είλαη νη ζπρλόηεξεο θαη ζνβαξόηεξεο ινηκώμεηο από ηα
ζπγθεθξηκέλα βαθηήξηα ζύκθσλα θαη κε ηελ κέρξη ηώξα επηηήξεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο «Πξνθξνύζηεο». Δπηπιένλ, ε θαηαγξαθή ησλ
βαθηεξηαηκηώλ βαζίδεηαη ζηελ κηθξνβηνινγηθή ηεθκεξίσζε θαη γη απηό ην ιόγν ε ζπλερήο
επηηήξεζε ηνπο είλαη πην αμηόπηζηε. Τέινο, απνηεινύλ έλαλ αληηπξνζσπεπηηθό δείθηε
επίπησζεο λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ από ηα ζπγθεθξηκέλα πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα πνπ
επηηεξνύληαη ζηα λνζνθνκεία.
2. Πεπιγπαθή Γείκηη
Αξηζκόο βαθηεξηαηκηώλ από πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα πνπ επηηεξνύληαη, αλά ρίιηεο εκέξεο
λνζειείαο, αλά κήλα.
Απιθμηηήρ: Νέα επεηζόδηα βαθηεξηαηκηώλ από πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα αλά κήλα
Παπανομαζηήρ: Σύλνιν εκεξώλ λνζειείαο αλά κήλα

Μηνιαία Δπίπηωζη Βακηηπιαιμιών=

Νέα επειζόδια βακηηπιαιμίαρ από
πολςανθεκηικά παθογόνα πος επιηηπούνηαι

x 1000/μήνα

ύνολο ημεπών νοζηλείαρ ανά μήνα

Δάλ ζε έλα αζζελή επηζπκβνύλ πάλσ από έλα επεηζόδηα βαθηεξηαηκίαο ην κήλα, σο λέα
επεηζόδηα βαθηεξηαηκίαο αλά αζζελή θαηαγξάθνληαη α) νη βαθηεξηαηκίεο από διαθοπεηικό
παθογόνο θαη β) νη βαθηεξηαηκίεο από ην ίδην παζνγόλν πνπ εκθαλίζζεθαλ, όκσο, κε
δηαθνξά ηοςλάσιζηον δύο εβδομάδων από ηελ πξώηε απνκόλσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
παζνγόλνπ.
Τα παζνγόλα ζεσξνύληαη ίδηα όηαλ ζπκπίπηνπλ θαηά είδνο, γέλνο θαη θαηλόηππν αληνρήο. Τα
παζνγόλα ζεσξνύληαη δηαθνξεηηθά εάλ ν θαηλόηππνο αληνρήο δηαθέξεη ζε έλα από ηα
αληηβηνηηθά πνπ επηηεξνύληαη θαη απνηεινύλ δείθηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα
παζνγόλα (βιέπε δειηίν επηηήξεζεο κηθξνβηαθήο αληνρήο).
Βαθηεξηαηκίεο πνπ επηκέλνπλ, νθεηιόκελεο ζε ζπγθεθξηκέλε εζηία ινίκσμεο, ζα πξέπεη λα
αμηνινγνύληαη αλάινγα από ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνύο
Κάζε λνζνθνκείν ζα παξαιακβάλεη θάζε εμάκελν ηελ ηάζε ηεο κεληαίαο επίπησζεο
βαθηεξηαηκηώλ/1000εκέξεο λνζειείαο από ηα πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα πνπ επηηεξνύληαη,
ζπλνιηθά, αλά κηθξννξγαληζκό θαη αλά είδνο κηθξνβηαηκίαο.
3. Αξιολόγηζη δείκηη
Ο δείκηηρ αξιολογείηαι για κάθε νοζοκομείο όζνλ αθνξά ηελ πησηηθή ή απμεηηθή ηάζε κέζα
ζην ρξόλν, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζηνρνζεζία γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα.
Δπηπιένλ, ζε θάζε έθζεζε δεδνκέλσλ επηηήξεζεο ζα παξέρνληαη νη ηάζεηο ηεο επίπησζεο
όισλ ησλ λνζνθνκείσλ, ζε εζληθό επίπεδν, θαζώο θαη θαηά νκάδεο λνζνθνκείσλ κε βάζε ηνλ
αξηζκό ησλ ιεηηνπξγηθώλ θιηλώλ.

