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Ποιότητα Φροντίδας

Lohr K. Committee to Design a Strategy for Quality Review and Assurance. In: Medicare, editor. Medicare: a strategy for quality assurance. Vol. 
1. Washington, DC: National Academy Press; 1990

Ο βαθμός κατά τον οποίο οι υπηρεσίες υγείας  τόσο σε ατομικό όσο 

και σε συλλογικό επίπεδο, αυξάνουν τη πιθανότητα των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων  σύμφωνα με την πρόσφατη επιστημονικά 

τεκμηριωμένη γνώση.

Οι περισσότεροι δείκτες ποιότητας αποτελούνται από τα 5Ds:

Death, Disease, Disability, Discomfort & Dissatisfaction



Ασφάλεια Ασθενών  
Patient Safety

Institute of Medicine (IOM)

Patient safety was defined by the IOM as 

“The prevention of harm to patients.” 

Με έμφαση στο: 

✓ Στο σύστημα φροντίδας που προλαμβάνει το λάθος

✓ Στη δυνατότητα αναγνώρισής των λαθών και βελτίωσης των διαδικασιών

✓ Στην διαμόρφωση κατάλληλης κουλτούρας ασφάλειας που 

συμπεριλαμβάνει επαγγελματίες υγείας, οργανισμούς και ασθενείς.

Safety is the foundation upon which all other aspects of quality care are built



ΟΡΙΣΜΟΣ
NOSOCOMIAL-HOSPITAL ACQUIRED INFECTIONS 
HCAIs/HAIs- Health Care Associated Infections 
ΛΣΧΠΥΥ- Λοιμώξεις Συνδεόμενες με Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

Λοιμώξεις Συνδεόμενες με Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΛΣΧΠΥΥ) είναι οι λοιμώξεις
που εμφανίζονται κατά την διάρκεια νοσηλείας του ασθενή σε νοσοκομείο ή άλλο ΧΠΥΥ
και που δεν είχε εκδηλωθεί αλλά ούτε ήταν και σε χρόνο επώασης κατά την εισαγωγή του
ασθενή στο νοσοκομείο.

Σε αυτό τον ορισμό συγκαταλέγονται λοιμώξεις που συνδέονται με την περίθαλψη-φροντίδα
αλλά εμφανίζονται και μετά την έξοδο του ασθενή από το νοσοκομείο καθώς και λοιμώξεις
σε επαγγελματίες υγείας ή συγγενείς.

WHO



The impact of HAIs linked to the patient safety & the viability 
of Healthcare Systems 

Category of Costs

Direct Hospital 
Costs

Fixed Costs
Buildings 
Utilities
Equipment/ Technology
Labor (Laundry, Environmental 
Control, Administrator) 

Variable Costs 

Medications          Procedures
Food                     Devices
Consultations Testing
Treatments Supplies

Indirect Costs

Lost/ Wages
Diminished worker productivity on the job
Short term & Long term morbidity
Mortality
Income lost by family members
Forgone leisure time
Time spent by family/ friends for hospital visits/ travel costs/ home care

Intangible Cost
Psychological Costs (anxiety, grief, job loss)
Pain & Suffering
Change in social functioning/ daily activities

*Adapted from Haddix AC & Shaffer PA. Cost- Effectiveness analysis. 
Prevention Effectiveness: A Guide to Decision Analysis & Economic Evaluation, 1996

HAI’s impact both 

in Patient & 

Healthcare System 

are multiple, direct 

& indirect



Η επίπτωση των ΝΛ στους ασθενείς 

Η επίπτωση των ΝΛ στους ασθενείς είναι καλά καταγεγραμμένη:

◦ Αύξηση νοσηρότητας & θνητότητας

◦ Μείωση ευεξίας & αύξηση πόνου

◦ Θέματα ασφαλείας, όπως μειωμένη προσοχή σε απομονωμένους ασθενείς από τους ΕΥ καθώς και οι 

ψυχολογικές  επιπτώσεις ειδικά σε περιπτώσεις ασθενών που νοσηλεύονται σε χώρους μακροχρόνιας 

φροντίδας (οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούν και τη μόνιμη κατοικία τους). 

◦ Επιμήκυνση παραμονής στο νοσοκομείο με αποτέλεσμα την αύξηση του άμεσου κόστους και μείωση 

της διαθεσιμότητας των κλινών.



