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Περίληψη: 		Η	γήρανση	συνοδεύεται	από	αυξημένη	συχνό-
τητα	εμφάνισης	χρόνιων	νοσημάτων,	μείωση	του	λειτουρ-
γικού	επιπέδου	και	επομένως	απαιτείται	πιο	συχνά	ιατρική	
και	νοσηλευτική	φροντίδα	για	κάποιο	χρονικό	διάστημα.	Οι	
λοιμώξεις	αποτελούν	ιδιαίτερο	πρόβλημα	στην	ομάδα	αυτή	
των	ασθενών	και	ιδίως	σε	όσους	φιλοξενούνται	σε	κέντρα	
χρόνιας	φροντίδας	ηλικιωμένων.		Η	διάγνωση	και	αντιμετώ-
πιση	των	λοιμώξεων	στα	κέντρα	χρόνιας	περίθαλψης	ηλικι-
ωμένων	είναι	ιδιαίτερα	δύσκολη	λόγω	ιδιαιτεροτήτων	τόσο	
της	ηλικιακής	ομάδας	των	ασθενών	αυτών	όσο	και	του	τρό-
που	οργάνωσης	αυτών	 των	δομών.	Οι	συχνότερες	 λοιμώ-
ξεις	αφορούν	το	ουροποιητικό	σύστημα,	το	αναπνευστικό	
σύστημα,	το	γαστρεντερικό	σύστημα	και	το	δέρμα	με	τα	μα-
λακά	μόρια.	Χρειάζεται	αυξημένη	επαγρύπνηση	και	στρατη-
γική	διάγνωσης	και	αντιμετώπισης	των	λοιμώξεων	αυτών.	
Ιδιαίτερα	σημαντική	καθίσταται	η	καθιέρωση	μέτρων	πρό-
ληψης,	αλλά	και	περιορισμού	της	εξάπλωσης	των	λοιμώξε-
ων	στα	κέντρα	χρόνιας	περίθαλψης	ηλικιωμένων.

Ιατροκοινωνικά Θέματα



ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2017, Τόμος 13, Τεύχος 116

1. Εισαγωγή 

1.1 Κέντρα χρόνιας περίθαλψης ηλικιωμένων
Ο	 	 πληθυσμός	 των	 ανεπτυγμένων	 χωρών	 αυξάνει	

διαρκώς.	 Η	 γήρανση	 συνοδεύεται	 από	 αυξημένη	 συ-
χνότητα	 εμφάνισης	 χρόνιων	 νοσημάτων,	 μείωση	 του	
λειτουργικού	 επιπέδου	 και	 επομένως	 απαιτείται	 πιο	
συχνά	 ιατρική	 και	 νοσηλευτική	 φροντίδα	 για	 κάποιο	
χρονικό	διάστημα1.	Τα	κέντρα	χρόνιας	περίθαλψης	ηλι-
κιωμένων	είναι	δομές	που	προσφέρουν	κυρίως	νοση-
λευτική	φροντίδα	σε	ανθρώπους	με	χρόνια	νοσήματα,	
που	δεν	είναι	δυνατόν	να	λειτουργήσουν	ανεξάρτητα.	
Αυτή	η	φροντίδα	μπορεί	να	αφορά	μεγάλα	διαστήμα-
τα	σε	ασθενείς	που	δεν	είναι	σε	οξεία	φάση	νόσου	ή	
μικρότερα		κυρίως	για	παροχή	φροντίδας	αποκατάστα-
σης	2.	 		

