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Σφγκρουςθ ςυμφερόντων

• Δεν υπάρχει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων

…ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο του Ε.Ο.Φ. με α.π. 47558/ 4-7-2012.
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Mammals
Humans Antibiotic Era

Πολυκύτταροι οργανισμοί

‘‘evolutionary big bang’’

• Στο ςϊμα μασ υπάρχουν περιςςότερα βακτθριακά κφτταρα (1014) που ςχετίηονται με τα ανκρϊπινα 
κφτταρα από αυτά τα ίδια (μόνο 1013)!

• Λοίμωξθ ςθμαίνει ότι ζνασ αρικμόσ μικροβίων βρίςκεται ςε ζνα ςθμείο του οργανιςμοφ όπου 
φυςιολογικά δεν υπάρχουν και άμεςα ι ζμμεςα, μζςω τθσ τοξικότθτάσ τουσ, προκαλοφν αντίδραςθ 
φλεγμονισ που ςυνοδεφεται και από τθν κλινικι εικόνα τθσ εκάςτοτε λοίμωξθσ.

• Λοιμϊξεισ ςχετιηόμενεσ με τθ φροντίδα υγείασ είναι αυτζσ οι οποίεσ ςυμβαίνουν ςε ζναν αςκενι 
κατά τθ διάρκεια τθσ φροντίδασ του ςε ζνα νοςοκομείο ι άλλθ υγειονομικι εγκατάςταςθ, οι οποίεσ 
δεν προχπιρχαν ι δε βριςκόταν ςτο ςτάδιο επϊαςθσ κατά το χρόνο τθσ ειςαγωγισ του.





Murthy N. CDC 2013



Magiorakos AP et al. Clin Microbiol Infect 2012;18:268-81



Σθμαντικότεροι μικροοργανιςμοί για τουσ κλινικοφσ

E • Enterococcus faecium

S • Staphylococcus aureus

K • Klebsiella pneumoniae

A • Acinetobacter baumannii

P • Pseudomonas aeruginosa

E • Enterobacter spp

E • Enterococcus faecium

S • Staphylococcus aureus

C • Clostridium difficile

A • Acinetobacter baumannii

P • Pseudomonas aeruginosa

E • Enterobacteriaceae

Rice LB. J Infect Dis 2008;197:1079-81
Peterson LR. Clin Infect Dis 2009;49:992-3







Επιδθμιολογία των λοιμϊξεων ςτο χϊρο του νοςοκομείου

Ρθγι προζλευςθσ Ξενιςτισ Οδόσ μετάδοςθσ

Άνκρωποσ
Άψυχο 

περιβάλλον

Αςκενείσ
Ρροςωπικό 
Επιςκζπτεσ

Ενεργείσ λοιμϊξεισ
Αςυμπτωματικό ςτάδιο

Ρερίοδοσ επϊαςθσ
Ραροδικόσ ι χρόνιοσ 
αποικιςμόσ (κυρίωσ 

αναπνευςτικό, 
γαςτρεντερικό)