4. Δπιππόζθεηερ επεξηγήζειρ
Οη βαθηεξηαηκίεο πνπ επηηεξνύληαη είλαη νη λνζνθνκεηαθέο ή ζρεηηδόκελεο κε ρώξνπο παξνρήο
ππεξεζηώλ πγείαο, κηθξνβηνινγηθά ηεθκεξησκέλεο, βαθηεξηαηκίεο.
5.1. Λνηκώμεηο Σρεηηδόκελεο κε Φώξνπο Παξνρήο Υγείαο
Ωο Λνηκώμεηο Σρεηηδόκελεο κε Φώξνπο Παξνρήο Υγείαο νξίδνληαη νη ινηκώμεηο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ λνζειεία ηνπ αζζελνύο ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν.
Σύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο νξηζκνύο (ECDC/CDC) σο Λνίκσμε Σπλδεόκελε κε Φώξνπο
Παξνρήο Υγείαο νξίδεηαη ε ινίκσμε πνπ εκθαλίδεη έλαο αζζελήο από ηελ 3ε εκεξνινγηαθή
εκέξα ηεο λνζειείαο ηνπ (σο 1ε εκέξα λνζειείαο νξίδεηαη ε εκέξα εηζαγσγήο ηνπ ζην
λνζνθνκείν) θαη κεηά. Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απνηεινύλ νη ινηκώμεηο πνπ ζπλδένληαη κε
ηαηξνλνζειεπηηθνύο παξεκβαηηθνύο ρεηξηζκνύο (ινηκώμεηο ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ, ινηκώμεηο
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ελδαγγεηαθώλ θαζεηήξσλ, νπξνθαζεηήξσλ θ.α).
5.2. Μηθξνβηνινγηθά Τεθκεξησκέλε Βαθηεξηαηκία
Απνκόλσζε από θαιιηέξγεηα αίκαηνο ησλ πνιπαλζεθηηθώλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ
επηηεξνύληαη1.
5.2.1. Δίδε Μηθξνβηνινγηθά Τεθκεξησκέλσλ Βαθηεξηαηκηώλ πνπ επηηεξνύληαη
5.2.1.α. Βαθηεξηαηκία Σπλδεόκελε κε Κεληξηθό Φιεβηθό Καζεηήξα (ΒΣ.ΚΦΚ-CRBSI)
Σε απηή ηελ θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη νη βαθηεξηαηκίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε θαη
ηνλ ρεηξηζκό θεληξηθώλ θιεβηθώλ θαζεηήξσλ, εθόζνλ έρεη απνθιεηζηεί άιιε πηζαλή εζηία ηεο
βαθηεξηαηκίαο (βιέπε δεπηεξνπαζήο βαθηεξηαηκία)
Η ηεθκεξίσζε ησλ ΒΣ.ΚΦΚ απαηηεί απνκόλσζε ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ επηηεξνύληαη,
από καλλιέπγεια αίμαηορ πνπ έρεη ιεθζεί από άιιε ζέζε εκηόρ ηνπ θεληξηθνύ θιεβηθνύ
θαζεηήξα,2ζε ρξνληθό δηάζηεκα 48 σξώλ πξηλ ή κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θαζεηήξα (ε
ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξα ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ ηελ αθαίξεζή
ηνπ) και έλα από ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
Ι. Θεηηθή θαιιηέξγεηα άθξνπ θαζεηήξα
Πνζνηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ άθξνπ ηνπ θεληξηθνύ θιεβηθνύ θαζεηήξα κε ≥103CFU/ml ή
εκηπνζνηηθή θαιιηέξγεηα θεληξηθνύ θιεβηθνύ θαζεηήξα κε >15 CFU.
Οη θαιιηέξγεηεο ησλ άθξσλ θαζεηήξσλ σο κνλαδηθό θξηηήξην δεν ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
ηεθκεξίσζε ηεο ΒΣ-ΚΦΚ.
ΙΙ. Θεηηθέο θαιιηέξγεηεο αίκαηνο (ιεθζείζεο από ην θεληξηθό θιεβηθό θαζεηήξα θαη
από πεξηθεξηθή θιέβα)
ΙΙα.Αξηζκόο απνηθηώλ ζε θαιιηέξγεηα αίκαηνο από θεληξηθό θιεβηθό θαζεηήξα 5 θνξέο
κεγαιύηεξνο από εθείλνλ ηνπ αίκαηνο πνπ έρεη ιεθζεί από πεξηθεξηθό αγγείν, ή
ΙΙβ. Φξνληθή δηαθνξά ζηε ζεηηθνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηώλ αίκαηνο: απνκόλσζε
κηθξννξγαληζκνύ ζε δείγκα αίκαηνο πνπ έρεη ιεθζεί από θεληξηθό θιεβηθό θαζεηήξα
ηνπιάρηζηνλ δύν ώξεο λσξίηεξα από ηελ απνκόλσζε ηνπ ίδηνπ κηθξννξγαληζκνύ από δείγκα
αίκαηνο πνπ έρεη ιεθζεί από πεξηθεξηθό αγγείν (ε ιήςε ησλ δεηγκάησλ αίκαηνο από ηνλ
θεληξηθό θιεβηθό θαζεηήξα θαη από ην πεξηθεξηθό αίκα πξέπεη λα γίλεηαη ηελ ίδηα ρξνληθή
ζηηγκή)
ΙΙΙ. Θεηηθή θαιιηέξγεηα ππώδνπο εθθξίκαηνο από ην ζεκείν εηζόδνπ ηνπ ΚΦΚ
Θεηηθή θαιιηέξγεηα από ππώδεο έθθξηκα από ην ζεκείνπ εηζόδνπ ηνπ θεληξηθνύ θιεβηθνύ
θαζεηήξα, κε απνκόλσζε ηνπ ίδηνπ κηθξννξγαληζκνύ κε εθείλνλ πνπ έρεη απνκνλσζεί από ηελ
θαιιηέξγεηα αίκαηνο.