1.2 Λοιμώξεις και ιδιαιτερότητες τους στα κέντρα χρό-
νιας περίθαλψης 

Οι		λοιμώξεις	στα	κέντρα	χρόνιας	περίθαλψης	ηλι-
κιωμένων	είναι	ιδιαίτερα	συχνές.	Οι	νοσηλευόμενοι	σε	
αυτά	 τα	 κέντρα	 είναι	 ασθενείς	 υψηλού	 κινδύνου	 για	
λοιμώξεις.	Οι	περισσότεροι	είναι	ηλικιωμένοι	με	πολλά	
συνοδά	νοσήματα	(όπως	καρδιακή	ανεπάρκεια,	χρόνια	
αποφρακτική	 πνευμονοπάθεια,	 σακχαρώδη	 διαβήτη,	
νεφρική	ανεπάρκεια,	άνοια)	που	δημιουργούν	δυσκολί-
ες	στη	διάγνωση	της	λοίμωξης.	Επίσης	συχνά	τα	κέντρα	
αυτά	 δεν	 διαθέτουν	 κατάλληλο	 εξοπλισμό	 και	 εξειδι-
κευμένο	προσωπικό	ώστε	να	μπορεί	να	αναγνωριστεί	
έγκαιρα	μια	λοίμωξη3.	 Επιπλέον	οι	ηλικιωμένοι	 έχουν	
μειωμένη	ανοσολογική	απόκριση	 λόγω	φαινοτυπικών	
και	λειτουργικών	αλλαγών	στα	B	και	Τ	κύτταρα.	Η	κακή	
διατροφή,	οι	συννοσηρότητες	και	η	πολυφαρμακία	(κυ-
ρίως	ανοσοκατασταλτικών)	παίζουν	ρόλο	στη	μειωμένη	
ανοσολογική	 απόκριση.	 Η	 κακή	 υγιεινή	 (πλύσιμο	 χε-
ριών,	προσωπική	υγιεινή)	 των	ηλικιωμένων,	συνήθως	
λόγω	κατάκλισης,	μειωμένης	κινητικότητας	και	άνοιας,	
οδηγεί	σε	αποικισμό	από	μικρόβια.	Η	παρουσία	φλεβι-
κών	καθετήρων,	ουροκαθετήρων,	σωλήνων	σίτισης	και	
συσκευών	μηχανικού	αερισμού	αυξάνει	τον	κίνδυνο	για	
την	εμφάνιση	μιας	λοίμωξης.	Τέλος,	οι	ασθενείς	αυτοί,	
στις	περισσότερες	των	περιπτώσεων,	έχουν	ήδη	μακρά	
νοσηλεία	σε	νοσοκομεία,	οπότε	έχουν	λάβει	για	μεγά-
λο	διάστημα	αντιμικροβιακή	αγωγή	(συνήθως	ευρέως	
φάσματος)	γεγονός	που	αυξάνει		τον	κίνδυνο	για	εμφά-
νιση	πολυανθεκτικών	στελεχών3.	 	

Η	 διάγνωση	 και	 η	 αντιμετώπιση	 των	 λοιμώξεων	
στα	κέντρα	αυτά	εμφανίζει	δυσκολίες.	Υπάρχει	δυσκο-
λία	στην	διάγνωση,	καθώς	οι	ηλικιωμένοι	εμφανίζουν	
άτυπα	συμπτώματα.	Η	απουσία	πυρετού	στους	ηλικι-
ωμένους	είναι	 ιδιαίτερα	συχνή	λόγω	της	 	πτώσης	 της	
φυσιολογικής	 θερμοκρασίας	 του	 σώματος.	 Αλλα	 συ-
μπτώματα,	που	θα	πρέπει	 να	αφυπνίσουν	 το	προσω-
πικό	 των	κέντρων	αυτών,	 είναι	η	 έκπτωση	 του	επιπέ-

δου	συνείδησης,	η	σύγχυση,	οι	πτώσεις,	η	ακράτεια,	η	
επιδείνωση	 της	 κινητικότητας,	 η	 μειωμένη	 σίτιση	 και	
η	αδυναμία	συνεργασίας	με	το	προσωπικό.	Επίσης	τα	
κέντρα	αυτά	δεν	είναι	στελεχωμένα	με	το	απαραίτητο		
ιατρικό	και	νοσηλευτικό	προσωπικό	και	δεν	διαθέτουν	
τον	κατάλληλο	διαγνωστικό	εξοπλισμό3.

2. Υπεύθυνοι παθογόνοι μικροοργανισμοί

Τα	 πιο	 συχνά	 μικρόβια	 που	 προκαλούν	 λοιμώξεις	
στους	νοσηλευόμενους	ηλικιωμένους	είναι:	
•	 gram-	 μικρόβια	 όπως	 Ε.coli,	 Klebsiella	 spp,	

Proteus	 spp,	 Pseudomonas	 spp,	 Enterobacter	 spp,	
Acinetobacter	 spp,	 Serratia	 spp,	 Salmonella	 spp,	
Shigella		spp,	Haemofilus	influenza,

•	 gram+	 όπως	 Staphylococcus	 aureus,	 Streptococci	
(κυρίως	 pneumoniae),	 Clostridium	 difficile	 (κυρίως	
μετά	από	χρήση	αντιβιοτικών),

•	 μύκητες,
•	 παράσιτα	(Gardia	lamblia,	Entamoeba	listolytica)
•	 Ιοί	 (Influenzae	 A,B,	 	 Parainfluenzae,	 Syncytial	

virus,	 Adenovirus,	 Rhinovirus,	 Rotovirus,	
Coronavirus3,4,5	

Συχνά	πολυανθεκτικά	στελέχη	είναι	τα	εξής:	
•	 ανθεκτικά	στα	β-λακταμικά	αντιβιοτικά	(κλαβουλα-

