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Summary

Biofilms are bacterial communities, often multi-species, attached on abiotic or biotic surfaces and
enclosed in an extracellular matrix. The matrix is composed of extracellular polymeric substances
(EPS) such as proteins, polysaccharides and bacterial DNA. Biofilm formation occurs in four steps:
first contact, attachment, maturation, and dispersion. After initial adhesion, if the environmental con-
ditions are favorable, this reversible adhesion can lead to irreversible attachment and extracellular
matrix production, thus to micro-colony formation and biofilm maturation. Several bacterial adhesins
(Type 1 pili, P pili, curli) and biofilm-related molecules, eg. EPS or Quorum sensing molecules are
closely involved in all steps of biofilm formation and can be responsible for biofilm persistence.
In the medical sector the particularly resistant profile of biofilms poses serious problems both in
the diagnosis of the biofilm-associated infections (BAI) as well as in their eradication. Indeed, biofilm
infections exhibit 10 to 1000 times higher resistance to the antibiotic therapies used in clinical prac-
tice. This recalcitrance seems to be due to the i) reduced penetration of antibiotics into the EPS, ii)
the arise of persisters, ie of cells with a particularly resistant phenotype and iii) the presence of bac-
teria that have activated stress responses after sensing the induced chemical stress provoked by
antibiotics within the matrix.

Searching the next remedies within the bacterial arsenal

Charalampia Korea
Pharmassist Ltd, Contract Research Organisation, Holargos, Athens, Greece



Introduction

Bacteria can live either as free-floating organisms
(planktonic cells) or as surface-bound (sessile) cells
that form communities. These bacterial communities,
attached on abiotic (inert materials) or biotic surfaces
and enclosed in an extracellular matrix, are described
as biofilms.1-6 The bacterial consortium can consist of
one or more species living in a sociomicrobiological
way, while the matrix is composed of extracellular po-
lymeric substances (EPS) such as proteins, polysacch-
arides, and bacterial DNA.

Biofilms are omnipresent not only in natural envi-
ronments (lakes, mines, rocks, animals etc) but also in
many human activities, especially in the industrial and
the medical domain. For this reason, they are of major
ecological importance, playing either a positive role
(water bioremediation, biolixivation, probiotics) or a
negative one (antibiotic resistance, nosocomial infec-
tions, biofouling/corrosion etc.).7-13

Biofilm formation occurs in four steps: first contact,
attachment, maturation, and dispersion. After initial
adhesion, if the environmental conditions are favora-
ble, this reversible adhesion can lead to irreversible at-

tachment and extracellular matrix production, thus to
a micro-colony formation and biofilm maturation14-15

(Figure 1). The successful establishment and growth
of a biofilm are very much dependent on bacterial
adhesins, a category of bacterial virulence factors ex-
pressed in all steps of biofilm formation. Indeed, they
are often implicated in initial bacterial adhesion, ei-
ther by modulating the properties of the surface,
where bacterial attachment may occur, or by media-
ting adhesion to different substrates. Additionally,
they can also play a role in the most advanced steps
in biofilm formation, specifically by mediating interac-
tions between bacteria, either intra- or inter-species.
The most important and well-known adhesion factors
are pili (Type 1, P pili), curli, Type III Secretion factors,
outer membrane proteins (eg. Antigen Ag43), while
Extracellular Matrix, or Extracellular Polymeric Sub-
stance (EPS) and quorum sensing molecules are acti-
vely involved in the most advanced forms of biofilms.

The unique properties of the bacteria living in bio-
films drew the attention of the microbiologists very
quickly. Indeed, it has been shown that biofilms pro-
tect bacteria from several environmental challenges
including desiccation, access to nutrients, access to
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Up to date it is known that biofilms of medical relevance can be responsible for a series of chronic infections,
such as endocarditis, cystic fibrosis, chronic bronchopneumonia, persistent otitis media, chronic rhinosinusitis,
chronic osteomyelitis. Further to this biofilms can be also responsible for nosocomial infections related to for-
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The present review presents the current experimental and clinical approaches related to the development of
prevention strategies and therapies against biofilm-associated infections. The most recent advances include
compounds that can either prevent the bacterial adhesion itself or inhibit a series of biofilm-related structures
and proteins. Moreover the progress on the development of vaccines using biofilm-related virulence factors
is briefly presented.
Their understanding can pave the way for the discovery and development of diagnostic tools and targeted
therapies for an efficient clinical management of the biofilm associated infections.



oxygen/CO2, predators (bacteriophages, amoebae)
and biocides used in industry and in hospitals.2

This particular transcriptional and functional profile
poses serious problems during bacterial infections,
as it renders challenging both the diagnosis of biofilms
in infection as well as their eradication. A major ob-
stacle in the efficient treatment of biofilm infections
is their recalcitrance to conventional antibiotic therapy.
This reduced susceptibility to antibiotics, 10 to 1000
times less than in planktonic cells,16 is caused by a
combination of different factors, such as the i) reduced
penetration of antibiotics into the EPS, ii) the arise of
persisters, i.e. of cells with a particularly resistant ph-
enotype, iii) the presence of bacteria that have acti-
vated stress responses after sensing the induced che-
mical stress provoked by antibiotics within the biofilm
matrix and iv) the pre-existing presence of antibiotic
resistance genes expressed by the bacteria.17-19

Additionally, biofilms activate a series of protective
mechanisms to evade antibiotics effect, e.g. they may
produce enzymes that degrade antibiotics, express
efflux pumps or upregulate porin proteins and display
antibiotic targets of low affinity.8,20-23 This enzymatic
defense, coupled with a higher mutation rate and in-

creased horizontal gene transmission, leads to resistance
against several antimicrobial agents, i.e. beta-lactam
antibiotics, aminoglycosides and fluoroquinolone.19

Characteristic example is the case of Pseudomonas
aeruginosa, where studies demonstrated that sub-
inhibitory concentrations of antibiotics, eg. amino-
glycosides, tetracycline and cephadrine may induce
biofilm formation as a reaction to the presence of an-
tibiotics.24

Up to date it is known that biofilms of medical re-
levance grow on many natural and inert surfaces of
the human body such as teeth, heart valves, lungs,
middle ear and can be responsible for a series of ch-
ronic infections, such as endocarditis, cystic fibrosis,
chronic bronchopneumonia, persistent otitis media,
chronic rhinosinusitis, chronic osteomyelitis. Further
to this biofilms can be also responsible for nosocomial
infections related to foreign-body medical devices
e.g., pacemakers, catheters, prosthetic heart valves
and stents medical implants.25-26 Some of the bacterial
species known to form biofilms leading to persistent
and recurrent infections are Micrococcus spp., Entero-
coccus spp., group B streptococci, beta-haemolytic
streptococci, Proteus mirabilis, Bacteroides spp., P. ae-
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Figure 1 The four steps of biofilm formation. Stage 1: Initial adhesion, Stage 2: formation of microcolonies,
Stage 3: maturation and structuring, Stage 4: detachment and return to the planktonic growth model.
Various adhesion factors – such as flagella and pili depicted here as protrusions on the bacterial cell
surface- are employed in the different steps of biofilm growth.
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ruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and S.
epidermitis (Table 1).

Below we provide with a concise review of the ex-
perimental and clinical approaches related to the de-
velopment of prevention strategies and therapies
against Biofilm-Associated Infections (BAI). The most
recent advances on agents aiming at the prevention
of either the bacterial adhesion itself or at the inhibition
of a series of biofilm-related structures and proteins
such as pili, curli, Type III Secretion System, the extra-
cellular matrix, quorum sensing are reviewed. Moreover,
the progress on the development of vaccines using
biofilm-related virulence factors is briefly presented.

Given the extent of consequences bacterial biofilms
can have in medical practice, the study of clinically
relevant biofilms in the context of specific anatomic
sites or host tissues is of high importance.26 Their un-
derstanding can pave the way for the discovery and
development of both diagnostic tools and guidelines
as well as of targeted therapies for an efficient clinical
management of the biofilm infections.

A. Inhibiting adhesion

Initial adhesion is the first, and consequently the most
important, step in bacterial colonization. For this rea-
son, scientists have focused their efforts on finding
ways to block this initial interaction, principally by inh-
ibiting the interaction between the bacterial adhesins
(or pili) and the host cell. Several artificial or natural
carbohydrate derivatives have been proposed as sub-
stitutes of the natural host receptors of the adhesins,
thus indirectly blocking bacterial attachment on the
cell. The anti-adhesion approach has been first propo-
sed as a therapeutic strategy 30 years ago and it is al-
ways in development. Latest advances are regularly
reviewed.27

1. Anti-adhesive compounds
The most extensive studies on anti-adhesives have
been done on adhesins of pathogenic E. coli strains
related to urinary tract infections (UTI). During infec-
tion, the uropathogenic E. coli (UPEC) express mainly
type 1 pili, which are key role players in pathogene-
sis.28 The tip adhesin of type 1 fimbriae, FimH, can re-
cognize the mannose residues, which are exposed on
uroplakin Ia (UPIa), a membrane glycoprotein, found
on the epithelial cells of the urinary tract. Of great in-
terest, type 1 pili mediate the invasion of the epithelial
cells in an effort to evade the innate host immune re-
sponse, which is activated after attachment. When in-
side the eukaryotic cells, bacteria replicate rapidly and
develop intracellular bacterial communities (IBCs)

with characteristics similar to biofilms. IBCs are used
as a source of re-infection, since bacteria can disperse
from there and invade neighbouring cells in the blad-
der lumen. The persistence of these bacteria in the
bladder can lead to the emergence of the recurrent
urinary tract infections (rUTI).28

Given the extended roles of FimH, the anti-adhe-
sive compounds can act on various levels, i.e. not only
by blocking bacterial adhesion on uroepithelial cells,
but also by antagonizing invasion and the subsequent
IBCs formation. In nature, cranberries are known to
contain 2 compounds that prevent fimbriated E. coli
from adhering to uroepithelial cells in the urinary
tract. Results of clinical studies conducted in several
target populations have suggested a positive clinical
benefit of cranberry juice for the UTI prevention, espe-
cially for sexually active women with UTI history. Espe-
cially for these women, the clinical studies have
demonstrated a 50% reduction in disease-related
morbidity.29

Further to this, intensive efforts have been done for
the design and creation of synthetic compounds that
can bind FimH and therefore inhibit bacterial adhe-
sion. The first experiments started more than 30 years
ago; in 1985 Abraham and colleagues30 reported that
the use of antibodies targeting mannose residues pre-
sent on host mucosal surfaces or on bacterial adhesin
can protect against the colonization of certain muco-
sal surfaces by pathogenic bacteria.30 In this first
study, it is also shown the first effort to block FimH-
mediated adhesion by using mannoside derivatives.
This has found a fertile ground for the development
of the antiadhesives with regard to the UTI infections.

The main important consideration in order to en-
sure the efficacy of any anti-adhesive compound is
the design of the compound so that it mimicks very
accurately the structure of the natural epitopes, eg.
these of a-D-mannose. As a general scheme, such inh-
ibitors bear the a-D-mannopyranoside of high-man-
nose N-glycans as a basis, being also the ones
recognized by the tip adhesion FimH. A hydrophobic
aglycon is then linked to the mannose by the O atom,
which is subsequently substituted by a carbon. This
change renders the compound even more stable, be-
cause the created C-glycosidic bond cannot be degra-
ded by enzymes.

The created molecules can antagonize FimH at the
level of mannose epitopes present on the host sur-
face.31 Studies in mouse models have demonstrated
that these mannose compounds can be highly effi-
cient in the clinical treatment of the UTI and Catheter-
Associated UTI (CAUTI). In a characteristic recent
experiment, mice treated with a FimH inhibitor pre-
vented the in vivo acute infection and the treatment
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Type of infection                         Biofilm producing microorganism                                                Review
                                                                                                                                                              reference
Tissue-associated
Dental Caries                                  Actinomyces spp., Tannerella forsythia, Fusobacterium                                    26
                                                        nucleatum, Spirochaetes, Synergistetes, Candida albicans
Periodontitis                                    Streptococcus spp., Fusobacterium spp.                                                             26
Cystic fibrosis lung infections        P. aeruginosa                                                                                                       26
Chronic otitis media                        H. influenzae, P. influenzae                                                                                 26
Chronic Rhinosinusitis                    S. aureus, P. aeruginosa, H. influenzae                                                               26
Chronic tonsillitis                            Gram positive and Gram negative (Klebsiella, Pesudeomonas,                         26
                                                        Staphylococcus, E. coli etc)                                                                                  
Chronic wounds                              Prevotella, Clostridium, and Porphorymonas,                                                   26
                                                        Staphylococcolus, Pseudomonas                                                                          
Musculoskeletal infections
Osteomyelitis                                  Peptostreptococcus productus, Peptostreptococcus anaerobius,                        26
                                                        Bacteroides fragilis, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa,
                                                        Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Staphylococcus
                                                        epidermidis, gamma Streptococcus                                                                       
Endocarditis                                    Bartonella quintana, Tropheryma whipplei                                                        26
UTI                                                  Klebsiella spp., Escherichia coli, Pseudomonas spp.,                                        26
                                                        Enterobacter spp., Staphylococcus, Enterococcus,
                                                        Citrobacter spp., Acinetobacter spp., Proteus spp.                                               
Infectious kidney                            E. coli, Enterococcus spp., Veillonella spp, Fusobacterium spp,                       26
stones/biliary tract infections          Bifidobacterium spp, Streptococcus anginosus                                                     
Implant/medical devices associated
Sutures/surgical meshes                  Corynebacterium, Streptococcus milleri, Staphylococcus                                  26
Stents                                               Enterococcus faecalis , Enterococcus faecium                                                   26
Vascular grafts                                 Streptococcus viridans                                                                                        26
Artificial voice prostheses              Candida albicans, Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius,                     25
                                                        Rothia dentocariosa, Candida tropicalis, Streptococcus sobrinus,
                                                        Staphylococcus epidermidis, Stomatococcus mucilaginous
Artificial hip prosthesis                   Coagulase-negative Staphylococci, b-hemolytic Streptococci,                          25
                                                        enterococci, Proteus mirabilis, Bacteroides species, Staphylococcus
                                                        aureus, Streptococcus, Escherichia coli,Pseudomonas aeruginosa                     
Replacement joints                          S. aureus, S. epidermidis                                                                                     25
Prosthetic heart valves                    Streptococcus viridans, coagulase-negative Staphylococci,                            25, 26
                                                        enterococci, S. aureus
Cardiac pace makers                       S. aureus                                                                                                           25, 26
CSF shunts                                      S. aureus, S. epidermidis, Enterococcus                                                             25
Endotracheal tubes                          S. aureus, S. epidermidis, C. albicans, P. aeruginosa                                         25
Urinary catheters                             S. epidermidis, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis,                      25, 26
                                                        P. mirabilis                                                                                                            
Peritoneal dialysis catheters            Streptococci, Staphylococci                                                                                25
Central venous catheters                 S. epidermidis, S. aureus, E. faecalis, K. pneumoniae,                                       25
                                                        P. aeruginosa, C. albicans                                                                                    
Contact lenses                                 P. aeruginosa and Gram-positive cocci                                                           25, 26
Dental implants                               Acidogenic Gram-positive cocci (e.g. Streptococcus), Gram-negative           25, 26
Implanted prosthetic devices          S. aureus and S. epidermidis                                                                               25
for erectile dysfunction
Intrauterine contraceptive               Micrococcus sp., Enterococcus sp., C. albicans,                                                25
devices                                            Group B Streptococci
Orthopaedic implants                      Hemolytic streptococci, Enterococci, P. mirabilis,                                          25, 26
                                                        Bacteroides spp., P. aeruginosa, E. coli
Breast implants                               S. aureus, Enterococcus spp., S. epidermidis                                                      25

Biofilm-associated infections and involved microorganisms25-26Table 1
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of chronic cystitis caused by a multi-resistant E. coli
UPEC strain E.coli O25b:H4-ST131 by lowering the
bacterial burden more than 1000 times.27,32

Other examples of synthetically created anti-adh-
esive compounds include heptyl a-D-mannose,
whose use prevented type 1-piliated E. coli from bin-
ding to the human bladder cell line 5637, as well as it
decreased both adhesion and invasion of the E. coli
UTI89 isolate. Finally, similar studies are being conduc-
ted for the P pili, e.g. the development of a compound
mimicking the receptor for PapG.33

Apart pathogenic E. coli, the idea of anti-adhesive
compounds has been also tested in other bacterial
species. Polysaccharides derived from plant extracts
have been tested against a series of bacteria, eg. Heli-
cobacter pylori, Campylobacter jejuni, Porphyromonas
gingivalis and the obtained results showed very pro-
mising anti-adhesive effects. More specifically, com-
pounds from immature okra fruits (Abelmoschus
esculentus), enriched with glucuronic acid, polysacch-
arides from Glycyrrhizia glabra, also enriched with glu-
curonic acid, and Pelargonium sidoides extracted
proanthocyanidins blocked successfully the adhesion
of H. pylori in vitro, the latter in a dose-dependent
manner. A. esculentus was efficient for C. jejuni too,
while G. glabra polysaccharides showed strong anti-
adhesive properties against P. gingivalis.34 Finally tests
with salvianolic acid B (SA-B), a polyphenol from the
radix Salviae miltiorrhizae showed that it may prevent
meningococcoal infections by inhibiting meningo-
coccal binding to host cells.35

However, the tropism and the redundancy of adh-
esins employed during bacterial infections make diffi-
cult a quick development of an efficient mainstream
use of anti-adhesion therapies. This can be compen-
sated with the use of a combination of inhibitors that
are either directed against multiple adhesins or they
are used in conjunction with the mainstream antibio-
tic therapy.27 Once more the efficacy and accuracy of
these inhibitors are dependent on the precise design
of these molecules.27 An encouraging result is the de-
monstration that the use of a small molecular weight
FimH inhibitor 4'-(a-D-mannopyranosyloxy)-N,3'- di-
methylbiphenyl-3-carboxamide can result in reduced
colonization of the bladder in murine models of uri-
nary tract infections (UTI) provoked by a multi-drug
resistant UPEC strain E.coli O25b:H4-ST131.27

Overall the development of anti-adhesive compo-
unds constitutes a very promising approach for the
treatment of bacterial infections. Both the encoura-
ging results on mannosides so far, as well as the future
studies at preclinical and clinical level can provide us
with more insight and eventually set the ground for
the introduction of the anti-adhesive compounds as

a novel antibiotic therapy. Their contribution as a th-
erapy adjacent to the traditional treatments can be
even more important in the case of persistent infec-
tions, e.g. UTI, where the anti-adhesive compounds
can act at two levels, i.e. by blocking both bacterial
adhesion and invasion, and therefore by preventing
eventual recurrence of the infection.