5.2.1.β. Γεπηεξνπαζήο Βαθηεξηαηκία
Ο ίδηνο κηθξννξγαληζκόο πνπ απνκνλώλεηαη από ηελ πεξηθεξηθή θαιιηέξγεηα αίκαηνο
απνκνλώλεηαη θαη από άιιε εζηία ινίκσμεο ή ππάξρεη ηζρπξή θιηληθή ηεθκεξίσζε όηη ε
βαθηεξηαηκία πξνέξρεηαη από άιιε εζηία ινίκσμεο, από παξεκβαηηθό ρεηξηζκό ή ύπαξμε
μέλνπ ζώκαηνο:
Οη πην ζπρλέο εζηίεο δεπηεξνπαζνύο βαθηεξηαηκίαο είλαη νη αθόινπζεο:
Λνίκσμε Καηώηεξνπ Αλαπλεπζηηθνύ Σπζηήκαηνο (Πλεπκνλία)
Λνίκσμε Οπξνπνηεηηθνύ Σπζηήκαηνο
Λνίκσμε Γαζηξεληεξηθνύ Σσιήλα
Λνίκσμε Φεηξνπξγηθνύ Πεδίνπ
Λνίκσμε Μαιαθώλ Μνξίσλ
5.2.1.γ. Πξσηνπαζήο3 Βαθηεξηαηκία (αγλώζηνπ εζηίαο)
Η βαθηεξηαηκία δελ αλήθεη ζε θακία από ηηο παξαπάλσ δύν θαηεγνξίεο (εθόζνλ ππάξρνπλ
δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο). Πην ζπγθεθξηκέλα, ειήθζεζαλ δείγκαηα ζηα πιαίζηα δηεξεύλεζεο
ηεο εζηίαο ηεο βαθηεξηαηκίαο θαη δελ αλεπξέζεθε πξνθαλήο εζηία.
5.2.1.δ. Αδηεπθξίληζηε βαθηεξηαηκία
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εζηία ηεο βαθηεξηαηκίαο.
6. Δίδη κενηπικών θλεβικών καθεηήπων
Κεληξηθνύο θιεβηθνύο θαζεηήξεο ζεσξνύκε ηνπο ελδνθιέβηνπο θαζεηήξεο ησλ νπνίσλ ην άπσ
άθξν βξίζθεηαη κέζα ζε κεγάια θιεβηθά ζηειέρε όπσο ε πλεπκνληθή αξηεξία, ε άλσ θαη θάησ
θνίιε θιέβα, νη ππνθιείδηεο, ζθαγίηηδεο, ιαγόληεο θαη κεξηαίεο θιέβεο (ζηα λενγλά
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε νκθαιηθή θιέβα), ανεξάπηηηα από ηο ζημείο ειζόδος ηνπ
θαζεηήξα. Σε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη Peripherally Inserted Central Catheters-PICCs
πνπ εηζάγνληαη ζην αληηβξάρην θαη πξνσζνύληαη κέρξη ηελ ππνθιείδην ή ηελ άλσ θνίιε θιέβα
θαη ζεσξνύληαη θεληξηθέο γξακκέο. Τα ζεθάξηα ζεσξνύληαη θεληξηθέο γξακκέο.
1 Παζνγόλα