Ενδογενισ χλωρίδα

Ηλικία
Υποκείμενα νοςιματα

Ανοςοκαταςτολι
Φάρμακα που επιδροφν ςτθ 

φυςιολογικι χλωρίδα
Χειρουργικζσ επεμβάςεισ
Ραρεμβατικόσ εξοπλιςμόσ

Εξ επαφισ

Αερογενισ

Με ςταγονίδια

Αιματογενισ

Ζμμεςθ 
Από άτομο ςε 
άτομο με τθ 
μεςολάβθςθ 

αντικειμζνου ι 
άλλου ατόμου

Άμεςθ
Από άτομο ςε 

άτομο χωρίσ τθ 
μεςολάβθςθ 

αντικειμζνου ι 
άλλου ατόμου



Θεραπεία 
υποκείμενων 

νοςθμάτων

Εμβολιαςμόσ

Ευάλωτοσ 
ξενιςτισ

Διάγνωςθ/Θεραπεία

Πακογόνο
Εκπαίδευςθ

Περιβάλλον

Αποςτείρωςθ/Απολφμανςθ

Πθγι

Υγιεινι Χεριϊν
Βιολογικά υγρά
Αερόλυμα/Σταγονίδια

Σθμείο 
εξόδου

Βαςικζσ Ρροφυλάξεισ – Επαφισ, Σταγονιδίων, Αερογενείσ

Απολφμανςθ
Υγιεινι Χεριϊν

Τρόποσ μετάδοςθσ
Άςθπτθ τεχνικι

Εφαρμογι μζτΕφαρμογι προφυλάξεων
Υγιεινι Χεριϊν

Σθμείο 
ειςόδου

Αλυςίδα 
Νοςοκομειακισ 

Λοίμωξθσ 







Ρρωτόκολλα ελζγχου λοιμϊξεων ςτο Νοςοκομείο

Δζςμεσ μζτρων ελζγχου και πρόλθψθσ 
διαςποράσ λοιμϊξεων

Δζςμεσ μζτρων για τθν πρόλθψθ των 
ςχετιηόμενων με τθ φροντίδα υγείασ λοιμϊξεων

Υγιεινι των χεριϊν

Μζτρα ατομικισ προςταςίασ

Βαςικζσ προφυλάξεισ

Ρροφυλάξεισ επαφισ

Αερογενείσ προφυλάξεισ

Ρροφυλάξεισ από νοςιματα που μεταδίδονται με ςταγονίδια

Νοςθλεία αςκενι με λοίμωξθ ι φορεία από πολυανκεκτικό

Διαχείριςθ νεοειςερχόμενου αςκενι με πικανότθτα 
αποικιςμοφ από πολυανκεκτικό

Υγιεινι των χεριϊν

Ρρόλθψθ βακτθριαιμιϊν που ςχετίηονται 
με κεντρικό φλεβικό κακετιρα

Ρρόλθψθ χειρουργικϊν λοιμϊξεων

Ρρόλθψθ λοιμϊξεων από ουροκακετιρα

Ρρόλθψθ πνευμονίασ που ςχετίηεται με 
τον αναπνευςτιρα



Οι Δζςμεσ Φροντίδασ γεφυρϊνουν το 
«Χάςμα Οδθγιϊν και Κλινικισ Ρρακτικισ»

1

•Ρολυδιάςτατα προγράμματα

•Δζςμεσ φροντίδασ

•Λίςτεσ ελζγχου

2
•Συνδυαςμόσ πολλϊν αςφαλϊν 

παρεμβάςεων

3

•Δθμιουργία Νοθτικοφ Μοντζλου ςε όλουσ 
τουσ εμπλεκόμενουσ επαγγελματίεσ 
υγείασ

•Βελτίωςθ κλίματοσ αςφάλειασ

Bouadma L et al. Clin Infect Dis 2010; 51:1115

Ωσ Δζςμθ Φροντίδασ (Bundle):

• ορίηεται μια ομάδα παρεμβάςεων
• που ςχετίηονται με μία αςκζνεια ι 

μία ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ και
• που όταν εφαρμοςτοφν όλεσ μαηί 

μποροφν να φζρουν το καλφτερο 
δυνατό αποτζλεςμα 

Δζςμεσ Φροντίδασ



















Τα ςταγονίδια είναι αρκετά βαριά ζχουν μζγεκοσ 
>5μm δεν εκτινάςςονται ςε μεγάλθ απόςταςθ 
οφτε παραμζνουν αιωροφμενα ςτθν ατμόςφαιρα