2. Anti-adhesive Nanoparticles
Nanotechnology is another field, which has become
increasingly popular thanks to the development of
nanoparticles (NP), or nanodiamonds, (ND) with anti-
microbial potential and even anti-biofilm effects.

This new paradigm for the effective treatment of
infectious diseases represents a new type of antimi-
crobial drugs, called nanoantibiotics, which possesses
many advantages over other antimicrobial agents, in-
cluding increasing effectiveness against drug-resistant
species, lack of adverse effects and overcoming resi-
stance development interfering with multiple biolo-
gical pathways. These nanoantibiotics either show an-
timicrobial activity by themselves or elevate the
effectiveness and safety of conventional antibiotics
administration creating high local concentrations.
Among the mechanisms of action by which these NPs
kill bacteria is the disturbance of the bacterial cell wall
membrane following their conjugation with carbohy-
drates that can block bacterial interaction with the
surface and therefore the subsequent adhesion.36

NPs have unique physicochemical characteristics,
since their surface to volume ratio is high, they are
easily modifiable and they can be delivered through
various platforms, eg. liposomes, solid lipid NPs, po-
lymeric NPs and dendrimers. These features facilitate
the delivery of the antimicrobial molecules to the in-
fection site and allow easier access to the bacterial
and host cells.36

In a recent work, NPs (or NDs) were conjugated to
trimeric thiomannosides in an effort to check whether
the high mannose density obtained with NPs can lead
to an effective inhibition of E. coli type 1 fimbriae. The
study by Khanal et al.37 confirmed that these triads of
mannosides conjugated with NPs act as potent inhibi-
tors of type 1 fimbriae-mediated E. coli adhesion to
yeast and T24 bladder cells, as well as of the respective
biofilm formation. Similar tests with NPs and S. aureus
biofilms showed a similar effect, although modest.36-37

B. Inhibiting bacterial secretion systems

1. Pilicides
A second strategy for the inhibition of the pili-media-
ted adhesion is the development of molecules that
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prevent pili biogenesis by blocking the respective se-
cretion system responsible for their formation. The
chaperone-usher pathway (CUP) is the most charac-
teristic example, pathway employed for the genera-
tion of pili produced by several Gram-negative bac-
teria eg Type 1 pili, P fimbriae, etc.

Briefly, during pilus formation, individual pilus su-
bunits (pilins) are exported through the inner mem-
brane and to the periplasm by the Sec pathway and
guided to the usher via a chaperone, e.g. FimC/PapD,
in the case of Type 1 and P fimbriae, respectively. The
chaperone protein facilitates the appropriate folding
of each pilus subunit and acts as a checkpoint prior to
pilin transfer to the pilus.33,38

Insertion of the pilin into the pilus is realized thro-
ugh a process called Donor-Strand Exchange (DSE )
reaction.33,38 Each pilin's Ig structure is incomplete, na-
mely, there is one strand missing and for this reason
an external G1 strand is provided by either the chape-
rone or the preceding subunit of the pilus in order to
rectify its structure. Small molecules that can disrupt
these chaperone:subunit complexes or the interac-
tion between the usher, they can actually prevent
pilus polymerization and hence act indirectly as adh-
esion and biofilm inhibitors. Of importance, the CUP
can be found not only in Escherichia species but also
in Salmonella, Klebsiella, Yersinia and Pseudomonas,
meaning that CUP inhibitors, or pilicides, may have a
broad spectrum of activity.32,36,39-41

So far several pilicides have been rationally designed
with encouraging results regarding type 1 or P piliation
inhibition. In the case of E. coli, these compounds target
the DSE reaction between FimH and FimG/FimF, the
subunits that connect the tip adhesin to the pilus rod.
These pilicides are derivatives of ring-fused 2-pyridones.
A very potent inhibitor of type 1 piliation is the pilicide
ec240. When tested in the cystic isolate UTI89, ec240
was shown to mediate a strong biofilm formation inh-
ibition, with a 50% inhibitory concentration of 7 μM.42

Based on the same principle a PapD inhibitor has been
also created.39,43 The effectiveness of these candidate
pilicides awaits future studies in animal models.

Finally, more recently new compounds that can
prevent the formation of pili have been studied.
Among the ones finally selected after an in silico scre-
ening, a molecule called AL1 was shown not only to
prevent the formation of type 1 pili, but also to take
away pili already present on the bacterial surface. Its
mechanism of action would be possibly the destabi-
lization of the basal subunit:chaperone complex lea-
ding to dissociation of the pili. AL1 represents the first
small molecule to successfully target DSE, providing
an exciting basis for further design and development
of antivirulence drugs.39

Pilicides can be of great pharmaceutical potential,
as stated above; first, their interference with the CUP
can inhibit the formation of all these surface structu-
res, whose formation is dictated by the Chaperone-
Usher Pathway. Indeed, studies initially conducted on
pilicides against type 1 fimbriae revealed that the dis-
rupting effect of these molecules was also effective
against at least other three pili types formed through
the CUP, namely the P-, S-, and Dr- pili. For example,
co-incubation of 3.5 mM pilicides with Dr+ bacteria
decreased bacterial adherence to CHO cells expres-
sing Dr fimbrial DAF receptor protein by 75 to 87%.44

The mechanism of action on these other pili was diffe-
rent and independent of the one targeting type 1
pili.42,45 Given that CUP is employed by important bac-
terial pathogens in a similar way- secretion systems
are highly conserved-, we can hypothesize that well-
designed pilicides can likely have a very broad-spec-
trum of activity across numerous bacterial species.
This property, along with their low molecular weight
and peptidic nature makes them excellent candidates
for an effective treatment in the near future.42,45

2. Curlicides
Curli are functional extracellular amyloid fibers and
the main protein component of the extracellular ma-
trix in E. coli pellicle biofilms, as well as other bacterial
cells, that contribute to immune system activation,
host colonization and cell invasion. Curli are produced
by uropathogenic Escherichia coli (UPEC) and other
Enterobacteriaceae (Figure 2). Compounds that can af-
fect the polymerisation of the main curli subunit for-
mation of these amyloids, named curlicides, can also
be used as effective treatments against biofilms. 

Like pilicides, curlicides are made of ring-fused 2-
pyridones and seem to be able to interfere with both
curli and type 1 pili formation. In a characteristic
example, two curlicides named FN075 and BibC6
were shown to block curli formation by preventing
the polymerization of the CsgA subunit protein of
curli.39,46 Additionally, when tested in a mouse model
of UTI, FN075 was able to block UPEC virulence by
blocking the polymerization of both curli and type 1
pili.46 Once more, the fact that small protein molecules
can target two distinct virulence factors targeting two
different mechanisms of pili formation underlines
their valuable therapeutic potential. Given the parti-
cular properties of these adhesins, prevention of their
formation can protect the host both from the bacte-
rial adhesion and from the biofilms mediated by these
organelles. This discovery can also show a new land-
scape for the study and better understanding of curli
virulence, as set by their amyloid characteristics.

Of importance, a range of cyclic-2-pyridones has
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been found to have an enhancing or inhibitory effect
on amyloid formation, making them potential drug can-
didates for the treatment of Alzheimer’s disease too39. 

3. Type III secretion system (TTSS).
The secretion system of the Gram-negative bacteria
attracting the most attention is the type III secretion
system (TTSS). TTSS is a multiprotein appendage in
form of syringe, through which bacteria can “inject”
effector proteins and toxins into the host cell, which
in their turn modulate the cell response to the bacte-
rial infection (Figure 2). The TTSS machinery exists in
many pathogens, eg. Escherichia, Shigella, Salmonella,
Pseudomonas, Chlamydia and Yersinia spp.32 Although
TTSS was not linked to biofilm infections so far, a re-
cent study showed that P. aeruginosa TTSS translocon
dependent biofilm formation can occur during infec-
tion of the epithelial barrier.47-48

Many diverse classes of compounds have been in-
vestigated as inhibitors of Type III secretion system,
but the lack of a clear mode of action for these com-
pounds has prevented any major developments. So

far phenoxyacetamides and benzimidazoles have
been shown to inhibit the TTSSs from P. aeruginosa
and Yersinia pseudotuberculosis, respectively, while th-
iazolidinones have been shown to block TTSS from
Salmonella typhimurium and Yersinia enterocolitica, re-
duce the virulence of Pseudomonas syringae. In addi-
tion to TTSS inhibition, thiazolidinones have been
shown to interfere with other secretion systems such
as the type II in Pseudomonas spp. and the type IV in
Francisella.49

Further to this, high-throughput screening has
identified as potential TTSS inhibitors diverse classes
of compounds from natural sources, e.g. a series of
salicylidene acylhydrazides with effect against both
intracellular (Chlamydia trachomatis) and extracellular
pathogens (Yersinia spp.).50 Of interest, when tested
in mouse models, some of these molecules demon-
strated protective activity against the sexually tran-
smitted pathogen C. trachomatis.32 However, the me-
chanisms by which these compounds act have yet to
be elucidated, making difficult an immediate use of
them in the near future.39
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Figure 2 Overview of bacterial structures and molecules of therapeutic potential. Schematic view of some of the
different adhesion factors and biofilm elements that can be found on the surface of Gram-negative bac-
teria: 1) chaperone–usher pili (e.g. Type 1 pili), 2) curli, 3) Type III secretion system38, 4) Quorum
Sensing molecules, 5) Extracellular Matrix (EPS). Anti-adhesive compounds and well-tailored inhibitors
can target either one or several bacterial adhesion factors in parallel, leading to biofilm decrease. An-
timicrobial peptides (AMPs) have been found to disrupt biofilms too.



C. Inhibiting biofilm-related factors

1. Extracellular matrix/polysaccharides (EPS)
The extracellular polymeric substance (EPS) is the
main constituent of the biofilm matrix, the physical
barrier of the biofilm from the host immune response
and the external environmental threats. EPS is made
of various proteins and polysaccharides, including
among them extracellular DNA, DNABII proteins, pili,
flagella, and outer membrane vesicles.51 Apparently,
these components are heavily involved in biofilm pro-
tection: EPS likely limits engulfment by host cells, as
well as the penetration of immune components. The
extracellular DNA (eDNA) and polysaccharides can
bind and sequester immune components, particularly
those with a charge differential such as AMPs and ma-
trix eDNA. Opsonization by complement and immu-
noglobulins are also negatively affected by EPS. The
bacteria within the biofilm respond by producing fac-
tors that limit the oxidative and non-oxidative capa-
bilities of phagocytic cells, aiding bacterial survival.51

Altogether these elements can facilitate biofilm sur-
vival and, consequently, can favor the establishment
of persistent or recurrent infections.

Apart their immunoprotective role, extracellular
DNA (eDNA) and the DNABII family of proteins are also
crucial for the structural stability of the intracellular
DNA and the overall integrity of the biofilm matrix52.
In fact, when antisera were used against an E. coli
DNABII family member in an in vitro study using EPS
from various human pathogens, the interaction led to
biofilm disruption52. Moreover, the study demonstra-
ted that the production of antibodies against a com-
mon family of bacterial nucleoid-associated proteins,
such as IHF, led to EPS disruption and consequently
to biofilm dissolution.52 This methodology can be
used in order to indirectly expose bacterial biofilms to
more conventional therapies, such as antibiotics.52

Another approach for the disruption of biofilms for-
med by P. aeruginosa has involved the use of glycoside
hydrolases to target exopolysaccharides present wi-
thin the EPS, such as the enzymes PelAh, PslGh and
Sph3h shown to disrupt existing P. aeruginosa biofilms
in vitro.51,53

For Salmonella, cellulase has been used in vitro to
target cellulose, which often (depending on growth
conditions) has a dramatic negative effect on biofilm
formation. DNase is also highly effective at disrupting
eDNA-rich biofilms formed by Salmonella.51

Likewise, the enzyme Dispersin B in combination
with an AMP showed synergistic antibiofilm/antibac-
terial activity in a chronic wound model of P. aerugi-
nosa infection.51

Overall, EPS disruption molecules, enzymes or an-

tibodies, have the potential to become a common th-
erapeutic approach for recurrent diseases, either as
first-line therapy or as a complementary one.52

2. Antimicrobial peptides (AMPs)
Antimicrobial peptides (AMPs) are oligopeptides with
a varying number (from five to over a hundred) of
amino acids used by the host for his defense. AMPs
target the lipopolysaccharide layer of the cell membrane,
which is ubiquitous in microorganisms, but not in eu-
karyotic cells. AMPs can target a broad spectrum of or-
ganisms ranging from viruses to parasites and as such,
they can be also used as an alternative therapy to an-
tibiotic resistant bacteria. In line with this, several
studies have reported that various types of AMPs (na-
turally occurring or synthetic) can act upon bacterial
biofilm.54 For example Wang et al.55 demonstrated that
the use of a cationic antimicrobial peptide named ch-
rysophsin-1 could be employed as an alternative trea-
tment, or even as a prevention technique, against pa-
thogenic S. mutans biofilms, who predominate in dental
caries. In another study, a natural AMP called LL-37,
and some of its synthetic fragments, managed to suc-
cessfully inhibit biofilm formation of P. aeruginosa PAO1
strain.36 Finally, when bovine AMPs were tested at sub-
inhibitory concentration, they still managed to inhibit
biofilm formation, although they did not kill bacteria.
Further to this finding, these peptides were shown to
be efficient agents to eradicate pre-formed biofilm
and for the treatment of cystic fibrosis diseases provoked
by P. aeruginosa, S. maltophilia and S. aureus.36

3. Quorum-sensing inhibitors as anti-biofilm
agents (QS)
One alternative approach is targeting the bacterial
communication system (quorum sensing, QS). QS is a
process by which bacteria produce and detect signal
molecules and thereby coordinate their community-
wide behaviours in a cell-density-dependent manner,
such as formation, virulence, conjugation, sporulation,
and swarming motility. QS is important in many hu-
man and plant pathogens such as P. aeruginosa, S. au-
reus, E. coli, S. typhimurium, Erwinia, and A. tumefaciens.
The mechanism of cell-to-cell communication that is
based on the production, secretion, and detection of
small signalling molecules, called autoinducers (AIs). 

Three main QS systems can be distinguished: 1) the
acylhomoserine lactone (AHL) QS system in Gram-ne-
gative bacteria, 2) the autoinducing peptide (AIP) QS
system in Gram-positive bacteria and 3) the autoindu-
cer-2 (AI-2) QS system in both Gram-negative and -po-
sitive bacteria.32,36

QS networks can be inhibited or modulated at
three levels: (i) through inhibition of signal generation
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e.g. by blocking synthesis of AHL using AHL analo-
gues, (ii) by degrading the signal molecule with the
means of enzymes, antibodies or by altering the pH
and (iii) by blocking the QS signal molecule/receptor
interaction. This latter approach is the one mostly
used. So far there are several natural and synthetics
molecules already discovered exhibiting a role as an-
tagonists of many bacterial “sensors” , eg from ente-
robacteria, Pseudomonas, Staphylococcus. Moreover,
some of them have been tested in animal models of
infection with positive results.32, 56-57

Targeting QS systems in Gram-negative and Gram-
positive bacteria constitutes a novel pharmacological
approach to control bacteria virulence and biofilm for-
mation. In recent years, the development of new anti-
quorum sensing drugs has been gaining ground since
they have the advantage to affect bacterial behavi-
ours, without killing or inhibiting their growth36,58. Al-
though much remains to be learned about the
involvement of QS in biofilm formation, maintenance,
and dispersal, QS inhibitors (QSI) seem to be promi-
sing agents against biofilm-associated infections.59-60.