πνπ επηηεξνύληαη
Αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο ζηειέρε Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas
Αλζεθηηθά ζηελ Μεζηθηιιίλε ζηειέρε S. aureus(MRSA)
Αλζεθηηθά ζηα Γιπθνπεπηίδηα ζηειέρε Enteroccocus(VRE)
2 Πεξηθεξηθή

ιήςε αίκαηνο
Δάλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε θεληξηθνύ θιεβηθνύ θαζεηήξα πξαγκαηνπνηεζεί ιήςε δείγκαηνο
αίκαηνο ρσξίο λα έρνπλ δηαζπαζηεί νη θξαγκνί αληηζεςίαο, ηόηε ε ιήςε ζεσξείηαη πεξηθεξηθή
θαη ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδεηαη αλάινγα από ηνπο θιηληθνύο ηαηξνύο.
Σύκθσλα κε ηελ λεώηεξε δηεζλή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ βαθηεξηαηκηώλ ζηηο ππωηοπαθείρ
βακηηπιαιμίερ αλήθνπλ θαη νη ΒΣ.ΚΦΚ. Λόγσ όκσο ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηνπο γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη ειέγρνπ, ζα θαηαγξάθνληαη μερσξηζηά από ηηο
ππόινηπεο πξσηνπαζείο, όπσο αλαιύεηαη παξαπάλσ
3

Η επιηήπηζη ππαγμαηοποιείηαι με ηην ζςμβολή ηος μικποβιολογικού επγαζηηπίος, ηηρ
Δπιηποπήρ Νοζοκομειακών Λοιμώξεων και ηων θεπαπόνηων ιαηπών.
Η επικοινωνία μεηαξύ ηοςρ είναι πολύ ζημανηική για ηη διεκπεπαίωζη ηηρ επιηήπηζηρ
με όζο πιο ηεκμηπιωμένο ηπόπο γίνεηαι. Σα δείγμαηα αίμαηορ πος λαμβάνει ηο
μικποβιολογικό επγαζηήπιο από ηα κλινικά ημήμαηα ππέπει να είναι καηάλληλα
σαπακηηπιζμένα ιδιαίηεπα όηαν αςηά αθοπούν δείγμαηα από ηον ΚΦΚ.
Σα νοζοκομεία θα αποζηέλλοςν ζηο ΚΔΔΛΠΝΟ εβδομαδιαίωρ ζςμπληπωμένα ηα
ανηίζηοισα δεληία δήλωζηρ βακηηπιαιμιών από ηα παθογόνα πος επιηηπούνηαι.
ε πεπίπηωζη πος δεν νοζηλεύεηαι ζηο νοζοκομείο αζθενήρ με βακηηπιαιμία από ηα
ζςγκεκπιμένα παθογόνα θα αποζηέλλεηαι μηδενική δήλωζη.