Μπορούν να προληφθούν οι ΛΣΧΠΥ;

Reviewed 434 from 4.847 studies
International Bibliography reports that 65%–70% of CABSI & CAUTI and 55% of VAP & SSI could 
be prevented by implementing the appropriate protective measures.
The estimated number of preventable Infections & deaths annually are: 

Human lives saved

CAUTI 2,225–9,031 
CABSI 5,520–20,239  
VAP 13,667–19,782  
SSI  2,133–4,431

Preventable infections

CAUTI 95,483 - 387,550
CABSI 44,762–164,127 
VAP 95,078–137,613
SSI 75,526–156,862 

Direct Associated costs

CAUTI $115 million -$1.82 billion  
CABSI $960 million - $18.2 billion
VAP $2.19 billion - $3.17 billion 
SSIs $166 million -$345 million

Estimating the Proportion of Healthcare-Associated Infections That Are Reasonably Preventable and the Related Mortality and Costs 
Craig A.et al  infection control and hospital epidemiology  2011 



Πρόληψη Λοιμώξεων και Ασφάλεια Ασθενών

Ο Έλεγχος & η Πρόληψη Λοιμώξεων είναι βασικό στοιχείο της ασφάλειας των ασθενών, 

καθώς οι ΝΛ είναι η πιο συχνή επιπλοκή που επηρεάζει τους νοσηλευόμενους ασθενείς

Saving Lives and Saving Money: Hospital-Acquired Conditions Update 
Interim Data From National Efforts To Make Care Safer, 2010-2014 



Το νομικό πλαίσιο στην Ευρώπη για τις ΛΣΧΠΥ

In November 2001, the EU Health Ministers adopted the Council Recommendation on the prudent use
of antimicrobial agents in human medicine (2002/77/EC).

In June 2009 they adopted the Council Recommendation on patient safety, including the prevention
and control of healthcare associated infections (2009/C 151/01).

These Recommendations ask Member States to adopt and
implement specific strategies for the prudent use of
antimicrobial agents - aiming at containing antimicrobial
resistance, and for the prevention and control of
healthcare-associated infections - aiming at improving
patient safety.



Ποιότητα - Ασφάλεια – Λοιμώξεις σε ΧΠΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΛΣΧΠΥ

Η ασφάλεια των ασθενών είναι ο βασικός 
άξονας της διασφάλισης της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.  
Η πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων 
αποτελούν καθοριστικό παράγοντα της 
Ασφάλειας.



Τι είναι η Μικροβιακή Αντοχή;

Η Μικροβιακή Αντοχή είναι η μη θανάτωση των μικροοργανισμών από τα αντιβιοτικά. Είναι ένα
φαινόμενο που εκφράζεται τόσο σε κλινικό (in vivo) όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο (in vitro).

Σε κλινικό επίπεδο : αποτυχία αντιμικροβιακής θεραπείας όμενο που εκφράζεται τόσο σε
κλινικό (in vivo) όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο (in vitro).

Τα μικρόβια προσαρμόζονται στις συνθήκες που βιώνουν…και επιβιώνουν αναπτύσσοντας 
μηχανισμούς αντοχής 

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 



Γιατί η  διεθνής κινητοποίηση για την μικροβιακή αντοχή 
εντείνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια;

ΔΕΔΟΜΕΝΟ 1. Η AMR αποτελεί πλέον κρίση δημόσιας υγείας και στον ανεπτυγμένο κόσμο

ΔΕΔΟΜΕΝΟ 2. Διανύουμε ήδη την περίοδο της ΠΑΝ-ΑΝΤΟΧΗΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΟ 3. Η διασπορά των Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) έχει παγκόσμια 
κατανομή

ΔΕΔΟΜΕΝΟ 4. Η διασπορά της αντοχής έχει επέλθει στην τροφική αλυσίδα και στο περιβάλλον



Global increase and geographic convergence in antibiotic consumption 
between 2000 and 2015, published March 26, 2018 in the Proceedings of the 
National Academy of Science (PNAS)



Environmental Science and Pollution Research March 2018
Characterization of multiple antibiotic resistance of culturable microorganisms
and metagenomic analysis of total microbial diversity of marine fish sold in retail shops in Mumbai, India.

Ενιαία Υγεία

https://link.springer.com/journal/11356


Η οικονομική επίπτωση της ΜΑ σε παγκόσμιο επίπεδο

The cost of treating a resistant bacterial infection
has been estimated to be $10,000-40,000 more
than the cost of the same bacterial infection.

