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Οδηγίερ για ηην ζςμπλήπωζη ηος μηνιαίος δεληίος ςποσπεωηικήρ δήλωζηρ ηων πποθςλάξεων επαθήρ
ζε αζθενείρ με λοίμωξη/αποικιζμό (Λ/Α) από πολςανθεκηικούρ μικποοοπγανιζμούρ (ΠΑΜ)
Σο μηνιαίο δεληίο έσει ωρ ζηόσο ηα ακόλοςθα:
1. Τελ απνηύπσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θπζηθνύ δηαρσξηζκνύ ησλ αζζελώλ κε ινίκσμε/απνηθηζκό από ΠΑΜ ζε ζρέζε κε
ην θνξηίν πνπ δέρνληαη κεληαίσο ηα λνζνθνκεία όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό ησλ αζζελώλ ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα
λνζειεύζνπλ ζε ζπλζήθεο απνκόλσζεο (πίνακερ Α και Β). Απηό ην θνκκάηη απνηειεί ηνλ δείθηε επηηήξεζεο ησλ
εθαξκνδόκελσλ κέηξσλ θαη αλαθέξεηαη μερσξηζηά ζε θιηληθά ηκήκαηα εθηόο ΜΕΘ θαη ζηε ΜΕΘ.
2. Τελ ηειηθή επίπησζε ησλ αζζελώλ κε ινίκσμε/απνηθηζκό αλά ΠΑΜ πνπ απνηππώλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ
εθαξκνδόκελσλ κέηξσλ όπσο γίλεηαη θαη κε ηηο βαθηεξηαηκίεο (πίνακαρ Γ.).
Σηνπο πίλαθεο Α θαη Β ε θαηαγξαθή ησλ αζζελώλ αθνξά ηην εθαπμογή ηος θςζικού διασωπιζμού ησλ αζζελώλ κε ΠΑΜ
θαη ηελ απνηύπσζε ηνπ θνξηίνπ πνπ δέρνληαη ηα ηκήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ. Γη απηό ην ιόγν
θαηαγξάθνληαη νη αζζελείο (λένη θαη παιηνί) ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ ηα κέηξα ειέγρνπ ηνλ κήλα επηηήξεζεο.
Οη αζζελείο θαηαγξάθνληαη κία θνξά αλά θιηληθό ηνκέα, αλεμάξηεηα από ην εάλ είλαη απνηθηζκέλνη κε έλα ή πεξηζζόηεξα
πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα
Α.ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ
ΠΙΝΑΚΑ 1. Αζθενείρ με Λ/Α από πολςανθεκηικούρ μικποοπγανιζμούρ ζε κλινικά ημήμαηα εκηόρ ΜΕΘ
Πεδίο
Οδηγίερ για ηην καηαγπαθή ηων δεδομένων
δεδομένων
Καηαγξάθνληαη όινη νη λένη αζζελείο κε ΠΑΜ πνπ λνζειεύνληαη ζηα θιηληθά ηκήκαηα εθηόο ΜΕΘ ην
ζπγθεθξηκέλν κήλα επηηήξεζεο θαη ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ ηα κέηξα πξόιεςεο1 θαη
ειέγρνπ.
Σπκπεξηιακβάλνληαη νη αθόινπζνη αζζελείο:
1. Αζζελείο πνπ ε δηάγλσζε ηνπ ΠΑΜ έγηλε γηα πξώηε θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο ζηα
θιηληθά ηκήκαηα εθηόο ΜΕΘ ην κήλα επηηήξεζεο
2. Αζζελείο κε γλσζηό απνηθηζκό από ΠΑΜ πνπ κεηαθέξζεθαλ από ηε ΜΕΘ ζηα θιηληθά ηκήκαηα ηνλ
κήλα επηηήξεζεο. Κάπνηνη αζζελείο ίζσο ρξεηαζηεί λα θαηαγξαθνύλ θαη ζηνπο λένπο αζζελείο ησλ
θιηληθώλ ηκεκάησλ θαη ζηνπο λένπο αζζελείο ζηε ΜΕΘ ηνλ ζπγθεθξηκέλν κήλα επηηήξεζεο. Τα
απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά ην θπζηθό δηαρσξηζκό ππνινγίδνληαη μερσξηζηά γηα ηα θιηληθά ηκήκαηα
εθηόο ΜΕΘ θαη γηα ηε ΜΕΘ.
Παράδειγμα 1. Αζθενής νοζηλεύεηαι ζηην ΜΕΘ για δύο μήνες όποσ και διαπιζηώνεηαι ηον 2 ο μήνα ηης
Νέοι
νοζηλείας ηοσ ηο Μάρηιο, αποικιζμός ηοσ από K.pneumoniae (KPC).Ο αζθενής ηον μήνα Απρίλιο
αζθενείρ
μεηαθέρεηαι ζηην Παθολογική Κλινική ηοσ ίδιοσ νοζοκομείοσ. Ο ζσγκεκριμένος αζθενής ηον Μάρηιο θα
καηαγραθεί ζηοσς νέοσς αζθενείς με ΠΑΜ για ηην ΜΕΘ (πίνακας Β), ενώ ηον Απρίλιο θα καηαγραθεί
ζηοσς νέοσς αζθενείς ζηα κλινικά ημήμαηα εκηός ΜΕΘ (πίνακας Α). Εάν η διάγνωζη και η μεηαθορά
ηοσ αζθενή πραγμαηοποιήθηκε μέζα ζηον ίδιο μήνα, ο αζθενής θα καηαγραθεί και ζηοσς δύο πίνακες
ζηοσς νέοσς αζθενείς.
3. Αζζελείο κε γλσζηό απνηθηζκό από ΠΑΜ θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην λνζνθνκείν (όπσο νη
αηκαηνινγηθνί αζζελείο ή αζζελείο κε γλσζηό απνηθηζκό από άιιν λνζνθνκείν), πνπ όκσο ε εηζαγσγή
ηνπο ζηα θιηληθά ηκήκαηα έγηλε ην κήλα επηηήξεζεο.
Παράδειγμα 2. Αζθενής με γνωζηό αποικιζμό από ΠΑΜ ειζάγεηαι εκ νέοσ ηον 3ο /2015 ζηην
αιμαηολογική κλινική ηοσ νοζοκομείοσ. Ο αζθενής θα καηατωρηθεί ζηοσς νέοσς αζθενείς ηο Μάρηιο και
ζηοσς παλιούς αζθενείς εάν ζσνετίζει ηη νοζηλεία ηοσ ζε κλινικό ημήμα εκηός ΜΕΘ ηοσς επόμενοσς
μήνες
Παλαιοί
Οπνηνζδήπνηε αζζελήο λνζειεύεηαη ζηα θιηληθά ηκήκαηα κε δηάγλσζε απνηθηζκνύ/ινίκσμεο από ΠΑΜ
αζθενείρ
πξηλ ηνλ κήλα επηηήξεζεο θαηαγξάθεηαη σο παλαιόρ αζθενήρ για ηον μήνα επιηήπηζηρ
1Μέηξα