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΒΑΚΣΗΡΙΑΙΜΙΩΝ
Θεηηθή αηκοθαιιηέργεηα κε
αποκόλωζε κηθροοργαληζκού ποσ
επηηερείηαη

ΝΑΙ
Πιερούληαη ηα θρηηήρηα γηα
λα θαηαγραθεί ως
ΒΣ.ΚΦΚ;

Η βαθηερηαηκία είλαη Στεηηδόκελε κε
Χώροσς Παροτής Υπερεζηώλ Υγείας;

ΝΑΙ
Η βαθηεξηαηκία
θαηαγξάθεηαη.

ΟΧΙ
Η βαθηεξηαηκία δελ
θαηαγξάθεηαη

Η βαθηερηαηκία είλαη
δεσηεροπαζής;

ΝΑΙ
Η βαθηεξηαηκία
θαηαγξάθεηαη ωο
δεσηεροπαζής

ΟΧΙ
Φέρεη ο αζζελής ΚΦΚ;

OXI
Η βαθηεξηαηκία θαηαγξάθεηαη
ωο πρωηοπαζής

Δειαδή ππάξρεη εθηόο από ηελ ζεηηθή
αηκνθαιιηέξγεηα από ηελ πεξηθεξηθή θιέβα έλα από
ηα παξαθάηω θξηηήξηα;

ΝΑΙ
Η βαθηεξηαηκία θαηαγξάθεηαη
ωο ΒΣ.ΚΦΚ

1. Θεηηθή θαιιηέργεηα άθροσ ΚΦΚ (ποζοηηθή ή
εκηποζοηηθή)
2. Θεηηθή αηκοθαιιηέργεηα από ΚΦΚ (τροληθή
δηαθορά ζεηηθοποίεζες από ηελ αηκοθαιιηέργεηα
ηοσ ΚΦΚ)
3. Θεηηθή θαιιηέργεηα επητρίζκαηος από ηο ζεκείο
εηζόδοσ ηοσ ΚΦΚ

ΟΧΙ
ε βαθηεξηαηκία κπνξεί λα
ζρεηίδεηαη κε ηελ ύπαξμε ηνπ
θαζεηήξα αιιά δελ πξνέξρεηαη
από ηνλ ΚΦΚ. Η βαθηεξηαηκία
θαηαγξάθεηαη ωο πρωηοπαζής

Εάλ δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο βαθηεξηαηκίαο ωο
δεπηεξνπαζνύο, πξωηνπαζνύο ή ΒΣ.ΚΦΚ, ηόηε ε βαθηεξηαηκία θαηαγξάθεηαη ωο
αδηεσθρίληζηε
Καηαγράθοληαη ηα λέα επεηζόδηα βαθηερηαηκηώλ. Εάλ είρε πξνεγεζεί απνκόλωζε ηνπ
ίδηνπ παζνγόλνπ (γέλνο, είδνο θαη θαηλόηππνο αληνρήο) από θαιιηέξγεηα αίκαηνο ηνπ
ίδηνπ αζζελνύο κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα κηθξόηεξν ηωλ 14 εκεξώλ ηόηε θαηαγξάθεηαη
κόλν ην πξώην επεηζόδην βαθηεξηαηκίαο.