WORLD BANK 
PROJECTIONS OF AMR 

IMPACT BY 2050

Average Per capita Income
Poverty

Livestock
Trade

Cost of Health Systems

World Bank (2017). Drug-resistant infections: A threat to our economic future. Final report. 
Washington DC, World Bank Group



Η απειλή της ΜΑ στην Ευρώπη

Το βάρος των λοιμώξεων από ανθεκτικά σε αντιβιοτικά 
βακτήρια στον πληθυσμό της Ευρώπης μπορεί να 

συγκριθεί με αυτόν της γρίπης, της φυματίωσης και 
του HIV/AIDS συνολικά.



Η απειλή της ΜΑ στην Ευρώπη

Κάθε χρόνο, 33000 άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας βακτηρίων 
ανθεκτικών στα αντιβιοτικά. Αυτό μπορεί να συγκριθεί με το 

συνολικό αριθμό επιβατών από 100 μεσαία σε μέγεθος 
αεροπλάνα. 

75% του φορτίου των ανθεκτικών βακτηρίων στην Ευρώπη 
προέρχεται από τις νοσοκομειακές λοιμώξεις

1 στις 3 ΝΛ προκαλείται από βακτήρια 
ανθεκτικά στα αντιβιοτικά



Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria 
in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis

Lancet Infect Dis 2018



Νέα αντιβιοτικά για τη θεραπεία λοιμώξεων από ανθεκτικά παθογόνα



Eurosurveillance 2019



Η σχέση ΝΛ & ΜΑ

Η εμφάνιση των βακτηρίων ανθεκτικών σε αντιβιοτικά είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της 

επίπτωσης των ΝΛ.

Το κόστος της ΜΑ έχει υπολογιστεί αδρά με βάση τα παρακάτω:

◦ Επιμήκυνση παραμονής στο νοσοκομείο

◦ Πρόσθετες έρευνες πχ εργαστηριακοί έλεγχοι

◦ Πρόσθετα φάρμακα, καθώς ο ασθενής πιθανόν να μην αντιδράσει στην αρχική θεραπεία

◦ Αυξημένα κόστη για διαδικασίες απομόνωσης

◦ Αυξημένο ποσοστό θανάτων



HAIs pathogens in Greece  (PPS 2016)

ACINETOBACTER

KLEBSIELLA

PSEUDOMONAS

E.COLI

SAUREUS 

SEPID

PROT

ENTER.FAEC
ENTER.FAECIUM

MRSA VRE 3GR-E.COLI GR-KP CR-PS CR-AC

50%

13%

50%
67%

49%

83%

52%

23% 24%

65%
45%

88%

2012 2016



Prevalence, incidence burden, and clinical impact of healthcare-associated infections and antimicrobial 
resistance: a national prevalent cohort study in acute care hospitals in Greece

9,1% επιπολασμός HAIs

5,2% ετήσια επίπτωση HAIs

121,142 ασθενείς με νοσοκομειακή λοίμωξη κάθε έτος

4,3 επιπλέον ημέρες νοσηλείας(95% CI 2.4–6.2)

9.7% και 23.2% αντίστοιχα η θνητότητα στις 30/90 ημέρες 

infection and drug resistance 2017:10 317–328



Prevalence, incidence burden, and clinical impact of healthcare-associated infections and 
antimicrobial resistance: a national prevalent cohort study in acute care hospitals in Greece

AMR is a major contributing factor in prolonging hospital LOS, with the mean
excess LOS ranging from 9.6 days in MRSA or VRE infections to more than 20
days in infections caused by major carbapenem-resistant gram-negative
pathogens

case-fatality rates at 90 days reached 
37% in patients infected by 3rd g, ceph.Resistant Enterobacteriaceae,
33% in patients infected by carbapenem resistant Enterobacteriaceae,
35% in those infected by carbapenem-resistant A. baumannii. 

the daily risk of dying within 90 days of admission was shown to increase by 90%–
110% in patients infected by these resistant pathogens compared to uninfected 
patients.

Infection and Drug Resistance 2017

Η απειλή 
της ΜΑ 
στην 
Ελλάδα



Recent changes in bacteremia in patients with cancer: a systematic review of 
epidemiology and antibiotic resistance

Eur J Clin Microbiol Infect Dis (2013)



Bacteraemia due to multidrug-resistant gram-negative bacilli in cancer patients: risk 

factors, antibiotic therapy and outcomes. 

