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Η εθαξκνγή ηνπ Σρεδίνπ Δξάζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ινηκώμεσλ από πνιπαλζεθηηθά Gram
–αξλεηηθά παζνγόλα ζε ρώξνπο Παξνρήο Υπεξεζηώλ Υγείαο από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2012
έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηε ζπζηεκαηηθή επηηήξεζε – γλσζηνπνίεζε ηεο έθηαζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο κέζσ ηεο δήισζεο ζπγθεθξηκέλσλ ινηκώμεσλ από ηα ηξία θύξηα Gram–
αξλεηηθά λνζνθνκεηαθά παζνγόλα πνπ είλαη αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο (Klebsiella sp,
Acinetobacter sp, Pseudomonas sp.).
Μεηά ηε ζπκπιήξσζε δύν εηώλ ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο θαη ηελ άξηζηε αληαπόθξηζε ησλ
λνζνθνκείσλ ηεο ρώξαο είλαη πιένλ απνηππσκέλε ε έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Τν ΚΕΕΛΠΝΟ
εζηηάδεη πιένλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Σρεδίνπ Δξάζεο ζηελ επηηήξεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ
ειέγρνπ θαη πξόιεςεο ηεο δηαζπνξάο ησλ πνιπαλζεθηηθώλ παζνγόλσλ κέζα ζην
λνζνθνκεηαθό ρώξν.
Από ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2012 ζα θαηαγξάθνληαη μόνο οι βακηηριαιμίες (πξσηνπαζείο θαη
ελδαγγεηαθώλ θαζεηήξσλ) κε ζηόρν ε επηηήξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινηκώμεσλ από ηα ηξία
πνιπαλζεθηηθά Gram – αξλεηηθά παζνγόλα (Klebsiella sp, Acinetobacter sp., Pseudomonas
sp.) λα απνηειέζεη ην βαζηθό δείθηε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο επίπησζεο ηνπο ζην ρξόλν.
Η δηαδηθαζία παξακέλεη σο έρεη απνηεινύκελε από δύν βαζηθνύο άμνλεο :
α. Επιηήρηζη
Σπκπιήξσζε ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ δειηίνπ δήισζεο βαθηεξηαηκίαο από Gram- παζνγόλα
αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο, γηα θάζε αζζελή κε κηθξνβηνινγηθά ηεθκεξησκέλε θιηληθή
ινίκσμε θαη απνζηνιή ηνπ από ηε Ννζειεύηξηα Λνηκώμεσλ θαη κε επζύλε ηεο Οκάδαο
Δηαρείξηζεο, ζην Γξαθείν Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ ηνπ ΚΕΕΛΠΝΟ κέζσ ηειενκνηόηππνπ
ζε εβδομαδιαία βάζη. Υπελζπκίδνπκε όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αζζελήο κε
βαθηεξηαηκία από πνιπαλζεθηηθό παζνγόλν πνπ επηηεξείηαη, ζα ζπκπιεξώλεηαη θαη ζα
απνζηέιιεηαη εβδνκαδηαίσο ην δειηίν κεδεληθήο δήισζεο.
β. Παρέμβαζη
Εθαρμογή όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαζπνξάο ησλ
πνιπαλζεθηηθώλ παζνγόλσλ κε ηε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ θιηληθώλ ηκεκάησλ, ηνπ
κηθξνβηνινγηθνύ εξγαζηεξίνπ θαη ηεο Οκάδαο Δηαρείξηζεο ηνπ λνζνθνκείνπ. Τα κεληαία
δειηία θαηαγξαθήο εθαξκνδόκελσλ κέηξσλ πξνθύιαμεο επαθήο ζε λνζειεπόκελνπο αζζελείο
κε ινίκσμε / απνηθηζκό από αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο Gram- παζνγόλα ζα απνζηέιινληαη
ζε κεληαία βάζε ζην ΚΕΕΛΠΝΟ.
Σαο επηζπλάπηνπκε ην επηθαηξνπνηεκέλν δειηίν δήισζεο θαη είκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα
νπνηαδήπνηε επηπιένλ δηεπθξίληζε.