νικό,	σουλμπακτάμη,	ταζομπακτάμη),	
•	 ανθεκτικά	στις	κινολόνες	,
•	 ESBL	(extended	spectrum	b	lactamase)	
•	 Gram-	βακτήρια	με	αντοχή	στην	πενικιλίνη	και	στις	

κεφαλοσπορίνες
•	 ΑΜP-C	 	gram-	βακτήρια	με	αντοχή	σε	κεφαλοσπο-

ρίνες	(πιθανώς	εξαίρεση	η	κεφεπίμη)	και	συνήθως	
αντοχή	σε	κλαβουλανικό	και	σουλμπακτάμη,

•	 μικρόβια	 που	 εκκρίνουν	 καρβαπεναμάσες	 (πχ	 συ-
χνά	 στελέχη	 KPC,MBL)	 υδρολύουν	 πενικιλίνες,	 κε-
φαλοσπορίνες	και	καρβαπενέμες	4.

•	 MRSA	(methicillin	resistant	Staphylococcus	aureus)
•	 VRE	(vancomycin	resistant	Enterococci)
•	 PRP	(penicillin	resistant	S.pneumoniae)1 

3. Διάγνωση και στρατηγική αντιμετώπισης

Οι	πιο	συχνές	λοιμώξεις	είναι	οι	λοιμώξεις	του	ουρο-
ποιητικού,	 του	 αναπνευστικού,	 του	 γαστρεντερικού2,3 
και	των	μαλακών	μορίων	και	δέρματος3.	Σε	υποψία	λοί-
μωξης	θα	πρέπει	να	γίνονται	συγκεκριμένες	ενέργειες	
από	το	νοσηλευτικό	προσωπικό.	Αρχικά	θα	πρέπει	να		
γίνεται	εκτίμηση		των	ζωτικών	σημείων	του	ασθενούς,	
δηλαδή	θερμομέτρηση,	αριθμός	αναπνοών,	σφυγμός,	
αρτηριακή	 πίεση,	 έλεγχος	 σημείων	 αφυδάτωσης	 και	
της	 νοητικής	 κατάστασης2.	 ΄Οσον	 αφορά	 τη	 θερμο-
μέτρηση	 στοιχείο	 υπέρ	 λοίμωξης	 είναι	 μια	 μέτρηση	
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>37,80C	ή	πολλές	μετρήσεις	>37,20C	από	στόματος	ή	
>37,50C	από	ορθό	ή	σταθερά	>	1,10C	από	τη	συνήθη	
θερμοκρασία.	Εν	συνεχεία,	μια	γενική	αίματος	δίνει	μια	
εικόνα	 της	 κατάστασης	 του	 ασθενούς.	 Αν	 στη	 γενική	
ανευρεθούν	 λευκά	 αιμοσφαίρια	 >14.000	 ή	 αριστερή	
στροφή	>6%		θα	πρέπει	να	ακολουθήσει	ο	κατάλληλος	
έλεγχος.	

3.1 Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος

Η	ουρολοίμωξη	είναι	η	πιο	συχνή	λοίμωξη	σε	τέτοια	
κέντρα.	Εμφανίζεται	με	δυσουρικά	ενοχλήματα	(κυστί-
τιδα),	 	οσφυικό	πόνο	 (πυελονεφρίτιδα)	ή	άλλα	άτυπα	
συμπτώματα,	όπως	έχει	προαναφερθεί2.	Σε	υποψία	ου-
ρολοίμωξης	σε	ασθενή	που	δεν	φέρει	καθετήρα	θα	πρέ-
πει	να	αποστέλλεται	 γενική	ούρων.	Στη	γενική	ούρων	
αξιολογείται	η	παρουσία	πυοσφαιρίων	>10	ΚΟΠ	(κατά	
οπτικό	πεδίο),	η	παρουσία	νιτρικών	και	η	θετική	λευκο-
κυτταρική	εστεράση.	Σε	αυτή	την	περίπτωση	θα	πρέπει	
να	αποστέλλεται	καλλιέργεια	ούρων.	Σε	περίπτωση	θε-
τικής	καλλιέργειας	ούρων	(105-106	μικρόβιο	cfu/ml)	θα	
πρέπει	να	δίνεται	θεραπεία	βάσει	του	αντιβιογράμμα-
τος3.	Σε	ασθενείς	με	καθετήρα	θα	πρέπει	να	προηγείται	
αλλαγή	καθετήρα	κάτω	από	άσηπτες	συνθήκες	και	μετά	
να	δίνεται	καλλιέργεια.	Σε	υποψία	σήψης	θα	πρέπει	να	
γίνεται	καλλιέργεια	αίματος3.	 	