Γίνεηαι με ειζπνοή λεπηών πυρηνικών ζηαγονιδίων ≤ 5 μm

Τα πυρηνικά ζηαγονίδια αιωρούνηαι ζηον αέρα και μεηαθέρονηαι 

ζε μεγάλη απόζηαζη





Δζςμεσ μζτρων ελζγχου και πρόλθψθσ διαςποράσ λοιμϊξεων

Βαςικζσ Επαφισ Σταγονιδίων Αερογενείσ

Υγιεινι των χεριϊν

•Χριςθ γαντιϊν

•Ρροςτατευτικι ενδυμαςία

•Μάςκα

•Οφκαλμικι προςταςία

Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ

Αιχμθρά αντικείμενα

Υγιεινι των χεριϊν

Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ

Αιχμθρά αντικείμενα

•Ιδιαίτερο δωμάτιο νοςθλείασ

•Ξεχωριςτόσ εξοπλιςμόσ

•Μετακινιςεισ αςκενϊν

•Ξεχωριςτό προςωπικό

Μόνωςθ – Συν-νοςθλεία

Υγιεινι των χεριϊν

• Χειρουργικι μάςκα <1m

Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ

Αιχμθρά αντικείμενα

Μόνωςθ – Συν-νοςθλεία

Υγιεινι των χεριϊν

•Μάςκα  υψθλισ αναπνευςτικισ 
προςταςίασ

Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ

Αιχμθρά αντικείμενα

•Θάλαμοσ αρνθτικισ πίεςθσ 

•Μόνωςθ

Μόνωςθ – Συν-νοςθλεία





Ρρωτόκολλα ελζγχου λοιμϊξεων ςτο Νοςοκομείο

Δζςμεσ μζτρων για τθν πρόλθψθ των 
ςχετιηόμενων με τθ φροντίδα υγείασ λοιμϊξεων

Υγιεινι των χεριϊν

Ρρόλθψθ βακτθριαιμιϊν που ςχετίηονται 
με κεντρικό φλεβικό κακετιρα

Ρρόλθψθ χειρουργικϊν λοιμϊξεων

Ρρόλθψθ λοιμϊξεων από ουροκακετιρα

Ρρόλθψθ πνευμονίασ που ςχετίηεται με 
τον αναπνευςτιρα

Συχνότερεσ 
HCAIs



Διακοπι του κφκλου ηωισ του ουροκακετιρα

Τοποκζτθςθ

Διαχείριςθ

Αφαίρεςθ

Τεκμθριωμζνεσ 
ενδείξεισ τοποκζτθςθσ

Επίγνωςθ τθσ 
παρουςίασ του
Ορκι φροντίδα

Άμεςθ αφαίρεςθ

Αποτροπι 
επανατοποκζτθςθσ









https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/05/vaktiriaimia-deiktis-1.pdf





Προζλευςθ του αςκενι

Βακτθριαιμία από τθν κοινότθτα (Community Acquired Bloodstream Infection, CA-BSI) 
ορίηεται θ βακτθριαιμία που εκδθλϊνεται ζωσ το 2ο 24ωρο νοςθλείασ ςτο νοςοκομείο, ςε 
αςκενι που δεν ζχει πρόςφατθ επαφι με χϊρουσ παροχισ φροντίδασ υγείασ

Βακτθριαιμία ςχετιηόμενθ με χϊρουσ παροχισ φροντίδασ υγείασ (Health Care-Associated 
Community-Onset Bloodstream Infection, HCA-BSI) ορίηεται ωσ θ βακτθριαιμία που 
εκδθλϊνεται ζωσ το 2ο 24ωρο νοςθλείασ ςτο νοςοκομείο ςε αςκενι από τθν κοινότθτα για 
τον οποίο όμωσ ιςχφει τουλάχιςτον ζνα από τα ακόλουκα: 