D. Applications in vaccines

Immunization using adhesion-based vaccines may be
an effective strategy to ward off other diseases such
as otitis media, pneumonia, meningitis, pyelonephritis,
and gonorrhea. Organisms responsible for these di-
seases, i.e. Haemophilus influenzae, K. pneumoniae,
Neisseria meningitidis, pyelonephritic E. coli, and Neis-
seria gonorrhoeae, respectively, express pilus-associa-
ted adhesins. Vaccination with these bacterial adhe-
sins may elicit antibodies that will effectively block
microbial colonization of mucosal surfaces and be an
effective means to treat or prevent these infections
as well.61 Furthermore, binding of anti-adhesin immu-
noglobulins on the bacterial surface tends to promote
the opsonization of the pathogen.

Currently, lots of patents for bacterial antigens pro-
posed as potential vaccine targets have been submitted,
namely for adhesins that contribute to the virulence
of various pathogens, such as Y. pseudotuberculosis,
Staphylococcus spp (like S. aureus; S. epidermidis), Stre-
ptococcus spp., N. meningitidis, N. gonorrhoeae, H. in-
fluenzae, Helicobacter pylori, E. coli, Burkholderia pseu-
domallei, Burkholderia mallei, Bartonella spp., Haemo-
philus, Actinobacillus, Shigella, Brucella, Ralstonia, Si-
norhizobium, Bradorhizobium, Burkholderia.62 Even tri-
meric autotransporters (TAA), such as BCAM0224 of
Acinetobacter baumannii have been proposed as
vaccine candidates against infections.63

Genomics has enabled large-scale identification of

potential targets through in silico comparisons of pa-
thogenic and nonpathogenic strains and mining of
existing microbial metabolic databases in order to di-
scover targets with therapeutic potential.64

The FimCH vaccine is a characteristic example of a
subunit vaccine targeting UTI61: Extensive preclinical
testing has been done so far, all with positive results:
as expected, sera from vaccinated mice and cynomolgus
inhibited uropathogenic E. coli from binding to human
bladder cells in vitro. Similarly, passive systemic im-
munization with FimH abolished almost completely
the in vivo UPEC colonization of the bladder mucosa61,
presumably due to the FimH-specific antibodies pro-
duced from the mice, also detected in urinary samples.
In line with the above finding, polyclonal antibodies
have been also shown to block FimH along with a ge-
neral stimulation of the immune response (phagocytes,
complement etc) in order to clear the infection.61

In line with the approach of Type 1 pili, more vac-
cine candidates have been designed targeting other
CUP pilus types, eg. P pili and Dr fimbriae. A vaccine
against the P pili can be of great utility against pyelo-
nephritis and for the prevention of complicated ad-
vanced UTIs. In a preclinical setting, administration of
the subunit PapDG vaccine intraperitoneally protec-
ted mice from infection and elicited a specific IgG an-
tibody response in cynomolgus monkeys.45,65.On the
other hand, vaccination with purified Dr. fimbriae, al-
though it gave high titers of serum antibodies, it did
not decrease the colonization on the bladder or kid-
ney host cells.61

Finally, it is important to consider that the correct
choice of the subunit will define the efficacy of the
vaccine candidate. In a recent experiment, for exam-
ple, it was shown that vaccination of mice EbpA, the
tip adhesin of Ebp pilus of E. faecalis, resulted in signi-
ficant protection against E. faecalis CAUTI, but not
when the mice got vaccinated with other Ebp pilus
protein subunits.66 In fact, it has been demonstrated
that the N-terminal portion of EbpA, which contains
the fibrinogen-binding domain, would be sufficient
for vaccinating and thus protecting mice from subse-
quent infection, and it could be even more protective
than vaccinating with the entire adhesion.45

Reverse vaccinology, a strategy developed for the
identification of antigens as potential vaccine targets,
has also given promising results forvaccines against
e.g. various serotypes of N. meningitidis. Neisseria me-
ningitides is a commensal bacterium of the human
nasopharynx which, under certain conditions, can be
fatal to susceptible subjects, such as children and
young adults. In fact, N. meningitidis can cross the mu-
cosal and the blood-brain barrier, multiply in the blo-
odstream or in the cerebrospinal fluid and lead to se-
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pticemia or meningitis, respectively. The developed
vaccines are conjugate ones, meaning that a combi-
nation of the capsular polysaccharides from the five
most known serotypes, i.e. A, B, C, Y and W13 have
been used as antigens67-68. In these vaccines the adhesin
NadA from Neisseria meningitidis was shown to bind
to monocytes derived from dendritic cells, acting as
an immunopotentiator, leading to cytokines expression
and T lymphocyte proliferation and differentiation.62,68

Similarly, reverse vaccinology has revealed 19 pu-
tative antigenic proteins as potential vaccine candidates
for Corynebacterium urealyticum. C. urealyticum is an
opportunistic pathogen that under normal conditions
lives on the skin and mucous membranes, but which,
in immunocompromised patients, can cause acute or
encrusted cystitis. Among the discovered proposed
proteins is also the spaDEF operon, which encodes
pili forming proteins, suggesting that spaDEF may be
closely involved in the adhesion of the pathogen to
the host tissue.69 Similar studies with pili of Gram-po-
sitive bacteria have been conducted with equally pro-
mising results, e.g. for S. pneumonia, S. agalactiae70-72.

Adhesins can be used not only as vaccine antigens,
but also as specific immunogens in order to generate
antibodies for the treatment of the related disease.62

A notable example of a patent, in which the use of
both the adhesin and antibodies is described, is found
in the US0150943 (US 20100150943 A1). This patent
describes a new adhesin island found in Streptococcus
bacteria, which is composed of genes that encode
surface proteins (mainly adhesins and sortases) that
are important for bacterial virulence. The proteins en-
coded by this genomic island are associated with the
pilus formation, and are believed to be involved in the
bacterium initial adherence mechanism. Thus, as a
consequence, an immune response against these pro-
teins will tend to slow or prevent the infection. Besi-
des, these proteins seem to be involved in biofilm
formation, which can improve bacteria resistance to
the host immune response and also to antibiotics. As-
sociated with the fact that these genomic islands can

occur in many Gram-positive bacteria (Staphylococcus,
Streptococcus, Enterococcus, Clostridium, Listeria and
Corynebacterium), these particular adhesins may re-
present promising antigens to compose diverse fu-
ture vaccines.62

Conclusions
Biofilm-associated infections (BAI) are based on the
communication of the pathogen with the host as well
as of the microbes that reside within biofilms. A very
good understanding of the bacterial arsenal and of
the underlying mechanisms of interaction will allow
scientists to explore all these therapeutic strategies
that can make use of the bacterial tools, i.e. pili, curli,
proteins, polysaccharides in favor of the patients. The
present review gives a glimpse of the progress done
so far on this field and the current status of the deve-
loped strategies. Drugs that may block bacterial adh-
esion, as well as vaccines against bacterial adhesins,
seem to be the most promising therapies for the time
being; already there are preclinical tests performed in
mice, as well as clinical trials in various phases of de-
velopment.

A more systematic discussion on biofilm-associated
infections (BAI) including physicians, medical micro-
biologists, and biofilm researchers can set the ground
for better diagnostic tools and treatments of BAI.
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Λέξεις κλειδιά
βιομεμβράνες, θεραπείες, αναστολείς quorum-sensing,
αναστολείς προσκόλλησης

Περίληψη

Ψάχνοντας τι επόμενες θεραπείες μέσα στο οπλοστάσιο των βακτηρίων

Χαραλαμπία Κορέα
Pharmassist Ltd, Contract Research Organisation, Χολαργός, Αθήνα, Ελλάδα

Οι βιομεμβράνες είναι κοινότητες βακτηρίων, συχνά πολυμικροβιακές, προσκολλημένες σε αβιο-
τικές ή βιοτικές επιφάνειες και εγκλωβισμένες σε εξωκυτταρικό πολυμερές (EPS). Το πολυμερές
περιέχει πολυσακχαρίτες, πρωτεΐνες και DNA μικροβιακής προέλευσης.
Η δημιουργία βιομεμβρανών πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια: πρώτη επαφή, προσκόλληση,
ωρίμανση και διασπορά. Σε ευνοϊκό περιβάλλον, η αρχικά αναστρέψιμη προσκόλληση οδηγεί
στη δημιουργία μικρο-αποικιών και στην παραγωγή εξωκυτταρικού υλικού και ως εκ τούτου στην
ωρίμανση της βιομεμβράνης. Διάφορες βακτηριακές προσκολλητίνες (πχ, Ινίδια τύπου 1, Ρ, curli),
το εξωκυτταρικό πολυμερές ή τα μόρια για τη διακυτταρική επικοινωνία μεταξύ βακτηρίων (Quo-
rum-Sensing) εμπλέκονται στενά σε όλα τα στάδια δημιουργίας των βιομεμβρανών και ευθύνον-
ται για την αντοχή τους.
Στον ιατρικό τομέα το ιδιαίτερα ανθεκτικό προφίλ των βιομεμβρανών θέτει σοβαρά προβλήματα
τόσο στη διάγνωση των λοιμώξεων που σχετίζονται με τις βιομεμβράνες (Biofilm-Associated In-
fection, ΒΑΙ), όσο και στην καταπολέμησή τους. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αποτελεσματική
αντιμετώπιση των ΒΑΙ είναι η μη ανταπόκριση στη συμβατική αντιβιοτική θεραπεία. Αυτή η μει-
ωμένη ευαισθησία στα αντιβιοτικά προκαλείται από ένα συνδυασμό διαφορετικών παραγόντων,
όπως 1) η ελλιπής διείσδυση της αντιβίωσης στο εξωκυτταρικό πολυμερές, 2) η παρουσία εμμέ-
νοντων κυττάρων και 3) η παρουσία είτε στάσιμων κυττάρων είτε κυττάρων που έχουν ενεργο-
ποιήσει απαντήσεις ενάντια στο χημικό στρες μέσα στο πολυμερές της βιομεμβράνης. 
Μέχρι σήμερα είναι γνωστό ότι οι βιομεμβράνες ευθύνονται για μια σειρά χρόνιων λοιμώξεων
όπως η ενδοκαρδίτιδα, η κυστική ίνωση, η χρόνια βρογχοπνευμονία, η χρόνια εμμένουσα ωτίτιδα
κτλ. Επιπρόσθετα οι βιομεμβράνες ευθύνονται συχνά για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις που σχε-
τίζονται με τις βιοατρικές συσκεύες, πχ τους βηματοδότες, τους καθετήρες, τις προσθετικές καρ-
διακές βαλβίδες, κτλ.
H παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζει τις τρέχουσες πειραματικές και κλινικές προσεγγίσεις για
την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και θεραπειών ενάντια στις BAI. Οι πιο πρόσφατες ανακα-
λύψεις περιλαμβάνουν ουσίες που μπορούν είτε να εμποδίσουν τη βακτηριακή προσκόλληση ή
να αναστείλουν μια σειρά από δομές και πρωτεΐνες που σχετίζονται με τις βιομεμβράνες. Επι-
πρόσθετα παρουσιάζεται εν συντομία η πρόοδος που έχει γίνει για την ανάπτυξη εμβολίων χρη-
σιμοποιώντας τους σχετικούς παράγοντες μολυσματικότητας ως αντιγόνα.
Η κατανόησή τους μπορεί να ανοίξει το δρόμο για τη δημιουργία και την ανάπτυξη διαγνωστικών
εργαλείων και στοχευμένων θεραπειών για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση των λοιμώξεων
που σχετίζονται με τις βιομεμβράνες.
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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις (ΝΛ) και η μικροβιακή αντοχή αποτελούν σοβαρό πρόβλημα των
υγειονομικών συστημάτων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Η Υγιεινή των Χεριών (ΥΧ) θεω-
ρείται το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης της διασποράς παθογόνων μικροοργανισμών και απο-
τελεί το «θεμέλιο λίθο» των προγραμμάτων ελέγχου λοιμώξεων. Η σημασία της εφαρμογής της
ΥΧ είναι αδιαμφισβήτητη και οι τρόποι ορθής εφαρμογής της γνωστοί σε όλους τους επαγγελμα-
τίες υγείας (ΕΥ). Παρόλα αυτά, η συμμόρφωση των ΕΥ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Διάφοροι
παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί για την ελλιπή συμμόρφωση, μεταξύ των οποίων και η δυσκολία
στην αλλαγή συμπεριφοράς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προτείνει μια πολυεπίπεδη
στρατηγική, ώστε να αυξηθεί η συμμόρφωση. Το 2005 ξεκίνησε μια παγκόσμια εκστρατεία για την
προώθηση της ΥΧ, η οποία για το έτος 2016 έχει επικεντρωθεί στη φροντίδα του χειρουργικού
ασθενούς. Οι λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου (ΛΧΠ) είναι αμιγώς ιατρονοσηλευτικής αιτιολογίας,
συγκαταλέγονται στις συχνότερες ΝΛ, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες και έχουν σοβαρές
συνέπειες για τον ασθενή. Η πρόληψή τους είναι πολύπλοκη και εξαρτάται από πλήθος παραγόν-

Υγιεινή των χεριών - Επικέντρωση στη φροντίδα του χειρουργικού
ασθενούς
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Εισαγωγή

Η αναγκαιότητα διαφύλαξης της ασφάλειας των ασθε-
νών διατυπώθηκε για πρώτη φορά πριν 25 αιώνες με
την υπέρτατη ιπποκρατική εντολή «ωφελέειν ή μη
βλάπτειν» και μέχρι σήμερα αποτελεί πρωταρχικό
στόχο των υγειονομικών συστημάτων. Οι Ευρωπαϊκές
χώρες προσανατολίζονται όλο και περισσότερο στην
κατάρτιση πολιτικών και προγραμμάτων για την ασφά-
λεια των ασθενών δίνοντας προτεραιότητα στον έλεγχο
των νοσοκομειακών λοιμώξεων (ΝΛ) και στον περιο-
ρισμό της μικροβιακής αντοχής. Η Ελλάδα φαίνεται
να υστερεί στην υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων,
συγκριτικά με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.1-2

Στις μέρες μας οι ΝΛ δεν θεωρούνται πλέον ανα-
πόφευκτη συνέπεια της νοσηλείας, αλλά συμπεριλαμ-
βάνονται στις ανεπιθύμητες ενέργειες. Η «μηδενική
ανοχή» στις ΝΛ, η συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων και η δημόσια κοινοποίηση
των αποτελεσμάτων επιτήρησης, αποτελούν πεδία
που απασχολούν όλο και περισσότερο, τόσο τους φο-
ρείς χάραξης πολιτικής, όσο και την επιστημονική κοι-
νότητα.3

Οι ΝΛ και η μικροβιακή αντοχή τα τελευταία χρόνια
αποτελούν μείζον πρόβλημα διεθνώς. Η χώρα μας
έχει το θλιβερό προνόμιο να βρίσκεται μεταξύ των Ευ-
ρωπαϊκών χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά αντοχής

και ΝΛ και κατά συνέπεια η υιοθέτηση αποτελεσματι-
κών προγραμμάτων ελέγχου λοιμώξεων κρίνεται επι-
τακτική.4-5

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει
ότι παγκοσμίως τουλάχιστον 500.000 ασθενείς αποκτούν
καθημερινά ΝΛ, με αποτέλεσμα 20.000-50.000 θανάτους,
ενώ η ορθή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών (ΥΧ)
μπορεί να μειώσει τα ποσοστά αυτά κατά 50%.6

Το 2005 ο ΠΟΥ οργάνωσε την έναρξη μιας παγκό-
σμιας εκστρατείας για την προώθηση της ΥΧ. Η συμ-
μετοχή έως τον Ιούνιο του 2016 ανέρχεται σε 19.002
δομές υγείας από 177 χώρες, ενώ από τη χώρα μας
συμμετέχουν 24 νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων συμ-
περιλαμβάνεται από το 2015 και το Γενικό Νοσοκο-
μείο Πειραιά «Τζάνειο».6

Στην παρούσα ανασκόπηση συνοψίζονται τα βασικά
βήματα για την ορθή εφαρμογή της ΥΧ, αναλύεται το
πρόβλημα της ελλιπούς συμμόρφωσης, οι παράγοντες
που την επηρεάζουν και τέλος αναπτύσσεται η σημασία
της ΥΧ στη φροντίδα του χειρουργικού ασθενούς.

