
           

 

                                                                                                                          

Σηµειακός Επιπολασµός νοσοκοµειακών λοιµώξεων και κατανάλωσης αντιβιοτικών στα 

ελληνικά νοσοκοµεία. 

 

 

To τελευταίο νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε τον έλεγχο των Λοιµώξεων σε χώρους 

παροχής υγείας (Υ1.Γ.Π.114971/2014 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ τ. 388 Β΄/2014) ορίζει ότι ο 

σηµειακός επιπολασµός (Point Prevalence Survey-PPS) των Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων και της 

κατανάλωσης αντιβιοτικών, ως δείκτης επιτήρησης λοιµώξεων, πρέπει να πραγµατοποιείται ανά 

διετία, σε εθνικό επίπεδο, από όλα τα δηµόσια, στρατιωτικά και ιδιωτικά νοσοκοµεία της χώρας.  

Η Μονάδα Ελέγχου Λοιµώξεων του Πανεπιστηµίου Κρήτης σε συνεργασία µε το 

ΚΕΕΛΠΝΟ έχουν αναλάβει την ευθύνη οργάνωσης και διεκπεραίωσης των δύο σηµειακών 

καταγραφών που έχουν γίνει µέχρι σήµερα στη χώρα µας. Η πρώτη έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 

2012 µε την εθελοντική συµµετοχή 37 νοσοκοµείων από όλη την Ελλάδα και τη συνολική 

καταγραφή 8.247 ασθενών. Η δεύτερη, πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο του 2016 µε τη 

συµµετοχή (υποχρεωτική βάσει Υ.Α.) 120 νοσοκοµείων και την καταγραφή 15.406 ασθενών. Οι 

δύο αυτές καταγραφές πραγµατοποιήθηκαν ταυτόχρονα µε τις εθνικές καταγραφές των υπολοίπων 

ευρωπαϊκών χωρών- µελών. 

Το πρωτόκολλο των εθνικών καταγραφών σηµειακού επιπολασµού των νοσοκοµειακών 

λοιµώξεων και της κατανάλωσης αντιβιοτικών είναι προσαρµοσµένο στο αντίστοιχο του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (European Centre for Disease 

Prevention and Control- ECDC). Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ηλεκτρονική σελίδα: 

www.infectioncontrol.gr 

Τα αποτελέσµατα του PPS του 2012 υπάρχουν αναρτηµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

του ECDC µε τίτλο: “Surveillance Report: Point Prevalence Survey of health-care associated 

infections and antimicrobial use in European acute care hospitals 2011-2012” 

(https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/healthcare-associated-

infections-antimicrobial-use-PPS.pdf). Τα αναλυτικά αποτελέσµατα του PPS 2012 για τη χώρα µας 

παρουσιάζονται στο περιοδικό Infection and Drug Resistance σε άρθρο µε τίτλο: “Prevalence, 

incidence burden, and clinical impact of health-care associated infections and antimicrobial 

resistance: a national prevalent cohort study in acute care hospitals in Greece” (2017). 
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Τα ευρωπαϊκά και εθνικά αποτελέσµατα του PPS του 2016 θα εκδοθούν περί τα τέλη του 

2018. 

Ο επιπολασµός των ασθενών µε νοσοκοµειακή λοίµωξη και η κατανάλωση αντιβιοτικών 

στο ΠΑΓΝΗ στις δύο εθνικές καταγραφές (2012, 2016) ήταν: 
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ΠΑΓΝΗ 2016 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΓΝΗ 2016 
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