Οι	ουρολοιμώξεις	μπορούν	να	αποφευχθούν	περιο-
ρίζοντας	τη	χρήση	ουροκαθετήρων,	με	ενυδάτωση	των	
ασθενών,	τοποθέτηση	του	καθετήρα	(μόνο	αν	χρειάζε-
ται)	με	άσηπτες	συνθήκες,	αλλαγή	γαντιών	από	ασθενή	
σε	ασθενή	και	αποφυγή	τραυματισμών2.	

3.2 Λοιμώξεις αναπνευστικού συστήματος

Η	 λοίμωξη	 αναπνευστικού	 είναι	 επίσης	 πολύ	 συ-
χνή	 (πνευμονία,	 λοίμωξη	 κατώτερου	 αναπνευστικού	
από	S.pneumoniae,	Legionella	spp,	ιούς,	φυματίωση)2.	
Τα	αίτια	μπορεί	να	είναι	το	μειωμένο	αντανακλαστικό	
βήχα,	 η	 διαταραχή	 της	 χλωρίδας	 του	 ανώτερου	 ανα-
πνευστικού,	οι	σωλήνες	σίτισης2.		Οι	ηλικιωμένοι	εμφα-
νίζουν	άτυπα	 συμπτώματα,	 βήχα,	 ταχύπνοια.	 Σε	 υπο-
ψία	με	αναπνοές	>25/λεπτό	πρέπει	να	γίνεται	μέτρηση	
κορεσμού	οξυγόνου	και,	αν	είναι	>90%,	τότε	θα	πρέπει	
να	γίνεται	ακτινογραφία3.	Επίσης	θα	πρέπει	να	δίνεται	
επίχρισμα	ρινοφάρυγγα	για	ιούς,	καλλιέργεια	πτυέλων,	
ούρα	για	ανίχνευση	αντιγόνου	Λεγεονέλλας	και	πνευ-
μονιόκοκκου.	Σε	υποψία	φυματίωσης		θα	πρέπει	να	γί-
νεται	Mantoux	και	καλλιέργεια	πτυέλων2.	

Για	να	προληφθούν	οι	λοιμώξεις	αναπνευστικού	θα	
πρέπει	 να	 γίνονται	 τα	 εμβόλια	 γρίπης	 και	 πνευμονιο-
κόκκου,	να	γίνεται	χρήση	γαντιών	από	το	νοσηλευτικό	
προσωπικό	και	αλλαγή	τους	από	ασθενή	σε	ασθενή	για	

αποφυγή	διασποράς	και	επίσης	θα	πρέπει	να	αποφεύ-
γεται,	όσο	είναι	δυνατόν,	η	χρήση	αναρροφήσεων	και	
να	γίνεται	φυσιοθεραπεία.	 	

3.3 Λοιμώξεις γαστρεντερικού συστήματος

Οι	 λοιμώξεις	 του	 γαστρεντερικού	 είναι	 συνήθως	
ιογενής	 γαστρεντερίτιδα,	 λοίμωξη	 από	 Clostridium	
difficile	 μετά	 από	 χρήση	 αντιβιοτικών,	 παρασιτώσεις,	
γαστρεντερίτιδα	 από	 Shigella	 spp,	 Salmonella	 spp2.
Επίσης	 συχνά	 οι	 ηλικιωμένοι	 εμφανίζουν	 εκκολπω-
ματίτιδα,	 χολοκυστίτιδα,	 χολαγγειίτιδα,	 ενδοκοιλιακά	
αποστήματα	 (νοσήματα	 που	 χρειάζονται	 νοσηλεία	 σε	
νοσοκομείο)3.		 	 	

Αν	οι	ασθενείς	είναι	σταθεροί	και	 τα	συμπτώματα	
διαρκούν	μέχρι		7	μέρες	δεν	χρειάζεται	κάποιος	έλεγχος	
παρά	μόνο	ενυδάτωση,	διόρθωση	των	ηλεκτρολυτικών	
διαταραχών	 και	 παρακολούθηση.	 Αν	 παραμένουν	 >7	
μέρες	 και	 συνυπάρχει	 πυρετός	 ή	 διάρροιες	 με	 αίμα,	
τότε	θα	πρέπει	να	γίνεται	καλλιέργεια	και	παρασιτολο-
γική	κοπράνων.	Αν	έχει	προηγηθεί	χρήση	αντιβιοτικών	
θα	πρέπει	να	γίνεται	ανίχνευση	του	αντιγόνου	και	των	
τοξινών	Α	κ	Β	του	Clostridium	difficile	στα	κόπρανα.	
 