Εφαρμογή της Υγιεινής των Χεριών

Υγιεινή των χεριών – Γιατί;
Η ΥΧ θεωρείται το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης
της διασποράς παθογόνων μικροοργανισμών κι έχει
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των, ωστόσο βασικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση ΛΧΠ αποτελεί η ελλιπής συμμόρφωση με την ΥΧ,
τόσο κατά την προεγχειρητική, όσο και κατά τη διεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα. Οι τρόποι χει-
ρουργικής αντισηψίας των χεριών περιλαμβάνουν το χειρουργικό πλύσιμο και τη χρήση αλκοολούχου αντι-
σηπτικού, ενώ αρκετές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για την αναζήτηση της βέλτιστης μεθόδου. Σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες οδηγίες φαίνεται ότι και οι δύο μέθοδοι είναι κατάλληλοι για την πρόληψη των ΛΧΠ, αν
και τα αλκοολούχα αντισηπτικά φαίνεται να υπερέχουν σε εξοικονόμηση χρόνου και έχουν λιγότερες παρε-
νέργειες. Χαμηλή είναι η συμμόρφωση με την ΥΧ και στο χώρο του χειρουργείου, όπως φαίνεται από πρό-
σφατες μελέτες. Ο κύριος στόχος της εκστρατείας του ΠΟΥ είναι η βελτίωση στις πρακτικές ΥΧ σε όλο τον
κόσμο, με απώτερο σκοπό την προώθηση μιας ισχυρής κουλτούρας για την ασφαλή φροντίδα των ασθενών.



χαρακτηριστεί ως «ο θεμέλιος λίθος» όλων των προ-
γραμμάτων ελέγχου και πρόληψης ΝΛ.7-9

Πρωτοπόρος υπήρξε o Ούγγρος μαιευτήρας Ignaz
Semmelweis, ο οποίος πρότεινε το πλύσιμο των χε-
ριών σε νοσοκομείο της Βιέννης το 1840, καταφέρ-
νοντας με τον τρόπο αυτό να μειώσει σημαντικά τη
συχνότητα του επιλόχειου πυρετού και της αντίστοι-
χης θνητότητας. Πέρασαν αρκετές δεκαετίες μέχρι την
ευρεία αποδοχή και εισαγωγή των ευρημάτων του
Semmelweis στην κλινική πράξη. Στη συνέχεια, έγιναν
πολλές προσπάθειες ανάπτυξης προγραμμάτων ΥΧ σε
τοπικό και διεθνές επίπεδο ενώ πλέον έχει εκδοθεί
πληθώρα κατευθυντήριων οδηγιών.8

Η μικροβιακή χλωρίδα των χεριών διαχωρίστηκε
από τον Price το 1938, σε δύο κατηγορίες: τη μόνιμη
και την παροδική. Η μόνιμη χλωρίδα, με κυριότερο εκ-
πρόσωπο τον Staphylococcus epidermidis, συνιστά ένα
σημαντικό μηχανισμό προστασίας του ανθρώπινου
οργανισμού, διότι παρέχει αντίσταση στον αποικισμό
των χεριών από άλλα παθογόνα μικρόβια. Δεν απομα-
κρύνεται πλήρως με κανένα τρόπο αντισηψίας, ενώ
σπάνια ενοχοποιείται για την πρόκληση λοίμωξης. Η
παροδική χλωρίδα αποτελείται από κάθε είδος μικρο-
οργανισμών, οι οποίοι επιμόλυναν πρόσφατα το δέρμα
των χεριών με άμεση ή έμμεση επαφή. Απομακρύνεται
εύκολα με μηχανικά μέσα και είναι αυτή που ευθύνεται
για την διασπορά παθογόνων και την πρόκληση ΝΛ.7

Ο μηχανισμός διασποράς μέσω των χεριών ξεκινάει
από την παρουσία μικροβίων στο δέρμα ή στο περι-
βάλλον του ασθενούς. Τα μικρόβια αυτά μεταφέρονται
στα χέρια των επαγγελματιών υγείας (ΕΥ), ακολουθεί
η μη ορθή εφαρμογή ή η απουσία εφαρμογής της ΥΧ
και στη συνέχεια η διασταυρούμενη μετάδοση παθο-
γόνων σε άλλους ασθενείς.7

Για πολλές δεκαετίες ο σχεδιασμός των μελετών
σχετικά με την εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής
της ΥΧ δεν ήταν ο βέλτιστος, με αποτέλεσμα να μην
παρέχεται επαρκής τεκμηρίωση. Τα τελευταία χρόνια
έχουν σχεδιαστεί υψηλού επιπέδου μελέτες που κα-
ταδεικνύουν τη σημασία της ΥΧ στην πρόληψη των
λοιμώξεων.10 Το 2000, οι Pittet και συν.11 δημοσιεύουν
μια μελέτη-ορόσημο, όπου αποδεικνύεται ότι η βελ-
τίωση της συμμόρφωσης με την ΥΧ συμπίπτει με τη
μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Σημαντικότατος είναι ο ρόλος της προαγωγής της
ΥΧ και για την πρόληψη της διασποράς πολυανθεκτι-
κών παθογόνων (MDRO). Σύμφωνα με συστηματική
ανασκόπηση (1980-2013), αποδεικνύεται ότι οι πρα-
κτικές βελτίωσης της ΥΧ μπορούν να οδηγήσουν σε
μείωση της λοίμωξης ή αποικισμού από MDRO στις
δομές παροχής φροντίδας υγείας.12

Υγιεινή των χεριών – Πώς;
Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί η

ΥΧ στην καθημερινή κλινική πρακτική είναι δύο: η
χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού και το πλύσιμο με
νερό και σαπούνι. Η χρήση αλκοολούχου αντισηπτι-
κού ενδείκνυται όταν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λε-
ρωμένα και αποτελεί τον πιο εύχρηστο και γρήγορο
τρόπο εφαρμογής της ΥΧ στο σημείο φροντίδας του
ασθενούς. Το πλύσιμο με νερό και σαπούνι ενδείκνυται
όταν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα και μετά από
επαφή με Clostridium difficile. Αναφέρεται ότι οι σπόροι
του C. difficile δεν απομακρύνονται με τη χρήση αλ-
κοολούχου, αλλά απαιτείται η μηχανική τριβή που
εφαρμόζεται στο πλύσιμο με νερό και σαπούνι.7

Και στις δύο τεχνικές θα πρέπει να διασφαλίζεται ο
σωστός χρόνος και η σωστή τεχνική, ώστε να καλύ-
πτονται όλες οι επιφάνειες των χεριών. Ο προτεινόμε-
νος χρόνος για την εφαρμογή του αλκοολούχου αντι-
σηπτικού είναι 20–30 sec. και για το πλύσιμο με νερό
και σαπούνι είναι 40-60 sec. Τα σημεία που συχνότερα
διαφεύγουν της ορθής εφαρμογής της ΥΧ είναι ο αν-
τίχειρας, τα νύχια, τα μεσοδακτύλια διαστήματα και
οι καρποί. 

Κατά την εφαρμογή της ΥΧ θα πρέπει να αφαιρούν-
ται τα κοσμήματα και τα ρολόγια, τα νύχια να είναι
κομμένα κοντά (<0.5cm) και να αποφεύγονται τα βαμ-
μένα ή τεχνητά νύχια. Εάν υπάρχει λύση συνεχείας
δέρματος, προτείνεται η κάλυψη με απορροφητική
γάζα.7,13-14

Όσον αφορά στο στέγνωμα ο καταλληλότερος τρό-
πος είναι η χρήση χειροπετσέτας, ενώ τα συστήματα
αέρα φαίνεται να συμβάλουν στην ταχύτερη αύξηση
των μικροοργανισμών λόγω του αεροζόλ που δημι-
ουργείται.7,15-16

Οι ιατρικές ποδιές με τα μακριά μανίκια τείνουν να
καταργηθούν ή έχουν ήδη καταργηθεί σε κάποιες Ευ-
ρωπαϊκές χώρες καθώς φαίνεται να συμμετέχουν στη
διασπορά παθογόνων μικροοργανισμών.17

Υγιεινή των χεριών – Πότε;
Ο ΠΟΥ σε σχετικές οδηγίες του 2009 προσδιόρισε τα
5 βήματα (στιγμές) εφαρμογής της ΥΧ ως εξής:

–     Πριν από την επαφή με τον ασθενή 
–     Πριν από κάθε καθαρό ή άσηπτο χειρισμό 
–     Μετά από έκθεση σε βιολογικά υγρά του ασθε-

νούς
–     Μετά από την επαφή με τον ασθενή 
–     Μετά από την επαφή με το άμεσο άψυχο περι-

βάλλον του ασθενούς
Τα δύο «πριν» βήματα εφαρμόζονται για την προ-

στασία του ασθενούς από τα παθογόνα που βρίσκον-
ται στα χέρια των ΕΥ, ενώ τα «μετά» βήματα
εφαρμόζονται για την προστασία των ΕΥ και του πε-
ριβάλλοντος εργασίας τους από τα παθογόνα που βρί-
σκονται στον ασθενή.7

Πολύ σημαντικός είναι ο διαχωρισμός της «ζώνης
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του ασθενούς» από τη «ζώνη των ΕΥ», καθώς φαίνεται
ότι τα μικρόβια που βρίσκονται στον ασθενή, βρί-
σκονται και στο εγγύς άψυχο περιβάλλον του (κρε-
βάτι, κομοδίνο, στατό ορού κλπ.)18

Συμμόρφωση

Η σημασία της εφαρμογής της ΥΧ είναι αδιαμφισβή-
τητη και οι τρόποι εφαρμογής γνωστοί σε όλους τους
ΕΥ. Από τη γνώση όμως στην πράξη διαπιστώνεται
ένα μεγάλο χάσμα. 

Σε συστηματική ανασκόπηση του 2010, η συνολική
διάμεση συμμόρφωση καταγράφεται ιδιαίτερα χα-
μηλή και ανέρχεται μόλις στο 40%. Συγκεκριμένα, η
συμμόρφωση φαίνεται να είναι χαμηλότερη στη ΜΕΘ
(30%-40%) συγκριτικά με τα υπόλοιπα τμήματα (50%-
60%), χαμηλότερη στους γιατρούς (32%) συγκριτικά
με τους νοσηλευτές (48%), και χαμηλότερη στα «πριν»
βήματα (21%) συγκριτικά με τα «μετά» (47%).19

Οι Smiddy και συν. διαχωρίζουν τους παράγοντες
που επηρεάζουν τη συμμόρφωση σε δύο κατηγορίες
(Εικόνα 1): (α) παράγοντες υποκίνησης (κοινωνικές
επιρροές, προσωπικές πεποιθήσεις κ.λπ.) και (β) πα-
ράγοντες που αφορούν το περιβάλλον εργασίας
(επάρκεια μέσων, ενημέρωση, εκπαίδευση, οργανω-
σιακή κουλτούρα).20

Ανάμεσα στους σημαντικότερους παράγοντες χα-
μηλής συμμόρφωσης των ΕΥ, όπως προκύπτει από
αυτοαξιολόγηση των ιδίων, περιλαμβάνονται: ο ερε-
θισμός και η ξηρότητα του δέρματος, η ανεπάρκεια ή
η έλλειψη νιπτήρων, η έλλειψη μέσων (σαπούνι, χει-
ροπετσέτες κ.λπ.), η ανεπάρκεια χρόνου, η προτεραι-
ότητα στις ανάγκες των ασθενών, η πεποίθηση ότι η
ΥΧ παρεμβαίνει στη σχέση ΕΥ-ασθενούς, η πεποίθηση
ότι η χρήση γαντιών εξαλείφει την ανάγκη ΥΧ, η έλ-
λειψη κατευθυντήριων οδηγιών, η έλλειψη γνώσης,
εμπειρίας, εκπαίδευσης, η έλλειψη κινήτρων, ανταμοι-
βής, ενθάρρυνσης, η έλλειψη «φωτεινού παραδείγμα-
τος» από ανωτέρους ή συναδέλφους, ο σκεπτικισμός
σχετικά με την αξία της ΥΧ, η διαφωνία με τις συστά-
σεις, η έλλειψη επιστημονικής πληροφόρησης σχετικά
με τη σημασία της προαγωγής της ΥΧ στη μείωση των
ΝΛ. Επιπλέον η χαμηλή συμμόρφωση φαίνεται να
επηρεάζεται ιδιαίτερα από την έλλειψη προσωπικού
ή το συνωστισμό, καθώς και από την υψηλή αναλογία
ασθενών/νοσηλευτών.7

Ο σημαντικότερος όμως παράγοντας χαμηλής συμ-
μόρφωσης φαίνεται να είναι η δυσκολία στην αλλαγή
συμπεριφοράς. Χρειάζεται ειδική προσέγγιση και ει-
δικές γνώσεις και τεχνικές προκειμένου να αλλαχτούν
εγκατεστημένες συμπεριφορές χρόνων. Η επίτευξη
αλλαγής συμπεριφοράς όσον αφορά την ΥΧ έχει απα-
σχολήσει πολύ την επιστημονική κοινότητα και σχετι-
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κές μελέτες καταλήγουν στο ότι οι κλασικές μέθοδοι
(εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, παρακολούθηση) δεν
επαρκούν, αλλά απαιτείται συνδυασμός καινοτόμων
εναλλακτικών δραστηριοτήτων προσανατολισμένων
στην κοινωνική επιρροή, τη στάση και τις προθέσεις
των ΕΥ. Για το λόγο αυτό, τα προγράμματα για την
προαγωγή της ΥΧ θα πρέπει να στοχεύουν σε συγκε-
κριμένα πρότυπα συμπεριφοράς.21-22

Χρήση γαντιών 

Η λανθασμένη χρήση γαντιών σχετίζεται άμεσα με τη
μη ορθή εφαρμογή της ΥΧ. Τονίζεται ότι η χρήση γαν-
τιών δεν αντικαθιστά την εφαρμογή της ΥΧ. Τα γάντια
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν απαιτείται
και να μην αγγίζονται με αυτά καθαρές επιφάνειες,
όπως τηλεφωνικές συσκευές, πόμολα, πληκτρολόγια,
κ.ά. Μετά την αφαίρεση των γαντιών και πριν την το-
ποθέτηση νέων απαιτείται πλύσιμο των χεριών ή
χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού. Σημειώνεται ότι το
περιβάλλον των χεριών κάτω από τα γάντια είναι ιδα-
νικό για την ανάπτυξη των μικροβίων (ειδικά αν φο-
ρέθηκαν γάντια σε άπλυτα χέρια) γι’ αυτό και θα
πρέπει να αποφεύγεται η κατάχρηση.

Πρόσφατες σχετικές μελέτες αναφέρουν τη χρήση
γαντιών ως σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τη χα-
μηλή συμμόρφωση και τη μη ορθή χρήση τους ως
σημαντικό παράγοντα κινδύνου της διασποράς πα-
θογόνων μικροοργανισμών. Επιπλέον αναφέρουν ότι
ένα από τα συχνότερα λάθη των ΕΥ είναι το να αγνο-
είται η ΥΧ πριν και μετά τη χρήση γαντιών.14,23-26

Οι Fuller και συν.24 σε σχετική μελέτη κατέγραψαν
μεγαλύτερη συμμόρφωση των ΕΥ όταν δεν φόραγαν
γάντια (50%) απ’ ό,τι όταν φόραγαν (41,4%). Αντί-
στοιχη μελέτη των Cusini και συν.27 αναφέρει αύξηση
της συμμόρφωσης μετά από περιορισμό της υποχρε-
ωτικής χρήσης γαντιών στις προφυλάξεις επαφής
(52% έναντι 85%).

Πολυεπίπεδη στρατηγική προαγωγής
της υγιεινής των χεριών 

Για να επιτευχθεί αύξηση της συμμόρφωσης ο ΠΟΥ
προτείνει μια πολυεπίπεδη στρατηγική28 βασισμένη
σε πέντε συνιστώσες:

1. Επάρκεια απαραίτητων μέσων
Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι το 35% των δομών παροχής υπη-
ρεσιών υγείας ακόμα και σήμερα δεν έχουν σαπούνι
και νερό για την εφαρμογή της ΥΧ. Τα απαραίτητα μέσα
(νιπτήρες, αλκοολούχα αντισηπτικά, υγρό σαπούνι, χει-
ροπετσέτες) θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και εύκολα

προσβάσιμα στο σημείο φροντίδας του ασθενούς. 
Επιπλέον, όσον αφορά τα αλκοολούχα αντισηπτικά,

σημαντικό είναι να διασφαλίζεται η κατάλληλη αντιμι-
κροβιακή δραστικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών ώστε να
είναι αποτελεσματικά και φιλικά προς το χρήστη.6,8,28-29

2. Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για
όλους τους ΕΥ πριν την ανάληψη καθηκόντων και συ-
νεχιζόμενη, προσαρμοσμένη στις τρέχουσες ανάγκες
των εκπαιδευομένων. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να
πραγματοποιείται όχι μόνο στους ΕΥ αλλά και στους
ίδιους τους ασθενείς, τους συνοδούς τους (φροντι-
στές), το επισκεπτήριο και γενικότερα σε οποιονδή-
ποτε έρχεται σε επαφή με τον ασθενή.8,28

3. Αξιολόγηση - Ανατροφοδότηση 
Η αξιολόγηση των προγραμμάτων προαγωγής της ΥΧ
πρέπει να γίνεται σε δύο στάδια: (α) πριν την εφαρ-
μογή κάποιου προγράμματος (για την εκτίμηση της
τρέχουσας κατάστασης) και (β) αμέσως μετά την
εφαρμογή. Αναγκαία είναι η ανατροφοδότηση των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους ΕΥ με τελικό
στόχο την ευαισθητοποίησή τους κι όχι την «τιμωρία»
τους.8,28

Σημαντικό εργαλείο της αξιολόγησης είναι η χρήση
των μεθόδων παρακολούθησης της συμμόρφωσης,
ώστε να εκτιμηθεί η τρέχουσα συμμόρφωση των ΕΥ
με τις συνιστώμενες πρακτικές εφαρμογής της ΥΧ και
να αναπτυχθούν αποτελεσματικά προγράμματα. Τρεις
είναι οι μέθοδοι παρακολούθησης που προτείνονται
και εφαρμόζονται διεθνώς: η άμεση παρατήρηση, η
επιτήρηση της κατανάλωσης αλκοολούχων αντισηπτι-
κών και τα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης.

Η άμεση παρατήρηση θεωρείται ο «χρυσός κανό-
νας» των μεθόδων, καθώς επιτρέπει την επιτήρηση και
σύγκριση διαφορετικών ομάδων ΕΥ (ιατροί, νοσηλευ-
τές κ.λπ.) συνδυάζοντας τη σωστή δράση με τη σωστή
ένδειξη. Παρόλα αυτά πρόκειται για μια ιδιαίτερα
απαιτητική, πολύπλοκη και χρονοβόρο μέθοδο που
απαιτεί κατάλληλα εκπαιδευμένους παρατηρητές.8,10,30

Η επιτήρηση της κατανάλωσης αλκοολούχων αντι-
σηπτικών θεωρείται μη χρονοβόρα μέθοδος, παρέχει
δυνατότητα ανατροφοδότησης των ΕΥ και χρησιμο-
ποιείται από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες για την επιτή-
ρηση της συχνότητας εφαρμογής της ΥΧ. Στη χώρα
μας η συγκεκριμένη μέθοδος δε φαίνεται να είναι ιδι-
αίτερα αξιόπιστη, καθώς σχετικές καταγραφές κατα-
τάσσουν την Ελλάδα στις χώρες με την μεγαλύτερη
κατανάλωση χωρίς αυτό να συνδέεται και με μεγαλύ-
τερη συμμόρφωση.5,31

Τα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης πε-
ριλαμβάνουν ηλεκτρονικές συσκευές που ενσωματώ-
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νονται στις συσκευασίες των αλκοολούχων αντιση-
πτικών και καταμετρούν τη συχνότητα χρήσης, αισθη-
τήρες με ενσύρματη ή ασύρματη τεχνολογία πάνω
στον ΕΥ ή στο χώρο που υπενθυμίζουν σε πραγματικό
χρόνο την αναγκαιότητα εφαρμογής της ΥΧ και συ-
στήματα «video» όπου καταγράφουν με τοποθέτηση
καμερών την εφαρμογή ή μη της ΥΧ.31-33

4. Συστήματα υπενθύμισης (Reminders) 
Σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχουν τα επικεντρωμένα
μηνύματα υπενθύμισης με στόχο την προτροπή και
υπενθύμιση των ήδη γνωστών πρακτικών για τη βελ-
τιωμένη εφαρμογή της ΥΧ. Πρόκειται για ειδικά έν-
τυπα (αφίσες) αναρτημένα στο χώρο εργασίας. Η
συχνή ανανέωση και αλλαγή των συστημάτων υπεν-
θύμισης φαίνεται να συμβάλει σημαντικά στη διατή-
ρηση της αποτελεσματικότητάς τους.28

5. Η ασφάλεια του ασθενούς ως θεσμική προτεραι-
ότητα (Institutional safety climate)
Για την προαγωγή κάθε προγράμματος για την βελ-
τίωση της συμμόρφωσης με την ΥΧ απαραίτητη είναι
η Διοικητική στήριξη και δέσμευση. Η διοίκηση των
υγειονομικών οργανισμών είναι υπεύθυνη για την ανά-
πτυξη συγκεκριμένου «επιχειρησιακού σχεδίου» πε-
ριγράφοντας το αναμενόμενο κόστος και τα οφέλη
και επικεντρώνοντας στη βελτίωση της ποιότητας και
της σχέσης “κόστους – αποτελεσματικότητας”. Επι-
πλέον, ιδιαίτερα σημαντική είναι η χρησιμοποίηση κι-
νήτρων για τη βελτίωση της απόδοσης των επαγγελ-
ματιών υγείας.8,28,34 

Η υγιεινή των χεριών στη φροντίδα
του χειρουργικού ασθενούς

Η καμπάνια του ΠΟΥ για την ΥΧ το έτος 2016 έχει επι-
κεντρωθεί στη φροντίδα του χειρουργικού ασθενούς
δεδομένου ότι η ορθή εφαρμογή της ΥΧ συμβάλλει
σημαντικά, εκτός των άλλων, και στη μείωση των λοι-
μώξεων χειρουργικού πεδίου (ΛΧΠ).6

Λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου
Περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι το
χρόνο υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση παγ-
κοσμίως, αριθμός διπλάσιος από αυτόν των γεννή-
σεων. Κατά συνέπεια, ένας πολύ μεγάλος αριθμός
ατόμων  βρίσκεται σε κίνδυνο για επιπλοκές ως απο-
τέλεσμα της χειρουργικής επέμβασης, εάν δεν εφαρ-
μοστούν οι κατάλληλες πρακτικές και οι στρατηγικές
πρόληψης.6 Ο συνολικός αριθμός των χειρουργικών
επεμβάσεων διαρκώς αυξάνεται και υπολογίζεται ότι
έχει αυξηθεί κατά 38% τα τελευταία 8 έτη με τη μεγα-
λύτερη αύξηση να καταγράφεται στις χώρες πολύ χα-

μηλού και χαμηλού εισοδήματος.35

Οι χειρουργικές λοιμώξεις αποτελούν τον πιο συχνό
τύπο ΝΛ στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ποσοστά
πολύ υψηλότερα από αυτά των αναπτυγμένων.36-37 Ο
μέσος επιπολασμός των ΛΧΠ είναι 2,6% (επί των χει-
ρουργικών διαδικασιών) στις ΗΠΑ και 3% στην Ευ-
ρώπη, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες καταγράφον-
ται ποσοστά από 10 έως 30,9%.36 Σχετική μελέτη
επιπολασμού που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ το
2011 σε 183 νοσοκομεία, ανέδειξε ότι ο επιπολασμός
των ΝΛ ανέρχεται σε 4%, ενώ οι ΛΧΠ αποτελούν το
22% των ΝΛ και καταγράφονται 157.352 επεισόδια
ετησίως.38 Σε αντίστοιχη μελέτη επιπολασμού ΝΛ και
χρήσης αντιβιοτικών στις Ευρωπαϊκές χώρες, οι ΛΧΠ
κατέχουν την τρίτη κατά σειρά συχνότητας θέση, μετά
τις λοιμώξεις του αναπνευστικού και τις ουρολοιμώ-
ξεις, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα με πο-
σοστά 16% και 11% αντίστοιχα.5

Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ για το 2016, 50%
των ΛΧΠ συνδέονται με τη χειρουργική επέμβαση,
ενώ τουλάχιστον οι μισές από αυτές θα μπορούσαν να
προληφθούν. Ετησίως, το 25% των χειρουργικών
ασθενών θα εμφανίσει επιπλοκές, ενώ περισσότεροι
από 250.000 θάνατοι μετά από χειρουργική επέμβαση
θα μπορούσαν να αποφευχθούν.39

Η εμφάνιση ΛΧΠ έχει σοβαρές συνέπειες για τον
ασθενή όπως την αύξηση της διάρκειας της μετεγχει-
ρητικής νοσηλείας, την επιβάρυνση της κατάστασης
της υγείας του ασθενούς, την ψυχολογική καταπό-
νηση και τον θάνατο, ενώ αυξάνεται και το κόστος νο-
σηλείας.35

Οι ΛΧΠ είναι αμιγώς ιατρονοσηλευτικής αιτιολο-
γίας, καθώς ο ασθενής δεν έχει ευθύνη για την επιμό-
λυνση των πυλών εισόδου από μικροοργανισμούς
(χειρουργικό τραύμα, αναπνευστική οδός και σημεία
εισόδου διαφόρων καθετήρων).40

Η πρόληψη των ΛΧΠ είναι πολύπλοκη, καθώς εξαρ-
τάται από πλήθος παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί
μπορούν να διακριθούν σε 4 κατηγορίες:

i.    Σχετιζόμενοι με τον ασθενή: διαβήτης, κάπνι-
σμα, χρήση στεροειδών, θρέψη, παρατεταμένη
προεγχειρητική νοσηλεία 

ii.   Σχετιζόμενοι με την προεγχειρητική φροντίδα:
μπάνιο, ξύρισμα, αντισηψία χειρουργικού πε-
δίου, αντισηψία χεριών, χειρουργική χημειοπρο-
φύλαξη 

iii.  Σχετιζόμενοι με τη διεγχειρητική φροντίδα: αε-
ρισμός χειρουργείου, απολύμανση επιφανειών,
αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων, χει-
ρουργική ενδυμασία, χειρουργική τεχνική, κλει-
στές πόρτες, διάρκεια επέμβασης 

iv.  Σχετιζόμενοι με τη μετεγχειρητική φροντίδα:
φροντίδα χειρουργικού τραύματος, προγραμμα-
τισμός εξόδου του ασθενούς 
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Κατά την προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγ-
χειρητική φροντίδα βασικό παράγοντα κινδύνου για
ΛΧΠ αποτελεί η ελλιπής συμμόρφωση με την ΥΧ.41

Χειρουργική αντισηψία
Μέχρι το 19ο αιώνα δε χρησιμοποιούνταν χειρουρ-
γικά γάντια, παρόλα αυτά η αντισηψία χειρουργικού
πεδίου και η αντισηψία των χεριών ήταν επιτακτική.
Πρώτος ο Joseph Lister (1827-1912) απέδειξε την απο-
τελεσματικότητα της χειρουργικής αντισηψίας των χε-
ριών στη μείωση των ΛΧΠ. Το 1894 προτάθηκαν 3
βήματα χειρουργικού πλυσίματος χεριών: α) πλύσιμο
με ζεστό νερό, αντισηπτικό σαπούνι και βούρτσα για
5 λεπτά, β) εφαρμογή αιθανόλης 90% για 3-5 λεπτά με
βούρτσα και γ) ξέπλυμα των χεριών με «άσηπτο
υγρό». Τον 20ό αιώνα προτάθηκε η μείωση του χρό-
νου χειρουργικού πλυσίματος από >10 σε 5 λεπτά,
ενώ πρωτόκολλα που εφαρμόζονται έως και σήμερα
προτείνουν το χειρουργικό πλύσιμο διάρκειας 5 λε-
πτών.7

Ο στόχος της χειρουργικής αντισηψίας των χεριών
είναι διπλός και περιλαμβάνει την εξάλειψη της παρο-
δικής και τη μείωση της μόνιμης χλωρίδας των χεριών.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες απαγορεύουν τη χρήση
κοσμημάτων και ρολογιών στα χέρια της χειρουργικής
ομάδας. Επισημαίνεται ότι τα τεχνητά νύχια αποτε-
λούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου, καθώς σχετί-
ζονται με μεταβολή της μόνιμης χλωρίδας των χεριών
και παρεμπόδιση της σωστής εφαρμογής της χει-
ρουργικής αντισηψίας. Συγκεκριμένα προτείνεται
πριν από την πρώτη χειρουργική επέμβαση καλό πλύ-
σιμο κάτω από τα νύχια. Επιπλέον, σχετικές μελέτες
αναφέρουν φθορά των γαντιών, ειδικά σε χειρουργι-
κές επεμβάσεις παρατεταμένης διάρκειας.7,41-42

Οι τρόποι χειρουργικής αντισηψίας των χεριών
είναι δύο: το χειρουργικό πλύσιμο και η εφαρμογή αλ-
κοολούχου αντισηπτικού (surgical scrub, surgical rub).
Το χειρουργικό πλύσιμο διαρκεί 2-6 λεπτά, ενώ η
διάρκεια εφαρμογής αλκοολούχου αντισηπτικού στη
χειρουργική αντισηψία γίνεται σύμφωνα με τις οδη-
γίες του κατασκευαστή. 

Στο χειρουργικό πλύσιμο τα χέρια βρέχονται με
χλιαρό νερό. Έχει αποδειχθεί ότι το ζεστό νερό κάνει
τα αντισηπτικά πιο αποτελεσματικά. Στη συνέχεια τα
χέρια τρίβονται με αντισηπτικό διάλυμα χλωρεξιδίνης
ή ιωδοφόρα, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια των
χεριών μέχρι τους αγκώνες. Η χρήση χλωρεξιδίνης
πλεονεκτεί σε σχέση με τα ιωδοφόρα γιατί φαίνεται να
καθυστερεί τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων. Τέλος,
τα χέρια στεγνώνονται με αποστειρωμένη πετσέτα.

Ο τρόπος χειρουργικής αντισηψίας με τη χρήση αλ-
κοολούχου αντισηπτικού εφαρμόζεται σε εντελώς κα-
θαρά και στεγνά χέρια. Σε περίπτωση που τα χέρια
είναι εμφανώς λερωμένα προηγείται πλύσιμο με νερό

και σαπούνι. Τα χέρια τρίβονται με αλκοόλη 50-85%
και παράγωγο τεταρτοταγούς άλατος αμμωνίου ή διά-
λυμα γλυκονικής χλωρεξιδίνης. Προτείνονται 3 εφαρ-
μογές σε περίοδο 2-5 λεπτών. Τέλος, τα χέρια
στεγνώνονται στον αέρα. Για χειρουργικές επεμβάσεις
που διαρκούν περισσότερο των 2 ωρών συνιστάται η
επανάληψη εφαρμογής αλκοολούχου για 1 λεπτό,
στις 2 ώρες.43

Διεθνώς, έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες οι οποίες
συγκρίνουν τις δύο τεχνικές χειρουργικού πλυσίματος,
με σκοπό την αναζήτηση της καταλληλότερης. Οι κα-
τευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ και του CDC αναφέ-
ρουν ότι και οι δύο μέθοδοι είναι κατάλληλοι για την
πρόληψη των ΛΧΠ. Η χρήση αλκοολούχου διαλύματος
αποτελεί τον κυριότερο τρόπο χειρουργικής αντιση-
ψίας των χεριών στις Ευρωπαϊκές χώρες. Το αλκοο-
λούχο διάλυμα χρησιμοποιείται λιγότερο στις ΗΠΑ,
κυρίως γιατί είναι εύφλεκτο. Η αποδοχή ενός προϊόν-
τος από το χειρουργικό προσωπικό αποτελεί τον κύριο
παράγοντα επιλογής του. Ωστόσο, θα πρέπει να λη-
φθεί υπόψη ότι οι μελέτες που αξιολογούν τα αντιση-
πτικά επικεντρώνονται στον αποικισμό των χεριών
του προσωπικού από παθογόνα και όχι στον κίνδυνο
ΛΧΠ.7,41

Σχετική μελέτη των Asensio και συν.44 που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Μαδρίτη, έδειξε ότι οι νοσηλευτές χει-
ρουργείου προτιμούν περισσότερο τη χρήση
αλκοολούχου αντισηπτικού σε σχέση με τους χειρουρ-
γούς. Οι χειρουργοί αντιστέκονται στην αλλαγή των
συνήθειών τους, δεδομένου ότι το χειρουργικό πλύ-
σιμο αποτελεί μακρά παράδοση, γεγονός που φαίνεται
να είναι σημαντικό εμπόδιο σε οποιαδήποτε αλλαγή.
Κρίσιμη φαίνεται να είναι η υποστήριξη της αλλαγής
από τους διευθυντές, ενώ ως πλεονεκτήματα στη
χρήση αλκοολούχου αναφέρονται η αποτελεσματικό-
τητα, η ευκολία στη χρήση και η μείωση του κόστους.

