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Νοσοκομεία Χώροι 
μακροχρόνιας
περίθαλψης

Το 2016 και το 2017, το ECDC συντόνισε μελέτες σημειακού επιπολασμού για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις λοιμώξεις που συνδέονται με την 
υγειονομική περίθαλψη σε νοσοκομεία και σε χώρους μακροχρόνιας περίθαλψης στις χώρες ΕΕ/ΕΟΧ. Αν και ορισμένες λοιμώξεις που συνδέονται 
με την υγειονομική περίθαλψη μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, άλλες μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία του ασθενούς, με 
συνέπεια την παρατεταμένη παραμονή του στο νοσοκομείο και την αύξηση του νοσοκομειακού κόστους.Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις προκαλούν 
περισσότερους θανάτους στην Ευρώπη από κάθε άλλη λοιμώδη νόσο που επιτηρείται από το ECDC.

Στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία και τους χώρους μακροχρόνιας περίθαλψης 
εκτιμάται ότι κάθε χρόνο εκδηλώνονται συνολικά 8,9 εκατομμύρια 
περιστατικά λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη.

Περισσότερες από τις μισές λοιμώξεις που συνδέονται με την 
υγειονομική περίθαλψη πιστεύεται ότι θα μπορούσαν να προληφθούν. 

1 / 15 
νοσηλευόμενοι ασθενείς 
εμφανίζουν τουλάχιστον μία 
λοίμωξη που συνδέεται με 
την υγειονομική περίθαλψη.

1 / 26 
ασθενείς σε νοσηλευτικές 
μονάδες μακροχρόνιας 
περίθαλψης εμφανίζουν 
τουλάχιστον μία λοίμωξη 
που συνδέεται με την 
υγειονομική περίθαλψη.

98 000 
ασθενείς έχουν 
τουλάχιστον μία λοίμωξη 
που συνδέεται με την 
υγειονομική περίθαλψη.

130 000 
ασθενείς έχουν 
τουλάχιστον μία 
λοίμωξη που συνδέεται 
με την υγειονομική 
περίθαλψη.

Συχνά οι λοιμώξεις που συνδέονται 
με την υγειονομική περίθαλψη 
αντιμετωπίζονται χωρίς τη 
λήψη βιολογικών δειγμάτων για 
μικροβιολογικό έλεγχο ή και 
με δείγματα που παραμένουν 
αρνητικά.

Πρόληψη και έλεγχος των λοιμώξεων, 
όπως η Υγιεινή των Χεριών, έλεγχος 
για την παρουσία/λοίμωξη από 
βακτήρια πολυανθεκτικά στα 
φάρμακα και απομόνωση φορέων/
ασθενών με λοίμωξη.

Υλοποίηση προγραμμάτων  
ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των ασθενών και των συγγενών τους 
σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν οι 
ίδιοι για την πρόληψη των λοιμώξεων 
που συνδέονται με την υγειονομική 
περίθαλψη και με την υπεύθυνη 
χρήση των αντιβιοτικών.

Εκπαίδευση του συνόλου του 
προσωπικού στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης.

Επιτήρηση των λοιμώξεων που 
συνδέονται με την υγειονομική 
περίθαλψη σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο.

Βελτίωση της μικροβιολογικής 
εργαστηριακής υποστήριξης σε 
νοσοκομεία και ιδίως σε χώρους 
μακροχρόνιας περίθαλψης. 

Ο μικροοργανισμός που 
προκάλεσε τη λοίμωξη 
εντοπίστηκε στο 53 % των 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων 
και μόνο στο 19 % των λοιμώξεων 
στους χώρους μακροχρόνιας 
περίθαλψης.

1 στις 3 λοιμώξεις που 
συνδέονται με την υγειονομική 
περίθαλψη, τόσο σε 
νοσοκομεία όσο και σε μονάδες 
μακροχρόνιας περίθαλψης 
προκλήθηκε από βακτήριο 
ανθεκτικό στα αντιβιοτικά.

8,9 εκατ. λοιμώξεις εκδηλώνονται 
σε ασθενείς νοσοκομείων 
ή μονάδων μακροχρόνιας 
περίθαλψης

Οι επιπτώσεις των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων (για παράδειγμα, 
πνευμονία, λοιμώξεις συνδεόμενες με το χειρουργικό πεδίο 
και λοιμώξεις αιματικής ροής) είναι συνήθως σοβαρότερες και 
σημαντικότερες από τις λοιμώξεις σε νοσηλευτικές μονάδες 
μακροχρόνιας περίθαλψης (για παράδειγμα, αναπνευστικές λοιμώξεις 
άλλες εκτός από πνευμονία, λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος 
και λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων).

Μέτρα πρόληψης των λοιμώξεων που συνδέονται με την 
υγειονομική περίθαλψη:

ΣτοιχείαΚάθε ημέρα:

Μικροβιολογικά δείγματα Μικροοργανισμοί
Αντοχή των μικροβίων 
στα αντιβιοτικά
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Λοιμώξεις που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη  
–  απειλή για την ασφάλεια των ασθενών στην Ευρώπη

Νοσοκομεία

Νοσηλευτικές μονάδες 
μακροχρόνιας 

περίθαλψης