3.4 Λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων 

Οι	λοιμώξεις	του	δέρματος	και	των	μαλακών	μορί-
ων	(μυκητίαση,	έλκη	κατάκλισης	έλκη	λόγω	ΣΔ,	έρπης,	
έρπης	ζωστήρας,	ψώρα)	οφείλονται	σε	λύση	της	συνέ-
χειας	του	δέρματος,	σε	λήψη	στεροειδών,	λόγω	ΣΔ,	κα-
τάκλισης	και	κακής		θρέψης	2,3.	

Τα	έλκη	κατάκλισης	είναι	αποικισμένα	με	μικρόβια,	
όπως	το	δέρμα,	οπότε	δεν	χρειάζονται	καλλιέργεια	και	
αντιβιοτική	 θεραπεία.	 Χρειάζονται	 όμως	 περιποίηση,	
τοπικό	καθαρισμό	και,	αν	χρειαστεί,	χειρουργικό	καθα-
ρισμό3.	Στην	περίπτωση	όμως	που	υπάρχει	υποκείμενη	
λοίμωξη	(κυτταρίτιδα,	οστεομυελίτιδα,	σήψη)	απαιτεί-
ται	άμεση	θεραπεία2.	Σε	περίπτωση	έρπη/έρπη	ζωστή-
ρα	μπορεί	να	γίνει	διάγνωση	με	ξέσματα	δέρματος	για	
γιγαντοκύτταρα	και	PCR	 (αλυσιδωτή	αντίδραση	πολυ-
μεράσης)	και	θεραπεία	με	κατάλληλη	αντιική	αγωγή1.	
΄Οπως	επίσης	σε	ψώρα	γίνονται	διαγνωστικά	ξέσματα	
και	 μετά	 κατάλληλη	 αγωγή.	 Σε	 υποψία	 μυκήτων	 και	
δερματοφύτων	 θα	 πρέπει	 να	 γίνεται	 καλλιέργεια	 και	
άμεσο	 παρασκεύασμα	με	 10%	ΚΟΗ3.	 Η	 πρόληψη	 επι-
τυγχάνεται	 μέσω	 	 καλής	 διατροφής	 και	 προσωπικής	
υγιεινής,	αποφυγής	υγρασίας	και	κατάκλισης	και	καλού	
πλυσίματος	του	ιματισμού	κυρίως	για	τη	αποφυγή	της	
διασποράς	της	ψώρας3.	 	
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4. Συμπεράσματα

Τα	κέντρα	χρόνιας	φροντίδας	ηλικιωμένων,	όσο	αυ-
ξάνει		το	όριο	ηλικίας	των	ανθρώπων,	θα	αποτελούν	ένα	
σημαντικό	κομμάτι	του	συστήματος	υγείας.	Επομένως	
οι	λοιμώξεις	των	ηλικιωμένων	θα	συνεχίζουν	να	αποτε-
λούν	ένα	σημαντικό	πρόβλημα	των	κέντρων	αυτών.	Θα	
πρέπει	να	υιοθετηθεί	ένα	πρόγραμμα	ελέγχου	λοιμώ-
ξεων	 από	 κατάλληλα	 εκπαιδευμένο	 ιατρικό	 και	 νοση-
λευτικό	προσωπικό.	Το	πρόγραμμα	αυτό	θα	πρέπει	να	
περιλαμβάνει:	την	παρακολούθηση	και	επιτήρηση	των	
λοιμώξεων,	τη	συλλογή	και	καταγραφή	των	περιστατι-
κών	καθώς	και	των	πολυανθεκτικών	στελεχών1,4.	Επίσης	
θα	πρέπει	βάσει	 του	προγράμματος	αυτού	να	γίνεται	
εκπαίδευση	του	προσωπικού,	εφαρμογή	μεθόδων	για	
πρόληψη	 διασποράς	 και	 εξάρσεων	 των	 λοιμώξεων,	
εφαρμογή	πρωτοκόλλων	υγιεινής	των	υπαλλήλων,	χει-
ρισμού	και	αποθήκευσης	του	ιματισμού	καθώς	και	εμ-
βολιασμού	των	νοσηλευόμενων	και	του	προσωπικού3.
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