α) Νοςθλεία για > 48 ϊρεσ κατά το διάςτθμα των προθγοφμενων 90 θμερϊν, 
β) Διαμονι ςε οίκο ευγθρίασ ι ςε ίδρυμα φροντίδασ χρονίωσ παςχόντων, 
γ) Ενδοφλζβια αγωγι ι φροντίδα τραφματοσ κατ’ οίκον τισ προθγοφμενεσ 30 θμζρεσ, 
δ) Συνεδρία νεφρικισ υποκατάςταςθσ ι χθμειοκεραπείασ ςε νοςοκομείο ι κλινικι τισ 
προθγοφμενεσ 30 θμζρεσ

Νοςοκομειακι βακτθριαιμία (Hospital-Onset Bloodstream Infection, HO-BSI) ορίηεται θ 
βακτθριαιμία που πρωτοδιαγιγνϊςκεται (λιψθ αιμοκαλλιζργειασ) ςε διάςτθμα >48 ϊρεσ 
από τθν ειςαγωγι ςε νοςοκομείο ι εντόσ 48 ωρϊν μετά από τθ λιψθ του εξιτθρίου



Εςτία Λοίμωξθσ

Πρωτοπακισ Βακτθριαιμία ορίηεται θ 
βακτθριαιμία που δεν ανευρίςκεται 
εμφανισ εςτία λοίμωξθσ, αγνϊςτου 

εςτίασ

Δευτεροπακισ Βακτθριαιμία ορίηεται θ βακτθριαιμία ςτθν οποία ο 
πακογόνοσ μικροοργανιςμόσ που απομονϊνεται από τθν περιφερικι 
καλλιζργεια αίματοσ απομονϊνεται και από άλλθ εςτία λοίμωξθσ ι 
υπάρχει ιςχυρι τεκμθρίωςθ ότι θ βακτθριαιμία προζρχεται από 
άλλθ εςτία λοίμωξθσ.

Τα πιο ςυχνά αίτια δευτεροπακοφσ βακτθριαιμίασ είναι:
Λοίμωξθ Ουροποιθτικοφ Συςτιματοσ
Λοίμωξθ Κατϊτερου Αναπνευςτικοφ Συςτιματοσ
Λοίμωξθ Χειρουργικοφ Ρεδίου
Λοίμωξθ Μαλακϊν Μορίων
Λοίμωξθ Ρεπτικοφ (Ενδοκοιλιακι)



Αιματογενείσ λοιμϊξεισ ςχετιηόμενεσ με κεντρικό αγγειακό κακετιρα-
Οριςμοί CDC

Αιματογενείσ λοιμϊξεισ ςχετιηόμενεσ με κακετιρα (Catheter related bloodstream infection -
CRBSI)
•Ραρουςία ενδαγγειακισ ςυςκευισ
•Αποδείξεισ ςυςτθματικισ λοίμωξθσ 
•Εργαςτθριακι επιβεβαίωςθ ότι ο κακετιρασ είναι θ αιτία (καλλιζργεια κακετιρα ι 
καλλιζργειεσ αίματοσ από τον κακετιρα και περιφερικι φλζβα)

Αιματογενείσ λοιμϊξεισ  ςχετιηόμενεσ με κεντρικι γραμμι (Central Line associated bloodstream 
infection - CLABSI)
•Αποδείξεισ ςυςτθματικισ λοίμωξθσ 
•In situ κεντρικι γραμμι 48 ϊρεσ πριν τισ καλλιζργειεσ αίματοσ
•Εργαςτθριακι επιβεβαίωςθ αιματογενοφσ λοίμωξθσ από καλλιζργεια αίματοσ από περιφερικι 
φλζβα
•Δεν υπάρχουν αποδείξεισ λοίμωξθσ από άλλθ εςτία

Smith R & Nolan J, BMJ 2013; 347



Κριτιρια CLABSI

• Ο αςκενισ ζχει βεβαιωμζνθ βακτθριαιμία με μία ι περιςςότερεσ καλλιζργειεσ 
αίματοσ και ο οργανιςμόσ που καλλιεργικθκε δε ςχετίηεται με άλλθ εςτία 
λοίμωξθσ.

• Ο αςκενισ ζχει τουλάχιςτον ζνα από τα ακόλουκα ςυμπτϊματα και ςθμεία: 
πυρετό >38°C, ρίγοσ ι υπόταςθ ΚΑΙ τα ςθμεία και ςυμπτϊματα δε ςχετίηονται με 
άλλθ εςτία λοίμωξθσ ΚΑΙ μικροοργανιςμοί από τθ χλωρίδα του δζρματοσ ζχουν 
καλλιεργθκεί ςε δφο τουλάχιςτον αιμοκαλλιζργειεσ λθφκείςεσ ςε διαφορετικζσ 
περιπτϊςεισ

• Ο αςκενισ <1 ζτουσ εμφανίηει ζνα από τα παρακάτω: πυρετό >38°C, υποκερμία 
<36°C, άπνοια ι βραδυκαρδία ΚΑΙ τα ςθμεία και ςυμπτϊματα δε ςχετίηονται με 
άλλθ εςτία λοίμωξθσ ΚΑΙ μικροοργανιςμοί από τθ χλωρίδα του δζρματοσ ζχουν 
καλλιεργθκεί ςε δφο τουλάχιςτον αιμοκαλλιζργειεσ λθφκείςεσ ςε διαφορετικζσ 
περιπτϊςεισ



Κριτιρια CRBSI

• Ο ίδιοσ μικροοργανιςμόσ απομονϊνεται από καλλιζργειεσ από περιφερικι 
αιμοκαλλιζργεια και από καλλιζργεια του άκρου του κακετιρα.

• Ο ίδιοσ μικροοργανιςμόσ από περιφερικι αιμοκαλλιζργεια και από 
αιμοκαλλιζργεια από τον αυλό του κακετιρα με ανάπτυξθ (επϊαςθ) ςτο κεντρικό 
2 ϊρεσ νωρίτερα.

• Ο ίδιοσ μικροοργανιςμόσ από περιφερικι αιμοκαλλιζργεια και από 
αιμοκαλλιζργεια από τον αυλό του κακετιρα με πενταπλάςια ανάπτυξθ αποικιϊν 
ςτο κεντρικό

• Γενετικι ανάλυςθ των μικροοργανιςμϊν από τισ περιφερικζσ και κεντρικζσ 
αιμοκαλλιζργειεσ

• Ενδοαυλικι καλλιζργεια (swab)



Αλγόρικμοσ/διάγραμμα ιεράρχθςθσ αποφάςεων για τθν αντιμετϊπιςθ αςκενοφσ με βακτθριαιμία

Βακτθριαιμία από τθν 
κοινότθτα – CA-BSI

Βακτθριαιμία ςχετιηόμενθ με 
χϊρουσ παροχισ φροντίδασ 
υγείασ – HCA-BSI

Νοςοκομειακι 
βακτθριαιμία – HO-BSI

Αναηιτθςθ και αντιμετϊπιςθ πικανισ εςτίασ λοίμωξθσ:
Ππωσ για παράδειγμα παρακζντθςθ ι παροχζτευςθ εμπυιματοσ ι αποςτιματοσ, χειρουργικι 
παρζμβαςθ, αφαίρεςθ ΚΑΚ, κ.α. (Source Control)

Επιλογι αντιμικροβιακοφ αφοφ λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω:
α. Ρροθγθκείςα λιψθ αντιμικροβιακϊν το τελευταίο τρίμθνο,
β. Οι πικανοί παράγοντεσ κινδφνου για αποικιςμό με εντεροβακτθριακά ανκεκτικά ςτισ καρβαπενζμεσ* ι
για βακτθριαιμία από MRSA**,
γ. Ενδθμία από πολυανκεκτικά πακογόνα (MDROs) ςτο νοςοκομείο,
δ. Gram χρϊςθ από τθν πικανι εςτία λοίμωξθσ