πξόιεςεο θαη ειέγρνπ:Φπζηθόο δηαρσξηζκόο αζζελώλ
κόλσζε: βιέπε νξηζκνύο ζηελ κεζνδνινγία ηεο επηηήξεζεο
ζπλ-λνζειεία: βιέπε νξηζκνύο ζηελ κεζνδνινγία ηεο επηηήξεζεο
θνηλό ζάιακν: ζε ζάιακν κε αζζελείο πνπ δελ έρνπλ Λ/Α από ηα ζπγθεθξηκέλα παζνγόλα

Β. ΜΕΘ
ΠΙΝΑΚΑ 2. Αζθενείρ με Λ/Α από πολςανθεκηικούρ μικποοπγανιζμούρ ζε ΜΕΘ
Σεκεηώλεηε ην κεληαίν ζύλνιν ησλ λέσλ αζζελώλ ζε ΜΕΘ κε Λ/Α από πνιπαλζεθηηθνύο
Νέοι αζθενείρ με ΠΑΜ
κηθξννξγαληζκνύο ην κήλα επηηήξεζεο. Ιζρύνπλ ηα ίδηα θξηηήξηα κε εθείλα ησλ θιηληθώλ
ηκεκάησλ εθηόο ΜΕΘ.
ύνολο αζθενών με ΠΑΜ
Νέοι αζθενείρ με ανθεκηική
ζηιρ καπμπαπενέμερ
Klebsiella spp.
ύνολο αζθενών με ανθεκηική
ζηιρ καπμπαπενέμερ
Klebsiella spp.
Νέοι αζθενείρ με ανθεκηική
ζηιρ καπμπαπενέμερ
Klebsiella spp.
ζε γεωγπαθικό διασωπιζμό