Gudiol C et al, J Antimicrob Chemother 2011 



Infection and Drug Resistance 2018

Neutropenia

Multiple organ dysfunction

Respiratory failure

CnSKP infection

High APACHE II score

Tigecycline therapy after BSI

In the multivariate analysis  factors independently associated with a higher risk of mortality

were as follows:

the 30-day death rate associated with CnSKP-BSI was 58.5%, significantly higher than that associated with CSKP (15.4%)

Data from a total of 428 patients with carbapenem-susceptible Klebsiella pneumoniae

(CSKP) and CnSKP BSIs were collected at a single center between January 2013 and December 2015.



Infections Due to Multidrug-Resistant Bacteria in
Oncological Patients: Insights from a Five-Year
Epidemiological and Clinical Analysis

Microorganisms 2019

69% had received antibiotics
74% prior hospitalization in the last 6 months
23% patients were considered septic upon admission 

Mean duration of hospitalization for the infection 
episode was 17.4 days 
Death was recorded in 23 (32%) patients, in 22 of 
them it was considered as infection-related 
Death occurred in 10.52 days  since MDR infection 
diagnosis

37% MDR K. pneumoniae, 
24% MRSA, 
21% MDR A. baumannii, 
5% MDR P. aeruginosa
4% MDR E. coli
3% VRE 
6% MDR more than two bacteria



Πρόληψη αποικισμού
Πρόληψη λοίμωξης

Κατάλληλη θεραπεία
Νέες θεραπείες?

ANTIBIOTIC STEWARDSHIP

The optimal management of KPC-KP infections in critically ill
patients relies on a concerted multidisciplinary approach



Basic recommendations in endemic situation: MDR-Klebsiella pneumoniae

Intervention Evidenc Recommendation

1 Hand Hygiene Moderate Strong

2 Contact precautions (CP) Moderate Strong

3 Isolation room Moderate Strong

4 Alert code
(previous positive) and pre-emptive CP

Moderate Conditiona

5 Education     Moderate Conditional

6 Environmental cleaning (EC) Moderate Conditional

7 Antimicrobial stewardship (ABS) Moderate Conditional

8 Infection prevention and control (IPC)
infrastructure

NA

Clin Microbiol Infect 2014

Αντιβιοτικά

Διασπορά

ΝΛ



Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο 
δράσης για την ΜΑ

The key objectives of this 
new plan are built on three 
main pillars: 
1. Making the EU a best 
practice region 
2. Boosting research, 
development and innovation 
3. Shaping the global agenda

One Health 
National Action 

Plans

One health 
Network

European Joint 
Actions 



ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΦΕΚ 388-18/2/2014)

Υποχρεωτική Επιτήρηση Δεικτών  

Πρόγραμμα Ελέγχου Λοιμώξεων
Εσωτερικός Κανονισμός Νοσοκομείων

Ετήσιο Σχέδιο Δράσης

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ)
Ομάδα Επιτήρησης  Κατανάλωσης και Ορθολογικής Χρήσης 

Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ)

Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τον 9ο του 2018 συγκροτήθηκε η Εθνική Επιτροπή Ενιαίας Υγείας 
με εκπροσώπους από τα υπουργεία Υγείας, ΥΠΑΑΤ, Ενέργειας και 

Περιβάλλοντος η οποία εκπόνησε και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
την αντιμετώπιση της  Μικροβιακής Αντοχής στη χώρα μας



Περιορισμοί στην αποτελεσματική πρόληψη των ΝΛ 



Περιορισμοί στην αποτελεσματική πρόληψη των ΝΛ 



Organizational culture and Quality of Care

National Quality Forum. National consensus standards for nursing-sensitive care: an initial 
performance measure set. Washington, DC: National Quality Forum; 2004. p. 40

The types of errors and harm are further classified regarding domain, or where 

they occurred across the spectrum of health care providers and settings:

1. Latent failure—removed from the practitioner and involving decisions 

that affect the organizational policies, procedures, allocation of resources

2. Active failure—direct contact with the patient

3. Organizational system failure—indirect failures involving management, 

organizational culture, protocols/processes, transfer of knowledge, and 

external factors

4. Technical failure—indirect failure of facilities or external resources



EUJAMRAI: Αποτελέσματα ευρωπαϊκής έρευνας 
σχετικά με πρόληψη των ΝΛ και την ασφάλεια των 
ασθενών 