Μονοκεραπεία ι ςυνδυαςμοί;

Ελλθνικι Εταιρεία Λοιμϊξεων 2015
Ελλθνικι Εταιρεία Χθμειοκεραπείασ 2017



Μονοκεραπεία ι ςυνδυαςμοί;

Μονοκεραπεία εάν:
Ζχει αντιμετωπιςκεί επαρκϊσ θ 
εςτία τθσ λοίμωξθσ
Ζχουν απομονωκεί ευαίςκθτοι 
μικροοργανιςμοί

Συνδυαςμοί αντιμικροβιακϊν εάν:
“source control” δυςχερζσ ι μθ επιτευχκζν
Ραράγοντεσ κινδφνου για MDROs
Διερεφνθςθ του αντιμικροβιακοφ φάςματοσ 
Συνδυαςμόσ για τα πρϊτα 1-3 24ωρα με 
αμινογλυκοςίδθ αν Gram αρνθτικό ι 
αιμοδυναμικά αςτακισ αςκενισ ι ςοβαρι 
ςιψθ

Εμπειρικι αγωγι:
•Κεφαλοςπορίνθ γ’ ι δ’ γενιάσ ± μετρονιδαηόλθ (αν ενδοκοιλιακι λοίμωξθ) ± αντιςταφυλοκοκκικι αγωγι 
αν υπάρχουν παράγοντεσ κινδφνου για MRSA, ι υπάρχει ενθμζρωςθ για Gram κετικό ςτθν 
αιμοκαλλιζργεια ι
•Ριπερακιλλίνθ/ταηομπακτάμθ ± αντιςταφυλοκοκκικι αγωγι επί παρουςίασ παραγόντων για MRSA, ι 
υπάρχει ενθμζρωςθ για Gram κετικό ςτθν αιμοκαλλιζργεια
•Αν υπάρχει πικανότθτα XDR επιλογι δφο εκ των: Καρβαπενζμθ, Κολιμυκίνθ,Τιγκεκυκλίνθ, Γενταμικίνθ, 
Φωςφομυκίνθ, αναλόγωσ κλινικισ εικόνασ και τμιματοσ νοςθλείασ π.χ. ΜΕΘ

Άμεςθ αποκλιμάκωςθ κεραπείασ (De- escalation) όταν λθφκοφν τα αποτελζςματα των 
καλλιεργειϊν

Ελλθνικι Εταιρεία Λοιμϊξεων 2015
Ελλθνικι Εταιρεία Χθμειοκεραπείασ 2017



Αςκενισ με οξφ εμπφρετο επειςόδιο και ΚΑΚ χωρίσ υποδόριο τμιμα (non-tunneled)

Ήπιασ ι μζτριασ βαρφτθτασ νόςοσ 
(χωρίσ υπόταςθ ι οργανικι 

ανεπάρκεια)

Βαρζωσ πάςχων αςκενισ (υπόταςθ, υποάρδευςθ, 
ςθμεία και ςυμπτϊματα οργανικισ ανεπάρκειασ)

Εξετάηεται το 
ενδεχόμενο 

ζναρξθσ αγωγισ

-2 ηεφγθ καλλιεργειϊν αίματοσ 
(1περιφερικι)

-Αν θ εςτία πυρετοφ δεν ανευρεκεί, 
αφαίρεςθ ΚΑΚ, καλλιζργεια του άκρου και 
είςοδοσ ςε νζα κζςθ ι αλλαγι μζςω 
οδθγοφ – ςφρματοσ*

Επιβεβλθμμζνθ θ 
ζναρξθ εμπειρικισ 

αγωγισ

-2 ηεφγθ καλλιεργειϊν αίματοσ (1περιφερικι)

-Αν θ εςτία πυρετοφ δεν ανευρεκεί, αφαίρεςθ 
ΚΑΚ, καλλιζργεια του άκρου και είςοδοσ ςε 
νζα κζςθ ι αλλαγι μζςω οδθγοφ –
ςφρματοσ*

Αιμοκαλλιζργειεσ 
αρνθτικζσ, ενϊ δεν 

καλλιεργικθκε ο ΚΑΚ

Αιμοκαλλιζργειεσ 
αρνθτικζσ & κ/α 

ΚΑΚ αρνθτικι

Αιμοκαλλιζργειεσ 
αρνθτικζσ & κ/α 

ΚΑΚ≥15 cfu

Αιμοκαλλιζργειεσ 
κετικζσ & κ/α 
ΚΑΚ≥15 cfu

Εάν ο πυρετόσ 
ςυνεχίηεται και δεν ζχει 

βρεκεί άλλθ εςτία: 
αφαίρεςθ ΚΑΚ & 

καλλιζργεια του άκρου 
του

Αναηιτθςθ άλλθσ 
εςτίασ πυρετοφ

Σε αςκενείσ με βαλβιδοπάκεια ι 
ουδετεροπενία & αποικιςμό ΚΑΚ με 

S.aureus ι Candida, επιβάλλεται 
ςτενι παρακολοφκθςθ για ςθμεία 

λοίμωξθσ & επανάλθψθ των 
αιμοκαλλιεργειϊν

Βλζπε αλγόρικμο 
αντιμετϊπιςθσ
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Αςκενισ με οξφ εμπφρετο και ΚΦΚ χωρίσ υποδόρια πορεία

Επιπλεγμζνθ Μθ επιπλεγμζνθ

Σθπτικι 
κρομβοφλεβίτιδα, 

ενδοκαρδίτιδα, 
οςτεομυελίτιδα

•Αφαίρεςθ ΚΦΚ &
ςυςτθματικι 
αντιμικροβιακι αγωγι 
για 4-6 εβδομάδεσ (6-8  
εβδομάδεσ για 
οςτεομυελίτιδα)

Staphylococci 
coagulase (-)

S aureus Gram (-) Candida sp

•Αφαίρεςθ ΚΦΚ &
ςυςτθματικι 
αντιμικροβιακι αγωγι 
για 5-7 θμζρεσ

•Διάςωςθ ΚΦΚ & 
ςυςτθματικι 
αντιμικροβιακι αγωγι & 
ενδαυλικι παγίδευςθ 
αντιβιοτικοφ για 10-14 
θμζρεσ 

•Αφαίρεςθ ΚΦΚ &
ςυςτθματικι 
αντιμικροβιακι αγωγι 
για 14 θμζρεσ

•Αν κετικό 
διοιςοφάγειο
παράταςθ αγωγισ για 
4-6 εβδομάδεσ

•Αφαίρεςθ ΚΦΚ &
ςυςτθματικι 
αντιμικροβιακι αγωγι 
για 10-14 θμζρεσ

•Αφαίρεςθ ΚΦΚ & 
χοριγθςθ 
αντιμυκθτιαςικϊν για 
14 θμζρεσ μετά τθν 
τελευταία κετικι 
αιμοκαλλιζργεια
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Επιπλεγμζνθ Μθ επιπλεγμζνθ

•Αφαίρεςθ ΚΦΚ/ΕΣ & 
χοριγθςθ 
αντιμυκθτιαςικϊν για 
14 θμζρεσ μετά τθν 
τελευταία κετικι 
αιμοκαλλιζργεια

Βακτθριαιμία ςε αςκενι με ΚΦΚ με υποδόριο τμιμα ι εμφυτευμζνθ ςυςκευι (ΕΣ)

Σθπτικι 
κρομβοφλεβίτιδα, 

ενδοκαρδίτιδα, 
οςτεομυελίτιδα

•Αφαίρεςθ ΚΦΚ/ΕΣ &
ςυςτθματικι 
αντιμικροβιακι αγωγι 
για 4-6 εβδομάδεσ (6-8  
εβδομάδεσ για 
οςτεομυελίτιδα)

Staphylococci 
coagulase (-)

S aureus Gram (-) Candida sp

•Ραραμονι ΚΦΚ/ΕΣ & 
ςυςτθματικι 
αντιμικροβιακι αγωγι 
γα 7 θμζρεσ & 
ενδοαυλικι παγίδευςθ 
αντιβιοτικοφ (ALT) για 
10-14 θμζρεσ 

•Αφαίρεςθ ΚΦΚ/ΕΣ ςε 
κλινικι επιδείνωςθ, 
εμμζνουςα ι 
υποτροπιάηουςα 
βακτθριαιμία

•Αφαίρεςθ ΚΦΚ/ΕΣ &
ςυςτθματικι 
αντιμικροβιακι αγωγι για 
14 θμζρεσ αν 
διοιςοφάγειο (-)
•Αν επιχειρθκεί διάςωςθ 
του ΚΦΚ/ΕΣ προςτίκεται 
και ALT για 14 θμζρεσ
•Αφαίρεςθ ΚΦΚ/ΕΣ ςε 
κλινικι επιδείνωςθ, 
εμμζνουςα ι 
υποτροπιάηουςα 
βακτθριαιμία

•Αφαίρεςθ ΚΦΚ/ΕΣ &
ςυςτθματικι 
αντιμικροβιακι αγωγι 
για 10-14 θμζρεσ
Αν επιχειρθκεί 
διάςωςθ του ΚΦΚ/ΕΣ 
προςτίκεται και ALT για 
14 θμζρεσ

Λοίμωξθ υποδόριασ 
ςιραγγασ, απόςτθμα 

εμφυτευμζνθσ 
ςυςκευισ

•Αφαίρεςθ ΚΦΚ/ΕΣ &
ςυςτθματικι 
αντιμικροβιακι αγωγι 
για 10-14 θμζρεσ 
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Ενδοαυλικι Ραγίδευςθ Αντιμικροβιακοφ
Antibiotic Lock Treatment - ALT

• Συνικωσ παράλλθλα με τθ 
ςυςτθματικι αγωγι για διάςωςθ του 
κακετιρα

• Υψθλζσ δόςεισ αντιμικροβιακοφ
ενδοαυλικά

• Εκρίηωςθ πακογόνων εντόσ τθσ 
βιομεμβράνθσ

• Κυριότερα φάρμακα βανκομυκίνθ και 
αμινογλυκοςίδεσ

• Φαίνεται να είναι αποτελεςματικι 
και θ δαπτομυκίνθ

• Ενίοτε ςυνιςτάται θ προςκικθ 
θπαρίνθσ ι άλλου παράγοντα

Αντιμικροβιακό Συγκζντρωςθ

Βανκομυκίνθ 1-5mg/ml 
12 ϊρεσ / θμζρα
Ηπαρίνθ 2500-5000IU/ml se CoNS, δεν 
απαιτείται ςε S. Aureus

Δαπτομυκίνθ 2.5-5mg/ml (διάλυςθ ςε Ringer’s)
12-18 ϊρεσ / θμζρα

Τιγκεκυκλίνθ 2mg/ml

Λινεηολίδθ 2mg/ml

Σιπροφλοξαςίνθ 2mg/ml

Γενταμικίνθ 5mg/ml (μαηί με EDTA 30mg/ml) για 1-3 
θμζρεσ

Αικανόλθ Διάλυμα 74% Ethanol 3ml μαηί με 1 ml 
NaCL 0.9% για 3 θμζρεσ
20-24 ϊρεσ / θμζρα
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Συμμόρφωςθ ςτθν εφαρμογι 

• Η ςυμμόρφωςθ ςτθν εφαρμογι των δεςμϊν 
φροντίδασ μετριζται και αποτιμάται ωσ 

«κακολικι   ι μθδενικι»