Σεκεηώλεηε ην κεληαίν ζύλνιν όισλ ησλ αζζελώλ (λέσλ + παιαηώλ) ζε ΜΕΘ κε Λ/Α από
πνιπαλζεθηηθνύο κηθξννξγαληζκνύο.
Σεκεηώλεηε ην ζύλνιν ησλ λέσλ αζζελώλ ζε ΜΕΘ κε Λ/Α από αλζεθηηθή ζηηο
θαξκπαπελέκεο Klebsiella spp ην κήλα επηηήξεζεο. Ιζρύνπλ ηα ίδηα θξηηήξηα κε εθείλα
ησλ θιηληθώλ ηκεκάησλ εθηόο ΜΕΘ.
Σεκεηώλεηε ην κεληαίν ζύλνιν όισλ ησλ αζζελώλ (λέσλ + παιαηώλ) ζε ΜΕΘ κε Λ/Α από
αλζεθηηθή ζηηο θαξκπαπελέκεο Klebsiella spp.
Σεκεηώλεηε ην κεληαίν ζύλνιν ησλ λέσλ αζζελώλ ζηε ΜΕΘ κε Λ/Α από πνιπαλζεθηηθή
Klebsiella spp.νη νπνίνη έρνπλ ηεζεί ζε γεσγξαθηθό δηαρσξηζκό από ηνπο ππόινηπνπο
αζζελείο, πνπ δελ είλαη απνηθηζκέλνη κε ην ζπγθεθξηκέλν παζνγόλν.

Γηα λα είλαη μεθάζαξν πόζνη είλαη νη λένη αζζελείο κε αλζεθηηθή ζηηο θαξβαπελέκεο Klebsiella ζηε ΜΕΘ θαη πόζνη από απηνύο
είλαη ζε γεσγξαθηθό δηαρσξηζκό (θαζώο δελ ζπκπίπηεη πάληα ην λνύκεξν πνπ δειώλεηαη ζηνλ πίλαθα Γ κε ηνπο λένπο
αζζελείο ζηε ΜΕΘ κε Klebsiella) ην κεληαίν δειηίν έρεη δηακνξθσζεί αλάινγα θαη επηζπλάπηεηαη.
Σηνλ πίνακα Γ. πξνθύπηεη ε επίπησζε θάζε ΠΑΜ ζπλνιηθά γηα ην λνζνθνκείν θαη μερσξηζηά γηα ΜΕΘ θαη θιηληθά ηκήκαηα
εθηόο ΜΕΘ.Ο αζζελήο θαηαρσξείηαη γηα θάζε παζνγόλν κία θνξά ζηα θιηληθά ηκήκα εθηόο ΜΕΘ ή ζηε ΜΕΘ.
Γ. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΘ
ΠΙΝΑΚΑ 3. Νέοι αζθενείρ με Λ/Α ανά μικποοπγανιζμό ζηο νοζοκομείο
Πεδίο
δεδομένων