30% των ΕΝΛ πιστεύουν ακράδαντα πως είναι ασφαλές να δουλεύουν 
στο νοσοκομείο

42% των ΕΝΛ πιστεύουν ακράδαντα  πως οι ασθενείς είναι ασφαλείς

34% των ΕΥ πιστεύουν ακράδαντα πως είναι ασφαλές να δουλεύουν στο 
νοσοκομείο

50% των ΕΥ πιστεύουν ακράδαντα πως το προσωπικό δουλεύει σε 
ασφαλές περιβάλλον

60% των ΕΝΛ ανέφεραν πως η κουλτούρα του οργανισμού προωθεί την 
έκφραση λαθών στην καθημερινή πρακτική



Ευαισθητοποίηση οργανισμού 
Δράσεις του ΕΟΔΥ  



Universal Infection Control Framework 
Components

Universal Infection Control Framework: 

Το ΕΠΕΛ αποτελείται από ένα σύνολο διαδικασιών και εργαλείων τα οποία εστιάζουν 
στα  παρακάτω βασικά στοιχεία:

1. Στον καθορισμό ρόλων & αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων στην εφαρμογή ενός ΕΠΕΛ

2. Στην βελτίωση της Επικοινωνίας & Συνεργασίας μεταξύ όλων εμπλεκόμενων

3. Στην αξιοποίηση των δεδομένων επιτήρησης

4. Στην αποδοτική διαδικασία Εκπαίδευσης & Ευαισθητοποίησης των ΕΥ

5. Στην εγκατάσταση ενός λειτουργικού μηχανισμού αξιολόγησης (Audit)

6. Στην ιεράρχηση και κατάλληλη διαθεσιμότητα των πόρων 

Who participates: 

17 Healthcare settings from: 

• Austria
• Greece
• Italy
• Spain
• Portugal



Υγιεινή των Χεριών και Ποιότητα ΠΥΥ

Για την πρόληψη της μικροβιακής αντοχής και των νοσοκομειακών λοιμώξεων διεθνώς αλλά και στα
ελληνικά νοσοκομεία, σύμφωνα με το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο (ΦΕΚ 388-18/2/2014), η Υγιεινή των
Χεριών αποτελεί δείκτη ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και ακρογωνιαίο λίθο της
ασφάλειας των ασθενών.

Επίσης, αποτελεί έναν από τους δείκτες υποχρεωτικής επιτήρησης στον οποίο πρέπει να συμμετέχουν τα
νοσοκομεία αποστέλλοντας τα δεδομένα καταγραφής τους στον ΕΟΔΥ.



ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ: Οι κλινικοί σύνδεσμοι είναι επαγγελματίες υγείας ιατροί και νοσηλευτές από τους τρεις κλινικούς

τομείς, παθολογικό, χειρουργικό και ΜΕΘ, στους οποίους υλοποιείται η επιτήρηση της συμμόρφωσης στην ΥΧ. Η συμμετοχή τους στο

πρόγραμμα είναι εθελοντική και η δράση τους γίνεται παράλληλα με τα υπόλοιπα εργασιακά τους καθήκοντα. Ο ρόλος τους είναι κρίσιμος

και πολλαπλός γιατί πέραν της επιτήρησης της συμμόρφωσης αποτελούν τους κοινωνούς της σημασίας της ΥΧ για την ασφάλεια των

ασθενών και στους υπόλοιπους συναδέλφους τους, συμβάλλοντας στην αλλαγή της στάσης του προσωπικού.

Πιλοτικό πρόγραμμα του ΕΟΔΥ για την προώθηση της ΥΧ 
στα ελληνικά νοσοκομεία



Quiz 2
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΟΥ “Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site 
Infection”, πόσες συστάσεις για την πρόληψη λοιμώξεων στο χειρουργικό τομέα 
έχουν ισχυρή απόδειξη για την κάθε δράση;

Καμία

25%

50%

75%
All recommendations have low to moderate 
quality of evidence



Έχει υπολογιστεί πως οι evidence-based πρακτικές χρειάζονται 
χρόνια ώστε να ενταχθούν στις υπηρεσίες υγείας. 

Πόσο χρειάζεται κατά μέσο όρο;

0-5 χρόνια

6-10 χρόνια

11-15 χρόνια

Περισσότερο από 15 χρόνια

Quiz 1

17 years in average, the 
compliance rate for many 
procedures remains low after 
decades.

Bauer, BMC Psychology 2015



ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ


