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Περίληψη: Είναι γνωστό από τη διεθνή βιβλιογραφία ότι 
ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομειακό περιβάλλον 
λόγω κάποιας προϋπάρχουσας λοίμωξης της κοινότητας 
δυνητικά μπορούν να αναπτύξουν ανθεκτικά στελέχη από 
κάποια ενδονοσοκομειακή επιλοίμωξη1-4. Οι ασθενείς της 
τρίτης ηλικίας (>65 έτη) είναι οι περισσότερο από κάθε 
άλλη ηλικιακή ομάδα ευάλωτοι στον τομέα των λοιμώξε-
ων, λόγω της συχνής συννοσηρότητας καθώς και των μει-
ωμένων εφεδρικών απαντήσεων του οργανισμού. Επίσης, 
οι συχνές εισαγωγές για διάφορα προβλήματα της υγείας 
τους στο νοσοκομείο, τους καθιστά ακόμη περισσότερο ευ-
άλωτους. Αρκετοί από αυτούς τους ασθενείς, τελικά, κατα-
λήγουν στο θάνατο5,6.
Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος είναι η συχνό-
τερη αιτία νοσοκομειακής αντιμετώπισης παγκοσμίως7 και 
ακολουθούν οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. 
Βέβαια, υπάρχουν και μελέτες που καταδεικνύουν τις λοι-
μώξεις αναπνευστικού ως της πρώτη αιτία, ακολουθώντας 
οι λοιμώξεις του ουροποιητικού.8 Άλλες λοιμώξεις που 
ακολουθούν είναι οι λοιμώξεις πεπτικού συστήματος και 
των μαλακών μορίων.

Σκοπός: Σύγκριση των ασθενών τρίτης ηλικίας που νοση-
λεύτηκαν λόγω λοίμωξης σε παθολογική κλινική δευτερο-
βάθμιου νοσοκομείου και απεβίωσαν με τους μη αποβιώ-
σαντες. Επίσης, σύγκριση των αποτελεσμάτων με τη διεθνή 
βιβλιογραφία.

Μέθοδος: Μελετήθηκαν ασθενείς και των δύο φύλων, που 
νοσηλεύθηκαν κατά τη διάρκεια 5 μηνών. Καταγράφηκε η δι-
άρκεια νοσηλείας, το είδος της λοίμωξης, τα αντιβιοτικά που 
χρησιμοποιήθηκαν, οι μικροοργανισμοί, που απομονώθηκαν, 
καθώς και διάφορες συννοσηρότητες (Χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια, Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2, Aνοϊκό σύν-
δρομο, Δυσλιπιδαιμία). Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε τέσσερις 
ηλικιακές ομάδες (πίνακας 1). Για τη σύγκριση των στοιχείων 
των θανόντων με εκείνων που έλαβαν κανονικό εξιτήριο, έγινε 
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στατιστική ανάλυση με τη χρήση του στατιστικού λογι-
σμικού προγράμματος SPSS (IBM version 20) και του λο-
γισμικού προγράμματος Excel. 

Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 155 φάκελοι ασθενών. Το 
ποσοστό των εισαχθέντων αντρών και γυναικών στην κλι-
νική ήταν 39,4% και 60,6% αντίστοιχα. 
Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 80,45 έτη (SD 7,93 έτη). Ση-
μειώθηκαν 17 θάνατοι (11%). Από αυτούς, οι 11 (64,7%) 
ήταν άντρες και οι υπόλοιποι 6 (35,3%) ήταν γυναίκες 
(εικόνα 1).

Στην ηλικιακή ομάδα 80-89 έτη σημειώθηκαν 12 (70,58%) 
θάνατοι. Παρατηρήθηκε ισχυρή συσχέτιση όσον αφορά 
το φύλο και τα ποσοστά θανάτου (p=0,023). Η συσχέτιση 
μεταξύ θανάτων και εστίας λοίμωξης ή συννοσηροτήτων 
δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Η πολυπαραγοντική στα-
τιστική ανάλυση, ανέδειξε ως ανεξάρτητους παράγοντες 
κινδύνου για θνητότητα, τους παράγοντες που παρουσι-
άζονται στον πίνακα2.
Η ανθεκτικότητα στη σιπροφλοξασίνη (σε ασθενείς με 
λοίμωξη του ουροποιητικού) βρέθηκε ότι σχετίζεται ση-
μαντικά με τη θνητότητα (p=0,004).

Συμπεράσματα: Οι θανόντες ασθενείς τρίτης ηλικί-

ας, που νοσηλεύονται για λοίμωξη, είναι συνηθέστερα 
άντρες με λοίμωξη του αναπνευστικού.10  Η απομόνω-
ση στελέχους Methicillin resistant staphylococcus aureus 
(MRSA) είναι ένας παράγοντας κινδύνου για αυξημένη 
θνητότητα μεταξύ των ασθενών αυτών.11 Η ανθεκτικό-
τητα των μικροβίων στις κινολόνες σχετίζεται σημαντικά 
με θανάτους ασθενών τρίτης ηλικίας που νοσηλεύονται 
για λοίμωξη του ουροποιητικού.12 Αν και οι περισσότε-
ρες εισαγωγές πραγματοποιούνται λόγω λοίμωξης του 
ουροποιητικού (εικόνα 2) για το γυναικείο φύλο, τελικά, 
οι βαρύτερες λοιμώξεις, που οδηγούν σε θάνατο είναι 
λοιμώξεις του αναπνευστικού στο αντρικό φύλο13.
Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης φαίνεται να 
συμφωνούν σε αρκετά σημεία με άλλες μελέτες14-17 

Πίνακας 1. 
Συχνότητα λοιμώξεων ανά ηλικιακή ομάδα.

Εικόνα 1. 
 Σύγκριση θανάτων με κανονικά εξιτήρια.

Πίνακας 2. 
Ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου θνητότητας.

Εικόνα 2. 
Λοιμώξεις ανά σύστημα.

Πίνακας 3. 
Σύγκριση παρούσης μελέτης με άλλες μελέτες για 

θάνατο από λοιμώξεις στην τρίτη ηλικία.
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προς αυτή την κατεύθυνση ως προς το μέσο όρο ηλικίας 
των ασθενών, το ποσοστό θανάτου, το φύλο και την υψη-
λή τιμή κρεατινίνης ορού (πίνακας 3).
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Geriatric patients, is a highly sensitive group, with re-
duced reserves who develop very often hospital-acquired 
infections despite their initial reason of admission to hos-
pital. This study, included male and female geriatric pa-
tients and we recorded the type of the infection as well 
as the responsible microorganism that caused the infec-
tion. There was a statistic significance between patient’s 
sex and death due to infection (p=0,023). Also, we dem-
ostrated that the profile of the patients that pass away 
due to an infection is: male with upper respiratory tract 
infection.
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