Νέοι
αζθενείρ ζε
κλινικά
ημήμαηα
εκηόρ ΜΕΘ

Οδηγίερ για ηην ζςλλογή δεδομένων
Σεκεηώλεηε ην ζύλνιν ησλ λέσλ αζζελώλ κε Λ/Α αλά παζνγόλν πνπ λνζειεύνληαη ζηα θιηληθά ηκήκαηα
εθηόο ΜΕΘ. Έλαο αζζελήο κε Λ/Α από πεξηζζόηεξα από έλα παζνγόλα ζα θαηαγξαθεί γηα θάζε
κηθξννξγαληζκό μερσξηζηά, δειαδή ηόζεο θνξέο όζα είλαη ηα παζνγόλα από ηα νπνία είλαη απνηθηζκέλνο.
Σπκπεξηιακβάλνληαη νη αθόινπζνη αζζελείο
1. Αζζελήο πνπ έγηλε ε πξώηε δηάγλσζε ηνπ ΠΑΜ θαηά ηε δηάξθεηα λνζειείαο ηνπ ζην θιηληθό ηκήκα
(νξηδόληηα θαηαγξαθή) .Εάλ όκσο ζηνλ ίδην κήλα έγηλε δηάγλσζε απνηθηζκνύ ηνπ από πεξηζζόηεξα από
έλα παζνγόλα ζα θαηαγξαθεί από κία θνξά ζε όια ηα παζνγόλα από ηα νπνία βξέζεθε απνηθηζκέλνο
(θαηαθόξπθε θαηαγξαθή).
2. Αζζελείο κε γλσζηό απνηθηζκό από ΠΑΜ ιόγσ πνιιαπιώλ λνζειεηώλ θαηαγξάθνληαη κόλν ζηνπο δύν
πξώηνπο πίλαθεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θπζηθνύ δηαρσξηζκνύ θαη όρη ζηνλ πίλαθα Γ. από ηνλ νπνίν
πξνθύπηνπλ νη επηπηώζεηο. Σηνλ πίλαθα Γ. νη αζζελείο αλά παζνγόλν θαηαγξάθνληαη κόλν ηελ πξώηε
θνξά ηεο δηάγλσζήο ηνπο.
3. Σε λνζνθνκεία πνπ εθαξκόδεηαη ζπζηεκαηηθή επηηήξεζε απνηθηζκώλ νη αζζελείο πνπ αλεπξίζθνληαη
ήδε απνηθηζκέλνη κε ηελ είζνδό ηνπο ζην λνζνθνκείν δελ θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηξίην πίλαθα ησλ
επηπηώζεσλ. Γηα ηελ ζσζηόηεξε θαηαρώξεζε ησλ αζζελώλ αιιά θαη ηελ επαξθέζηεξε εθαξκνγή ησλ
κέηξσλ, ζπζηήλεηαη ν έιεγρνο απνηθηζκνύ ησλ αζζελώλ πνπ εμέξρνληαη από ηε ΜΕΘ όπσο θαη ησλ
αζζελώλ πνπ εηζέξρνληαη ζηε ΜΕΘ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί από
ην ΚΕΕΛΠΝΟ. Σηηο πεξηζζόηεξεο ΜΕΘ εθαξκόδεηαη ζπζηεκαηηθόο έιεγρνο ησλ αζζελώλ πνπ εηζάγνληαη ζε
απηέο θαζώο θαη όινη νη αζζελείο πνπ λνζειεύηεθαλ ζηε ΜΕΘ έρνπλ θαιιηέξγεηεο επηηήξεζεο όηαλ
εμέξρνληαη από απηέο.
Παπάδειγμα 3
Ο αζζελήο ζην παξάδεηγκα 1. ζα θαηαγξαθεί ζηνλ πίλαθα Γ. κία θνξά ζηνπο λένπο αζζελείο γηα ηελ
Klebsiella ζηε ΜΕΘ ηνλ κήλα Μάξηην. Εάλ θαηά ηελ λνζειεία ηνπ ηνλ ίδην κήλα εκθαλίζεη απνηθηζκό θαη
από αλζεθηηθό ζηηο θαξβαπελέκεο Acinetobacter ζα θαηαγξαθεί ζηνπο λένπο αζζελείο ζηε ΜΕΘ θαη γηα ην
Acinetobacter. Εάλ ν αζζελήο εμέιζεη από ην λνζνθνκείν θαη κεηά από έλα κήλα λνζειεπηεί εθ λένπ δελ ζα
θαηαγξαθεί μαλά ζηνλ πίλαθα Γ. σο λένο αζζελήο κε Klebsiella ή Acinetobacter. Θα θαηαγξαθεί όκσο ζηνπο
πίλαθεο Α θαη Β σο λένο αζζελήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ επηηήξεζεο.

Νέοι
αζθενείρ
ζηη ΜΕΘ

Σεκεηώλεηε ην ζύλνιν ησλ λέσλ αζζελώλ κε Λ/Α αλά παζνγόλν πνπ λνζειεύνληαη ζηε ΜΕΘ. Ιζρύνπλ ηα
ίδηα θξηηήξηα γηα ηνπο λένπο αζζελείο ζηε ΜΕΘ κε εθείλα πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο αζζελείο ζηα θιηληθά
ηκήκαηα εθηόο ΜΕΘ.

Ημέπερ Νοζηλείαρ ανά κλινικό ηομέα.
Η επηηήξεζε ζηε ΜΕΘ ζα ζπκπεξηιακβάλεη όια ηα ηκήκαηα απηώλ όπσο απηά έρνπλ νξηζζεί από ηα λνζνθνκεία ζε
ζπλελλόεζε κε ην ΚΕΕΛΠΝΟ. Ο νξηζκόο ηνπ ηνκέα ηεο ΜΕΘ είλαη απαξαίηεηνο γηα λα γίλεηαη θαη ε αθξηβήο αληηζηνίρεζε ησλ
εκεξώλ λνζειείαο. Γεληθά ζηνλ ηνκέα ΜΕΘ ζπκπεξηιακβάλνληαη:
Μνλάδα Εληαηηθήο Θεξαπείαο (γεληθή, ρεηξνπξγηθή - ηξαύκαηνο, θαξδηνρεηξνπξγηθή, εγθαπκάησλ)
Σηεθαληαία Μνλάδα/ Μνλάδα Εκθξαγκάησλ
Μνλάδεο Απμεκέλεο Φξνληίδαο
Παηδηά ή λενγλά πνπ λνζειεύνληαη ζε ΜΕΘ λνζνθνκείσλ κε κεηθηό πιεζπζκό αζζελώλ ελειίθσλ θαη παηδηώλ – λενγλώλ ζα
θαηαγξάθνληαη μερσξηζηά θάησ από ηνπο αζζελείο ησλ ΜΕΘ ελειίθσλ ή ζηα ζρόιηα .