Αντίστοιχη μελέτη του Widmer στην Ελβετία, κατα-
λήγει στο ότι και οι δύο τρόποι χειρουργικής αντιση-
ψίας είναι κατάλληλοι, ενώ και σ’ αυτήν την μελέτη
αναφέρονται παράγοντες που ευνοούν τη χρήση αλ-
κοολούχου, όπως η γρήγορη δράση, η εξοικονόμηση
χρόνου, οι λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και ο χα-
μηλότερος κίνδυνος επαναμόλυνσης των χεριών.45

Η πορεία του χειρουργικού ασθενούς – ΠΟΥ 2016
Ο ΠΟΥ πολύ πετυχημένα απεικόνισε την πορεία του
χειρουργικού ασθενούς μέσα στο νοσοκομείο από τη
στιγμή της εισαγωγής μέχρι τη έξοδό του (Εικόνα 2). 

Το 61% των ΕΥ δεν εφαρμόζει την ΥΧ τη σωστή
στιγμή, ενώ 1 στους 2 από το χειρουργικό προσωπικό
δεν εφαρμόζει την ΥΧ όταν απαιτείται. Τα ανωτέρω
έχουν ως συνέπεια έως και 31% των ασθενών να πα-
ρουσιάσει ΛΧΠ με αποτέλεσμα την παράταση του
χρόνου νοσηλείας από 3-20 ημέρες.

197

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

ΤΟΜΟΣ 61 • ΤΕΥΧΟΣ 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2016



Ο κίνδυνος αποικισμού του ασθενούς με παθογόνα
ξεκινάει από τη στιγμή της εισαγωγής του στο νοσο-
κομείο, ενώ η τοποθέτηση περιφερικού φλεβικού κα-
θετήρα και ουροκαθετήρα στο χειρουργικό τμήμα,
αυξάνει τον κίνδυνο. Σε αυτό το σημείο πρωτεύοντα
ρόλο έχουν τα 5 βήματα της ΥΧ, με ιδιαίτερη έμφαση

στα 2 και 3 (πριν από καθαρή/άσηπτη τεχνική και μετά
από επαφή με βιολογικά υγρά), τόσο στην τοποθέ-
τηση περιφερικού, όσο και κεντρικού φλεβικού καθε-
τήρα. Ταυτόχρονα, έχουν εφαρμογή και κατά την
εισαγωγή ενδοτραχειακού σωλήνα πριν την έναρξη
της χειρουργικής επέμβασης.6
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Εικόνα 2 Υγιεινή των χεριών και η πορεία του χειρουργικού ασθενή μέσα στο νοσοκομείο, από την εισαγωγή μέχρι την
έξοδό του από αυτό. Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) 2016. Hand Hygiene and the surgical patient
journey. Μετάφραση: Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ΓΝΠ «Τζάνειο».
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Ο κίνδυνος ΛΧΠ εμφανίζεται με την εισαγωγή του
ασθενούς στο χώρο του χειρουργείου και την έναρξη
της επέμβασης. Μέσα στη χειρουργική αίθουσα πα-
ρατηρείται μια πολύπλοκη σύνδεση μεταξύ των λοι-
μογόνων παραγόντων και των ποικίλων οδών προς
τον ασθενή. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν τον
ασθενή, τον εξοπλισμό, το προσωπικό και το χώρο του
χειρουργείου, ενώ τρεις συγκεκριμένες παρεμβάσεις
συμβάλουν στον έλεγχο των ΛΧΠ: (α) η αυστηρή συμ-
μόρφωση στην ΥΧ, (β) η διατήρηση σταθερής θερμο-
κρασίας σώματος και (γ) η ορθή χορήγηση
χειρουργικής χημειοπροφύλαξης.6,46-47

Στη συνέχεια ο ασθενής αποχωρεί από το χώρο του
χειρουργείου. Σε αυτό το στάδιο οι ΕΥ στο χειρουρ-
γικό τμήμα καλούνται να διαχειριστούν το φλεβικό κα-
θετήρα και τον ουροκαθετήρα του ασθενούς και να
φροντίσουν το χειρουργικό του τραύμα. Στο σημείο
αυτό για μια ακόμα φορά τα 5 βήματα της ΥΧ έχουν
εφαρμογή στη διαχείριση του φλεβικού καθετήρα και
ουροκαθετήρα με ιδιαίτερη έμφαση στα βήματα 2 και
3 (πριν από καθαρή/άσηπτη τεχνική και μετά από
επαφή με βιολογικά υγρά). 

Σχετικά με τη φροντίδα του χειρουργικού τραύμα-
τος ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ΥΧ στα βήματα
πριν από την επαφή με το χειρουργικό τραύμα, όπως:
α) πριν από την κλινική εξέταση του χειρουργικού
τραύματος και πριν από τη λήψη δειγμάτων, β) πριν
την επαφή με το τραύμα για την αφαίρεση ραμμάτων,
γ) πριν την προετοιμασία των απαραίτητων υλικών για
αντικατάσταση επιθέματος και δ) πριν την αντικατά-
σταση επιθέματος, καθώς και στα βήματα μετά από
οποιαδήποτε εργασία που περιλαμβάνει πιθανή έκ-
θεση σε βιολογικά υγρά, όπως μετά από την εξέταση
της χειρουργικής τομής ή τη λήψη δείγματος, μετά την
αφαίρεση ραμμάτων και μετά από την αλλαγή του χει-
ρουργικού επιθέματος. 

Επιπλέον απαραίτητη κρίνεται η αποφυγή κάθε πε-
ριττής επαφής με το χειρουργικό τραύμα, καθώς και
της επαφής με τα επιθέματα για τουλάχιστον 48 ώρες
μετά το χειρουργείο (εκτός αν διαπιστωθεί διαφυγή ή
άλλες επιπλοκές), η χρήση γαντιών, αν αναμένεται
επαφή με σωματικά υγρά, η τήρηση άσηπτης τεχνικής
για οποιαδήποτε αλλαγή χειρουργικού επιθέματος/πε-
ριποίησης χειρουργικής τομής και η εξασφάλιση των
κατάλληλων επιθεμάτων για κάθε είδος τραύματος. 

Τελικός στόχος όλων των προηγούμενων παρεμβά-
σεων είναι η ασφαλής έξοδος του χειρουργικού ασθε-
νούς από το νοσοκομείο.6

Συμμόρφωση στο χώρο του χειρουργείου
Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολλές
μελέτες όσον αφορά στη συμμόρφωση των ΕΥ στην
ΥΧ μέσα στη χειρουργική αίθουσα. Η ιδιαίτερα χα-
μηλή συμμόρφωση στην ΥΧ αποτελεί ένα από τα σο-

βαρότερα προβλήματα. Μελέτη των Andersson και
συν.,48 σε νοσοκομείο της Σουηδίας, κατέδειξε χαμηλή
συμμόρφωση, τόσο στους αναισθησιολόγους (6,5%
στα «πριν» βήματα και 3,7% στα «μετά»), όσο και
στους νοσηλευτές (1,5% στα «πριν» βήματα και 10,3%
στα «μετά»).

Αντίστοιχη μελέτη των Biddle και συν.49, στην οποία
καταγράφηκαν 8000 ευκαιρίες εφαρμογής ΥΧ σε αναι-
σθησιολογικό προσωπικό, έδειξε ότι το 82% δεν την
εφαρμόζει. Οι συγγραφείς στην συγκεκριμένη  μελέτη
αναφέρουν ότι αυτό επηρεάζεται από τη σοβαρότητα
και το επείγον των καταστάσεων που καλείται να αν-
τιμετωπίσει η αναισθησιολογική ομάδα.

Μελέτη των Loftus και συν.50 αναλύει τον αποικισμό
των χεριών των αναισθησιολόγων και καταδεικνύει ότι
ένα μεγάλο ποσοστό της αναισθησιολογικής ομάδας
είχε στα χέρια της τουλάχιστον ένα παθογόνο. Η με-
λέτη αναφέρει ότι τα μικρόβια που φέρει το πρώτο πε-
ριστατικό της ημέρας αποτελούν την κυριότερη
δεξαμενή διασποράς μέσω των χεριών για όλη τη
διάρκεια της ημέρας.

Συμπεράσματα

Η ΥΧ θεωρείται το βασικότερο μέτρο πρόληψης για τη
διασπορά νοσοκομειακών παθογόνων και επιπλέον
αποτελεί το πιο απλό, το πιο αποτελεσματικό αλλά και
το πιο οικονομικό μέτρο, ιδιαίτερα σε περιόδους οι-
κονομικής κρίσης. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να κατέ-
χει η εκπαίδευση των ΕΥ, με τελικό στόχο την αλλαγή
συμπεριφοράς και την αύξηση της συμμόρφωσης
στην ΥΧ.

Στη χώρα μας, η συμμόρφωση στην ΥΧ συμπερι-
λαμβάνεται πλέον στους υποχρεωτικούς δείκτες επι-
τήρησης των ΕΥ στην εφαρμογή των μέτρων ελέγχου
για τη διασπορά των νοσοκομειακών παθογόνων,
σύμφωνα με σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ 388/18/02/14). 

Στο Νοσοκομείο «Τζάνειο»  οι καταγραφές πραγμα-
τοποιούνται από τις Νοσηλεύτριες Επιτήρησης Λοιμώ-
ξεων, με το ειδικό έντυπο που έχει προταθεί από τον
ΠΟΥ, μεταφρασμένο στα ελληνικά, το οποίο βασίζεται
στα 5 βήματα της ΥΧ (Εικόνα 3).

Ιδιαίτερα όσον αφορά στη φροντίδα του χειρουρ-
γικού ασθενούς, η ΥΧ φαίνεται να κατέχει πρωταρχικό
ρόλο στην πρόληψη των ΛΧΠ. Παρόλα αυτά η συμ-
μόρφωση με την ΥΧ διεθνώς φαίνεται να είναι χαμηλή,
ενώ στη χώρα μας δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες
επικεντρωμένες στο χειρουργικό ασθενή.

Ο κύριος στόχος της εκστρατείας του ΠΟΥ, μέσω
της πολύπλευρης στρατηγικής που προτείνει, είναι η
βελτίωση στις πρακτικές ΥΧ σε όλο τον κόσμο, με απώ-
τερο σκοπό την προώθηση μιας ισχυρής κουλτούρας
για την ασφαλή φροντίδα των ασθενών.
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Εικόνα 3 Φόρμα παρατήρησης συμμόρφωσης στην Υγιεινή των Χεριών (ΥΧ).
Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO). Μετάφραση: Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ΓΝΠ
«Τζάνειο»
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Summary

Hand Hygiene – Focus on surgical patient care
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1Infection Control Committee 
2Department of Microbiology, Tzaneio General Hospital of Piraeus

Hospital acquired infections (HAI) and antimicrobial resistance represent a serious threat to pa-
tient safety and healthcare systems globally and especially in our country. Hand hygiene (HH)
promotion seems to be the cornerstone of infection control interventions as it is the most im-
portant measure to prevent transmission of pathogens by healthcare workers (HCWs). There is
clear evidence that strict adherence to HH reduces the risk of cross-transmission. HH practices
are well known, however, compliance is low and many factors (cultural and behavioral issues
among them) have been implicated. Behavioral change seems to be crucial for improving HH
compliance, though is quite difficult to be achieved and requires multifaceted techniques. World
Health Organization (WHO) proposes a layered strategy to improve compliance. In 2005, WHO
launched the first global HH campaign. The primary focus of 2016 WHO’s campaign is the surgical
patient’s care, as proper implementation of HH significantly contributes to the reduction of sur-
gical site infections (SSIs). SSIs are quite prevalent, especially in middle and low-income countries
and they have important impact on patients’ outcomes. Their prevention is complex, multi-
modal, multi-disciplinary and rather challenging. The key risk factor for SSIs is the poor adherence
and incorrect HH procedures during perioperative and postoperative care. Surgical hand disin-
fection procedures include surgical scrub and surgical rub. According to current guidelines, both
methods are considered suitable, though several factors favor the use of hand rub, including ra-
pidity of action and thus time savings and fewer side-effects. Improving hand hygiene practices
in all surgical services is the leading prevention measure to make surgery safer worldwide.
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O r i g i n a l  p a p e r

Summary

Excessive and inappropriate use of antibiotics enhances the emergence of antimicrobial resistance,
resulting into a vicious cycle. Continuous surveillance of antibiotic consumption and implemen-
tation of antibiotic stewardship programs (ASP) is an important component of infection control
interventions. Greece is a high endemicity area for multidrug resistant pathogens (MDR), especially
carbapenem-resistant (CR) Gram-negatives (GN), and moreover antibiotic consumption is among
the highest in Europe. Aim of this study was to record antibiotic consumption and the incidence
of bloodstream infections (BSI) caused by MDR pathogens in our 12-bed general ICU, before ini-
tiating an ASP in the hospital. Trends over time were also evaluated.

Five-year trends of antimicrobial drugs consumption and incidence of
bloodstream infections caused by multidrug-resistant pathogens in a
Greek ICU 

Olympia Zarkotou1,2, Kalliopi Avgoulea1, Panagiota Papagiannakopoulou3, Christina Louka1,
David Symeonidis4, Konstantina Chrysou4, Elisavet Kousouli2, Georgios Chrysos2,4,
Katina Themeli-Digalaki1,2, Athanassios Tsakris5, Spyros Pournaras5
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Introduction

The emergence and spread of antibiotic resistance is
a growing public health threat and a daily challenge
in clinical practice.1 Intensive Care Unit (ICU) settings
can be considered as “reservoirs” for multidrug-resi-
stant (MDR) pathogens.2 The development of resistant
flora can occur by importation of resistant strains from
newly admitted patients, by cross-transmission of re-
sistant strains via the hands of healthcare workers or
the environment and by selection of resistant patho-
gens because of antimicrobial overuse or misuse.3 Ina-

dequate coverage, excessive spectrum, ineffective do-
sing, non-optimal route and undue treatment dura-
tion are all considered inappropriate use.4

ICUs provide care for critically ill patients, who are
diagnosed with a serious infection or are more prone
for developing a new one due to multiple comorbidities
and invasive procedures. Therefore, antimicrobial agents
(AMA) are often employed as treatment or prophylaxis
to contain morbidity and mortality.5 Resistance, inevitably,
impacts antibiotic prescribing and vice versa. Physicians
use broad-spectrum antibiotics and the vicious cycle
of further resistance, conferred by selection pressure, is
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An observational study was performed from January 2010 to December 2014. Consumption data
were retrospectively collected from the hospital pharmacy records and expressed as daily defined
doses (DDD) per 1000 patient-days (PD). All BSI episodes caused by CR Klebsiella pneumoniae
(CRKP), CR Acinetobacter baumannii (CRAB), CR Pseudomonas aeruginosa (CRPA), vancomycin-re-
sistant Enterococcus spp (VRE) and methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) were
prospectively recorded. Identification was performed by conventional or automated methods
(Vitek 2 Compact, bioMerieux). Antimicrobial susceptibility testing and MIC values determination
was performed by Vitek 2 and Etest (bioMerieux). 
We recorded 395 BSI episodes caused by the study pathogens, with a mean annual incidence of
21.21/1000 PD. The incidence declined from 22.95 in 2011 to 17.90/1000 PD in 2013, however, a
significant increase was observed in 2014 (25.21/1000 PD, p= 0.03). No correlations between the
consumption of antimicrobial agents (AMA) and incidence data were found. The predominant
pathogens were CRAB and CRKP. Antibiotic use was high in all 5 years of the study with a mean
annual consumption of 3077 DDD/1000 PD. The most common AMA prescribed was ampicillin/sul-
bactam (17.7%), followed by meropenem (16.8%) and colistin (11.8%). Τhe total AMA consumption
rose by 20.3% from 2010 to 2014 (p= 0.18). The rate of change in AMA use was more remarkable
for quinolones (128.4%, p= 0.004) and colistin (66.1%, p= 0.02). A decreasing trend was observed
for only few antimicrobials, such as tigecycline (-48.5 %, p= 0.12) and daptomycin (-93%, p= 0.012).
Total AMA use temporary decreased in 2011 (-21.3%, p= 0.33) and a continuous and significant
increasing trend was observed thereafter (p= 0.022). 
In conclusion, the local epidemiology of resistance defines the antimicrobial decision-making. In
our setting, the high incidence of CRGN imposes the use of broad-spectrum and last resort AMA.
In the era of growing resistance and limited treatment options, judicious antibiotic use is crucial.
Our surveillance data increase our awareness and necessitate the ASP launching, so as to optimize
antibiotic prescribing and preserve the effectiveness of last resort antimicrobials.



perpetuated while effective options are limited, resulting
into high mortality rates from MDR infections.5-6

In Greece, antimicrobial resistance rates and anti-
biotic consumption are among the highest in Europe.7
More precisely, according to the ECDC surveillance re-
port of hospital-acquired infections and antimicrobial
use in European acute care hospitals (ECDC PPS-HAIs),
the prevalence of antimicrobial use in Greek hospitals
is 54.7%, reported as the highest in Europe.8 Notewor-
thy, Greek hospitals also rank first in the consumption
of last-line antibiotics, such as polymyxins and tigecy-
cline. The prevalence of carbapenem-resistant (CR)
Gram-negative pathogens (GN) is considerably high,
including endemic strains in ICUs and increasingly re-
sistant strains from community-onset infections.7-8

Studies have shown that up to 60% of antibiotics
prescribed in clinical practice, even in the ICU, are un-
necessary, inappropriate, or suboptimal.2 The contem-
porary challenge is to cure bacterial diseases with mi-
nimal ecological impact.4 In response to that, the uni-
versal concern in the infection-control community has
prompted the provision of antimicrobial stewardship
interventions, which are increasingly being advocated
as an important strategy to increase the appropriateness
of antibiotic prescribing, aiming to prevent the deve-
lopment and spread of antimicrobial resistance, improve
patients’ outcomes and reduce the healthcare costs.2,4,9-

12 Considering the vicious cycle of resistance, the
launch of rapid diagnostics for the fast identification
of pathogens and thus immediate intervention and
the use of biomarkers for the differential diagnosis of
septic episodes, represent the cornerstones of antibiotic
stewardship programs (ASP) in the ICUs.2,13

In our hospital, in response to the increasing needs
to contain antibiotic resistance, improve clinical out-
comes and reduce costs associated with inappro-
priate antimicrobial consumption, along with other
interventions, we have recently designed and intend
to implement an ASP. In order to prioritize our efforts
and accurately assess the impact of the ASP, it is ne-
cessary to provide baseline data on antibiotic con-
sumption and to estimate the burden of infections
caused by MDR resistant pathogens. 

The present study is the report of the pre-implemen-
tation phase. Our aim was to record antibiotic consumption
and the incidence of bloodstream infections (BSI) caused
by MDR pathogens in our ICU, during 2010-2014. 

Methods

An observational study was performed during a five-
year period (1/1/2010-31/12/2014) in the 12-bed com-
bined medical-surgical ICU of Tzaneio General Hospital

of Piraeus, a 426-bed tertiary care hospital, located in
Attica, Greece. 

The patients admitted in the ICU during the study
period were included as the study population. All BSI
episodes (documented by positive blood culture and
consistent clinical presentation) caused by methicil-
lin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), vancomy-
cin-resistant Enterococcus spp (VRE), CR Klebsiella pne-
umoniae (CRKP), CR Acinetobacter baumannii (CRAB)
and CR Pseudomonas aeruginosa (CRPA) were pro-
spectively recorded. For patients with multiple episodes
of BSI, repeated episodes were recorded if they were
caused by a different pathogen or occurred at least
15 days after the last positive blood culture. Incidence
rates were calculated for all MDR pathogens and for
each of them separately and were expressed as the
number of episodes per 1000 patient-days (PD).

Blood cultures were incubated in BACTEC 9240 Au-
tomated Blood Culture System (Becton and Dickinson,
New Jersey, USA). Identification was performed by
conventional or automated methods (Vitek 2 Com-
pact, bioMerieux, Marcy l’ Etoile, France). Antimicrobial
susceptibility testing and MIC values determination
were performed by Vitek 2 and Etest (bioMerieux).
CRKP and CRPA isolates were further tested for un-
derlying carbapenem resistance mechanisms by ph-
enotypic assays (combined disk tests with meropenem
and imipenem respectively, with the addition of car-
bapenemase inhibitors).14-15

Antibiotic consumption data were collected retro-
spectively from the hospital pharmacy records. These
data were analyzed according to the Anatomic The-
rapeutic Chemical (ATC) Classification System of the
World Health Organization (WHO).16 The following
antibiotics were examined: carbapenems, ampicillin/sul-
bactam, piperacillin/tazobactam, 3rd and 4th gene-
ration cephalosporins, aminoglycosides, fluoroquino-
lones, colistin, tigecycline, glycopeptides, macrolides,
metronidazole and linezolid. Antimicrobial use was
expressed as daily defined doses (DDD) per 1000 PD. 

Data regarding hospital activity (admissions, num-
ber of PD in full hospitalization) were obtained from
hospital administration. 

All statistical analyses were performed by using the
SPSS statistical software (version 20; SPSS Inc., Chi-
cago, IL). Rates of change in antibiotic consumption
were determined as changes in the number of DDD
per 1000 PD during the study period. Linear regres-
sion with the yearly data was carried out to analyze
the trends in antibiotic consumption over time. Pear-
son’s correlation was applied to determine the corre-
lation between antibiotic consumption and annual
incidence of BSI caused by MDR pathogens. A p-value
of < 0.05 was considered as statistically significant. 
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Results

A total of 454 patients were admitted in the ICU du-
ring the period under review. Patients’ stay in ICU ran-
ged from two to 629 days. We recorded 395 BSI
episodes caused by the study pathogens, with a mean
incidence of 21.21/1000 PD in all 5 years of the study.
The annual incidence of BSI caused by MDR patho-
gens and the pathogen-specific BSI annual incidence
per 1000 PD are presented in Figure 1. The incidence
of BSI caused by MDR pathogens declined, albeit not
significantly, from 22.95/1000 PD in 2011 to 17.90 in
2013 (p= 0.12), however, a significant increase was ob-
served in 2014 (25.21/1000 PD, p= 0.03). No correla-
tions between AMA consumption and incidence data
were found. The predominant pathogens in all 5 years
were CRAB and CRKP, with the latter prevailing in
2012-2013. The rate of colistin resistance among CRKP
was 36%. 

All patients in our study received antibiotic regi-
mens either for prophylactic or therapeutic use. In
total we recorded 57,298.5 DD with a mean 11,459.7
DDD per year. The most common AMA prescribed was
ampicillin/sulbactam (17.7%), followed by merope-
nem (16.8%), colistin (11.8%), teicoplanin (10%), cipro-
floxacin (6.2%), piperacillin/tazobactam (6.1%) and
tigecycline (5.6%). When considering the class of
AMA, β-lactams/β-lactamase inhibitors (23.7%) and
carbapenems (18.8%) were maximally used, followed
by glycopeptides (10.2%), fluoroquinolones (9.4%)
and extended-spectrum cephalosporins (8.6%). 

Antibiotic consumption per 1000 PD during the 5
years of the study is presented in Table 1 and Figure
2. Τhe consumption rose by 20.3 % from 2010 (3063.1
DDD/1000 PD) to 2014 (3683.8 DDD/1000 PD), but
this change was not statistically significant (p= 0.18).
The trend of total antimicrobial use is presented in Fi-
gure 2. Considering the annual quantitative utilization
of AMA, total use temporarily decreased in 2011 (rate
of change -21.3%, p= 0.33) and a continuous and si-
gnificant increasing trend was observed thereafter
(p= 0.022). Most antimicrobials followed this trend
with few exceptions. The consumption trend over
time for the main classes of AMA is presented in Figu-
res 3 and 4. 

The rate of change in AMA consumption between
2010 and 2014 (Table 1) was more remarkable for qui-
nolones, with their use rising more than one-fold (rate
of change 128.4%, p= 0.004), colistin (66.1%, p= 0.02),
extended spectrum cephalosporines (88.3%, p= 0.07),
piperacillin/tazobactam (49.1%, p= 0.12) and glyco-
peptides (55.5% p= 0.45). Colistin use presented a
continuous increase from 2010 (256.61 DDD/ 1000
PD) to 2014 (426.21 DDD /1000 PD) and the same pat-

tern was noted for fluoroquinolones (from 186.42 to
425.68 DDD/ 1000 PD). 

A decreasing trend in consumption was observed
for only few antimicrobials. Tigecycline consumption
was reduced almost to half from 2010 to 2014 (-48.5%,
p= 0.12), declining from 239.13 to 123.16 DDD/1000
PD. Daptomycin consumption was limited, especially
after 2012 (-93%, p= 0.012). Consumption of aztreo-
nam, though low, was also decreased (-97.4%, p=
0.09). For aminoglycosides, a slight decrease was
noted (-15.9%) between 2010 and 2014. Gentamicin
was used more frequently, compared with amikacin
during the study period, with the exception of 2011,
when the lowest use of gentamicin was observed
(43.86 DDD/1000 PD, rate of change -66.4%). 

Significant variations over time were observed for
linezolid. Its use decreased from 152.03 DDD/1000 PD
in 2010 to 50.72 DDD/1000 PD in 2012 (p= 0.011), sli-
ghtly increased in 2013 (68.24 DDD/1000 PD and al-
most doubled in 2014 (128.68 DDD/1000 PD, p=
0.003) reaching the high consumption levels of 2010.

Carbapenems’ consumption (mainly meropenem)
was high during the study period and did not differ
between 2010 and 2014 (rate of change 1%). Howe-
ver, their use significantly decreased in 2011 (from
594.5 to 468,4 DDD/1000 PD, p= 0.024) and reached
the maximum of 694.44 DDD/1000 PD in 2013.

Fosfomycin was not routinely used and it was only
administered in a few cases of pan-drug resistant in-
fections. The use of anti-anaerobic agents was also li-
mited.

Discussion

Antibiotic use varies from hospital to hospital and
among different departments of the same hospital, in
relation to the patients’ needs.17 In ICU, patients are 5
to 10 times more prone to develop nosocomial infec-
tions, resistance rates are higher, antibiotic use is
among the highest in the hospital and appropriate
treatment selection is complex.2,18 Antimicrobial ste-
wardship, including appropriate selection, dosing,
route and duration of antimicrobial therapy targets to
both better clinical outcomes and lower risk for resi-
stance development.4 However, several difficulties
have been identified in improving prescribing and im-
plementing an ASP in ICU settings, although the ad-
dition of rapid diagnostics and biomarkers could
optimize the results.2,13,19-21

In this study we report our data on antibiotic con-
sumption and on the incidence of BSI caused by MDR
pathogens (CRGN, MRSA and VRE) in our ICU during
2010-2014. BSI represented the majority of all infec-
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Figure 2 Antibiotic consumption (DDD/1000 PD) per antimicrobial group, during the study period

Figure 1 Incidence (per 1000 PD) of BSI episodes caused by CRGN, VRE and MRSA, during the
study period (2010-2014).
CRGN, carbapenem-resistant Gram-negatives (K. pneumoniae, A. baumannii and P. aeruginosa); VRE,
vancomycin-resistant Enterococcus; MRSA, methicillin-resistant Staphylococcus aureus; MDRO, mul-
tidrug-resistant organisms (CRGN and VRE and MRSA)
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                                              2010         2011         2012         2013        2014    change%     p
Antimicrobials                                                                                                            
(DDD/1000 PD)                                                                                                                          
Piperacillin/tazobactam         175.90      122.39      178.34      198.18     262.34      49.14      0.12
Ampicillin/Sulbactam           668.94      438.81      377.89      635.15     601.63      -10.06      0.17
β-lactames/β-lactamase
inhibitors combinations      844.84      561.19      556.23      833.33     863.97       2.26       0.61
Ceftriaxone                             93.49        15.55       189.08      215.28     263.66     182.01     0.06
Ceftazidime                             0.85          0.00          0.00          1.60         1.84       115.63     0.23
Cefepime                               100.60      113.72      128.45       95.62      101.63       1.03       0.76
Extended spectrum
cephalosporines (total)        194.94      129.27      317.53      312.50     367.12      88.32      0.07
Aztreonam                              50.01        65.27        20.12        33.12        1.31        -97.37      0.09
Meropenem                           554.42      432.94      437.43      631.41     532.56       -3.94       0.63
Imipenem                               40.07        35.44       100.88       63.03       68.01       69.75      0.39
Ertapenem                               0.00          0.00          4.13          0.00         0.00                          1
Carbapenems (total)            594.49      468.38      542.45      694.44     600.58       1.02       0.44
Moxifloxacin                          31.54        45.13        49.06        34.19       35.19       11.56       0.9
Ciprofloxacin                         85.54       171.85      183.57      235.74     276.26     222.98    0.004
Levofloxacin                          69.34        20.65        31.70        61.16      114.23      64.75      0.32
Quinolnes (total)                  186.42      237.63      264.33      331.09     425.68     128.35    0.004
Amikacin                                53.42        56.48        20.67        28.31       49.50        -7.34       0.56
Gentamicin                            130.43       43.86       179.99      135.42     108.72      -16.65      0.81
Netilmicin                               4.26          9.43          2.21          0.00         0.00       -100.00     0.17
Aminoglycosides (total)       188.12      109.77      202.87      163.73     158.22      -15.90      0.97
Teicoplanin                            310.88      209.59      335.17      203.26     481.36      54.83      0.43
Vancomycin                            2.13         11.35        10.75         0.00         5.25       146.43      0.8
Glycopeptides (total)           313.02      220.93      345.92      203.26     486.61      55.46      0.45
Linezolid                               152.03       90.26        50.72        68.24      128.68      -15.36      0.67
Daptomycin                            80.70        49.57        21.78         9.35         5.65        -93.00     0.012
Colistin                                  256.61      349.31      377.07      401.98     426.21      66.09     0.016
Tigecycline                            239.13      173.51      230.15      104.83     123.16      -48.50      0.12
Fosfomycin                             0.00          0.00         20.40         1.87        12.87                       0.42
Metronidazole                        12.79        20.40        40.24        15.22       23.11       80.71      0.72
Clindamycin                            0.00          0.00         62.84        61.97       61.97                       0.06
Azithromycin                          0.00          0.00         13.51         0.00         0.00                           
Total                                     3063.09    2410.22    3046.03    3201.82   3683.82     20.27      0.18

Annual consumption of antimicrobials (2010-2014) and comparison of antimicrobial
use between 2010 and 2014Table 1



tions registered and thus best reflected the infection
burden in this setting. Furthermore, it is a life-threa-
tening infection accounting for an important amount
of the antimicrobials administered in the ICU. CRGN
are endemic in our ICU, in accordance with the data

of the European Antimicrobial Resistance Surveillance
Network (EARS-Net) that consider Greece at an ende-
mic stage since 2010.22 In our ICU, the prevalence of
carbapenem resistance among K. pneumoniae blood
isolates during the study period was 97%, whereas
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Figure 3 Consumption of the main classes of antimicrobials (DDD/1000 PD) during the study period

Figure 4 Consumption of last line antimicrobials (DDD/1000 PD) during the study period 



the carbapenem resistance rate for A. baumannii is al-
most 100%. 

The incidence of BSI caused by MDR pathogens in
2014 did not differ from that observed in 2010. Howe-
ver, due to a successful infection control bundle tar-
geting CRGN, a decreasing trend was recorded in
2011-2013, when a lower incidence for CRGN was
noted; the incidence rose significantly in 2014, mostly
due to the significantly higher incidence of CRKP and
CRAB; this increase is possibly attributed to difficulties
in bundle implementation. The increasing trend of
CRKP seems to be in line with recent publications
from Italy which faces an endemic situation too.23-24

CRKP and CRAB have now overtaken CRPA as the lea-
ding pathogens responsible for BSI. The low incidence
of CRPA is consistent with national data (www.keel-
pno.gr/prokroustis) and may be related to the heavy
use of colistin, which retains excellent activity against
P. aeruginosa. The prevalence of Gram-positive MDR
pathogens was relatively low in our study, especially
for MRSA, with a total of 4 BSI episodes during the five
years. In fact, S. aureus ranks tenth as causative agent
of hospital acquired infections in Greece, according to
the ECDC PPS-HAIs, whereas it is the second most fre-
quent pathogen in Europe. Enterococcus spp is among
the five more common pathogens in both Greece and
Europe, however, VRE isolates are not quite prevalent
in our country.8

Antibiotic use in our ICU was high in all 5 years of
the study, with a mean annual consumption of 3077
DDD/1000 PD to be recorded. Our data are not surpri-
sing as it is well-documented that the prevalence of
antimicrobial use in Greek hospitals is the highest in
Europe.8 Important diversity between the results from
different countries exists in the available literature on
antibiotic use. This variation could be the product of
divergences regarding the susceptibility rates or not
consistent metrics.17 Antibiotic use could also vary be-
cause of significant differences in the patient popula-
tion (patient-mix) regarding underlying diseases or
comorbidities. Consequently, interhospital compari-
sons of antimicrobial consumption cannot be easily
made due to the complexity of the methods applied
and of the variables of interest.17 Antibiotic consum-
ption in our ICU was considerably higher (almost do-
uble) compared with data presented in a recent
systematic review18 and more than two-fold higher
than that reported from 98 German ICUs.25 It is also
over two-fold higher than the median of 1254
DDD/1000 PD reported in a European ICU multicenter
surveillance program.26 However, the severity of ill-
ness (case-mix) in our setting may have, somehow,
contributed to the observed considerably higher con-
sumption.17 Patients admitted in Greek ICUs are often

more severely ill due to the delay in the process of fin-
ding an ICU-bed, as the availability of ICU-beds is li-
mited and waiting lists are long. 

Regarding the trend of antimicrobial consumption
over time, total antimicrobial use increased by 20.3%
between 2010 and 2014, however a temporal reduc-
tion was noted in 2011. This decrease is not consistent
with the higher incidence of MDR BSI in 2011, compa-
red with 2010. Furthermore, the AMA consumption
and BSI incidence cannot also be correlated the follo-
wing two years; although a lower incidence was ob-
served, due to the infection control bundle we have
implemented, a higher AMA use was recorded. In
2014, both BSI incidence and AMA use were the high-
est. Nevertheless, it is quite difficult to correlate CR in-
fections’ rates and antibiotic consumption, as the
incidence highly depends on the preventive measures
and the rate of compliance with them. Increasing
trends in antibiotic consumption have been also re-
ported by other recent studies.27 Regarding German
ICUs, in an 11-year period study, the total antibiotic
use increased over time and so did the resistance
rates.25

In our ICU, the most commonly used antibiotics for
Gram-negative pathogens were ampicillin/sulbactam
(17.7%), meropenem (16.8%) and colistin (11.8%), fol-
lowed by ciprofloxacin (6.2%), piperacillin/ tazobac-
tam (6.1%) and tigecycline (5.6%). The extensive use
of ampicillin/sulbactam could be attributed to its ad-
ministration as empiric therapy alone or in combina-
tion to other AMA for CRAB infections, despite the
very low susceptibility rates. The high consumption of
carbapenem and colistin is mainly due to their use in
combination schemes for the treatment of CRKP in-
fections.6,28 A significantly increasing trend in colistin
consumption was observed, which, however, resulted
in high rates of colistin resistance among CRKP isola-
tes. The decreasing trend of tigecycline use may be re-
lated to the fact that this agent doesn’t reach high
concentrations in blood and consequently it is not
ideal as monotherapy for the treatment of BSI, which
represent the predominant infections in our setting.29

Pricing issues may have also contributed to the obser-
ved reduction. The elevated consumption of genta-
micin compared with amikacin can be explained by
the predominance of KPC-producing K. pneumoniae
strains, usually susceptible to gentamicin.6 Availability
of certain compounds in hospital’s inventory may
have also influenced these findings.

Teicoplanin (10%) and linezolid (3.2%) were the
most frequently used anti-Gram-positive agents. Con-
sidering the low incidence of BSI caused by MRSA and
VRE in our study and the low prevalence of these pa-
thogens in Greek ICUs,7,8 this use seems to be questio-
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nable; moreover, the extensive use of linezolid has
contributed to the emergence and spread of linezo-
lid-resistant Staphylococcus epidermidis isolates in
Greek hospitals.30

A considerable heterogeneity of the antibiotic con-
sumption by antibiotic classes is observed in the lite-
rature, as expected. In German ICUs, penicillins (24%)
and cephalosporins (19.1%) were the most frequently
used AMA classes, followed by carbapenems (13.7%)
and fluoroquinolones (13.4%).25 A multicenter point
prevalence study including data from 88 ICUs located
in 12 countries in Southeastern Europe, Turkey and
Iran, reported carbapenems (30.2%), anti-Gram posi-
tive agents (25.9%), β-lactam/β-lactamase inhibitors
(25.6%) and extended-spectrum cephalosporins
(23.9%) as the most commonly used antimicrobials.31

In the USA, vancomycin, piperacillin/tazobactam and
meropenem were reported as the most frequently
prescribed empiric antibiotics in 67 ICUs of 32 diffe-
rent hospitals.32 In a recently published study from
Vietnam, a lower middle-income country with high
carbapenem resistance rates, 3rd generation cepha-

losporins (20.1%), fluoroquinolones (19.4%) and car-
bapenems (14.1%) were the most common antimicro-
bials used in 15 different ICUs.33 Data regarding
antibiotic utilization in Europe also reveal significant
variation among countries; it is not surprising that a
high prevalence of carbapenem use was observed in
Greece and the prevalence of polymyxins and tigecy-
cline use was the highest (3.2%).8

It is plausible that the local epidemiology of resistance
defines the antimicrobial decision-making. In our
setting, the high incidence of CRGN imposes the use
of broad-spectrum and last resort AMA in the critically
ill patients. This use, however, could contribute to the
emergence of further drug resistance creating a vicious
cycle that endangers the effectiveness of infectious
diseases treatment. In the era of growing resistance
and limited treatment options, judicious antibiotic
use is crucial.34 Our surveillance data allow benchmarking
and assessment of our policies, increase our awareness
and highlight the urgent need to implement an ASP,
so as to optimize antibiotic prescribing and preserve
the effectiveness of last resort antimicrobials.
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Περίληψη

Εξέλιξη της κατανάλωσης αντιβιοτικών και της επίπτωσης των βακτη-
ριαιμιών που προκαλούνται από πολυανθεκτικά παθογόνα σε ΜΕΘ
κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας

Ολυμπία Ζαρκωτού1,2, Καλλιόπη Αυγουλέα1, Παναγιώτα Παπαγιαννακοπούλου3, Χριστίνα Λουκά1,
Δαυίδ Συμεωνίδης4, Κωνσταντίνα Χρύσου4, Ελισάβετ Κουσούλη2, Γεώργιος Χρύσος2,4,
Κατίνα Θέμελη-Διγαλάκη1,2, Αθανάσιος Τσακρής5, Σπύρος Πουρνάρας5

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 2Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, 3Φαρμακείο, 4Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.
Πειραιά «Τζάνειο»
5Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποσδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η υπερβολική και λανθασμένη χρήση αντιβιοτικών προάγει την ανάπτυξη αντοχής και οδηγεί σε
ένα φαύλο κύκλο. Η εφαρμογή προγραμμάτων επιτήρησης κατανάλωσης και ορθολογικής χρήσης
αντιβιοτικών (ΕΚΟΧΑ) αποτελεί σημαντική συνιστώσα των παρεμβάσεων για τον έλεγχο των λοι-
μώξεων. Η Ελλάδα αποτελεί ενδημική περιοχή για τα πολυανθεκτικά παθογόνα και ιδιαίτερα για
τα ανθεκτικά στις καρβαπενέμες (CR) Gram-αρνητικά (GN), ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει την υψη-
λότερη κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ευρώπη. Σκοπός της μελέτης ήταν να καταγραφεί η κα-
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τανάλωση αντιβιοτικών, καθώς και η επίπτωση των βακτηριαιμιών (BSI) που προκαλούνται από
πολυανθεκτικά παθογόνα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας, πριν την έναρξη ενός προγράμματος
ΕΚΟΧΑ. Επίσης αναλύθηκε η εξέλιξη των τάσεων τόσο της κατανάλωσης, όσο και της επίπτωσης
κατά τη διάρκεια της πενταετούς (2010-2014) μελέτης. 
Πραγματοποιήθηκε μελέτη παρατήρησης από 1/1/2010 έως 31/12/2014. Τα δεδομένα της κατα-
νάλωσης συγκεντρώθηκαν αναδρομικά από τα αρχεία του φαρμακείου και εκφράστηκαν ως “daily
defined doses” (DDD) ανά 1000 ασθενοημέρες (PD). Καταγράφηκαν προοπτικά όλα τα επεισόδια
BSI που προκλήθηκαν από CR Klebsiella pneumoniae (CRKP), CR Acinetobacter baumannii (CRAB),
CR Pseudomonas aeruginosa (CRPA), ανθεκτικά στη βανκομυκίνη στελέχη Enterococcus spp (VRE)
και ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus (MRSA). Η ταυτοποίηση έγινε με συμβατικές
ή αυτοματοποιημένες μεθόδους (Vitek 2 Compact, bioMerieux). Ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντι-
μικροβιακά και ο προσδιορισμός των τιμών MIC πραγματοποιήθηκε με το Vitek 2 ή/και Etest (bio-
Merieux). 
Καταγράφηκαν 395 επεισόδια BSI που προκλήθηκαν από τα παθογόνα της μελέτης με μέση ετήσια
επίπτωση 21,21/1000 PD. Η επίπτωση ελαττώθηκε από 22,95/1000 PD το 2011 σε 17,90/1000 PD
το 2013, όμως, το 2014 παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση (25,21/1000 PD, p= 0,03).
Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης αντιμικροβιακών και της επίπτωσης. Τα προ-
εξάρχοντα παθογόνα ήταν τα CRAB και CRKP. Η χρήση αντιβιοτικών ήταν υψηλή και στα 5 έτη της
μελέτης, με μέση ετήσια κατανάλωση 3077 DDD/1000 PD. Το συνηθέστερα συνταγογραφούμενο
αντιβιοτικό ήταν η αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη (17,7%), ακολουθούμενη από τη μεροπενέμη
(16,8%) και την κολιστίνη (11,8%). Η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 20,3% μεταξύ των ετών
2010 και 2014 (p= 0,18). Το ποσοστό μεταβολής στη χρήση αντιβιοτικών ήταν πιο αξιοσημείωτο
για τις κινολόνες (128,4%, p= 0,004) και την κολιστίνη (66,1%, p= 0,02). Τάση μείωσης παρατηρή-
θηκε για λίγα μόνο αντιβιοτικά, όπως η τιγεκυκλίνη (-48,5%, p= 0,12) και η νταπτομυκίνη (-93%,
p= 0,012). Η συνολική κατανάλωση ελαττώθηκε, παροδικά, το 2011 (-21,3%, p= 0,33) και κατόπιν
σημειώθηκε συνεχής και στατιστικά σημαντική αύξηση (p= 0,022). 
Συμπερασματικά η τοπική επιδημιολογία της αντοχής καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις θεραπευτι-
κές αποφάσεις. Στο νοσοκομείο μας, αλλά και στη χώρα μας, η υψηλή επίπτωση των CRGN συνή-
θως επιβάλλει τη χρήση αντιβιοτικών ευρέως φάσματος και τελευταίας γραμμής. Στην εποχή της
αυξανόμενης αντοχής και των περιορισμένων θεραπευτικών επιλογών, η ορθολογική χρήση αν-
τιβιοτικών είναι ζωτικής σημασίας. Τα δεδομένα επιτήρησης που αναλύσαμε αυξάνουν την ευαι-
σθητοποίηση μας και καθιστούν επιβεβλημένη την εφαρμογή προγραμμάτων ΕΚΟΧΑ, για τη
βελτιστοποίηση της συνταγογράφησης και τη διαφύλαξη της αποτελεσματικότητας των αντιβιο-
τικών τελευταίας γραμμής.

Λέξεις κλειδιά
κατανάλωση αντιβιοτικών, ορθολογική χρήση αντιβιοτικών,
επιτήρηση, πολυανθεκτικά παθογόνα, αντοχή στις καρβαπενέμες
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Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  Ε ρ γ α σ ί α
( Ι σ τ ο ρ ί α  τ η ς  Μ ι κ ρ ο β ι ο λ ο γ ί α ς )

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία ασχολείται με τη δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτων στην Αθήνα
κατά τη Γερμανική Κατοχή (1941-1944), η οποία ήταν τα λοιμώδη νοσήματα. Έως σήμερα, η πλει-
οψηφία των ερευνών, είχε επίκεντρο το μεγάλο λιμό του 1941-42, με τα χιλιάδες θύματα που άφησε
πίσω του. Αν και η πείνα ήταν η κυριότερη αιτία θανάτου, δεν εξέλιπαν τα λοιμώδη νοσήματα και
τα νοσήματα φθοράς. Η μελέτη βασίστηκε σε αρχειακό υλικό από τα βιβλία εισαγωγών ασθενών
και τα πεπραγμένα Αθηναϊκών νοσοκομείων, αλλά και κρατικά έγγραφα της Περιφέρειας της Αθή-
νας. Από τη μελέτη των αρχείων φαίνεται ότι η φυματίωση, η ελονοσία, ο εξανθηματικός τύφος, ο
τυφοειδής πυρετός και η μηνιγγίτιδα, ήταν τα σημαντικότερα αίτια νοσηρότητας και θνησιμότητας.
Κατά την περίοδο αυτή η φυματίωση και η ελονοσία αυξήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Παράλ-
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Λοιμώδη νοσήματα στην Αθήνα κατά τη Γερμανική Κατοχή (1941-1944)



Εισαγωγή

Η αρχική ευφορία της νίκης στον Ελληνο-Ιταλικό πό-
λεμο θα δώσει τελικά τη θέση της στην απόγνωση και
στην αβεβαιότητα για το μέλλον, μετά την υπογραφή
της συνθηκολόγησης με τη Γερμανία. Στις 27 Απριλίου
1941, η γερμανική σημαία υψώνεται στην Ακρόπολη,
σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ζοφερής περιόδου
της Ελληνικής Ιστορίας. Η Ελλάδα πλέον θα τελούσε
υπό τριπλή Κατοχή (Γερμανική-Ιταλική-Βουλγαρική)
και η περίοδος 1941-1944, θα σημαδέψει για πάντα τη
συλλογική μνήμη ενός ολόκληρου λαού. Το θέαμα
των φορτηγών και των κάρων που μετέφεραν νε-
κρούς από την πείνα, τις εκτελέσεις και τις ασθένειες,
θα ήταν πλέον ένα καθημερινό φαινόμενο σε όλη τη
χώρα. Η ιστορική έρευνα έχει πλέον αποκαταστήσει
την αλήθεια και έχει καταρρίψει το μύθο που ήθελε
τους κατοίκους της επαρχίας να υποφέρουν λιγότερο
από τους κατοίκους των αστικών κέντρων. Εξάλλου,
ας μην λησμονούμε ότι η πείνα έπληττε και την επαρ-
χία, αφού οι επιτάξεις των τροφίμων ξεκινούσαν από
τις γεωργικές και κτηνοτροφικές περιοχές. 

Η Αθήνα θα δοκιμαζόταν σκληρά και όσοι έζησαν

τις μέρες της Κατοχής θα έφεραν για πάντα τα σημά-
δια της περιόδου εκείνης. Στο άκουσμα της  Γερμανι-
κής Κατοχής, στο μυαλό όλων έρχεται αμέσως ο
φοβερός χειμώνας και ο λιμός του 1941-42. Αν και η
πείνα ήταν η κυριότερη αιτία θανάτου, στην Κατοχική
Αθήνα δεν εξέλιπαν ούτε τα λοιμώδη νοσήματα αλλά
ούτε και τα νοσήματα φθοράς. Η παρούσα μελέτη πα-
ρουσιάζει τα λοιμώδη νοσήματα, ως τη δεύτερη σε
συχνότητα αιτία θανάτων, στην Αθήνα κατά τη Γερμα-
νική Κατοχή.

Περιγραφή και αξιοπιστία των αρχειακών
πηγών 

Η εργασία βασίστηκε σε πρωτογενές αρχειακό υλικό,
μέρος του οποίου παραμένει αδημοσίευτο. Πιο συγ-
κεκριμένα, η έρευνα επικεντρώθηκε αρχικά σε τρεις
μεγάλες αρχειακές συλλογές: α) τα Βιβλία Εισαγωγών
του Νοσοκομείου «Σωτηρία» (1941-1944)1, β) τα Βι-
βλία Κλήσεων, τα Βιβλία Προσερχομένων και τα Βιβλία
Χειρουργείου του Σταθμού Α΄ Βοηθειών του Ελληνι-
κού Ερυθρού Σταυρού (1941-44)2 και γ) το Αρχείο της
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ληλα εντοπίστηκαν επιδημικές εξάρσεις εξανθηματικού τύφου (1941), ελονοσίας (1942) και τρο-
φικών δηλητηριάσεων μικροβιακής αιτιολογίας (1941, 1942, 1943). Στις βιβλιογραφικές πηγές εν-
τοπίστηκε επίσης αύξηση της σύφιλης, των κονδυλωμάτων, της φθειρίασης και της ψώρας. 
Η τοπογραφική μελέτη των πηγών απέδειξε ότι οι νοτιοδυτικές και νοτιοανατολικές συνοικίες του
Δήμου Αθηναίων, αλλά και οι όμοροι σε αυτές δήμοι ήταν περιοχές με πολύ μεγάλη αύξηση των
λοιμωδών περιστατικών. Οι περιοχές αυτές ήταν τόπος κατοικίας των εργατικών στρωμάτων και
των προσφύγων από την Μικρά Ασία (1922). Η αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας σε
αυτές της περιοχές, μπορεί να εξηγηθεί με το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο των συνθηκών δια-
βίωσης, από την εποχή του Μεσοπολέμου, οι οποίες επιδεινώθηκαν στην Κατοχή, και από την με-
γάλη πυκνότητα του πληθυσμού. Το νοσολογικό φάσμα της Κατοχικής Αθήνας ουσιαστικά δεν
διαφέρει από αυτό του Μεσοπολέμου. Η διαφορά έγκειται στην αύξηση των κρουσμάτων, λόγω
των άθλιων συνθηκών διαβίωσης και της κατάρρευσης των κρατικών μηχανισμών ελέγχου των
λοιμωδών νοσημάτων.

Λέξεις κλειδιά
Αθήνα, Γερμανική Κατοχή, Δημόσια Υγεία,
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Νομαρχίας Αττικοβοιωτίας (1941-43)3. Επιπλέον, με-
λετήθηκαν οι ανακοινώσεις της Ιατρικής Εταιρείας
Αθηνών, που αφορούσαν αναδρομικές μελέτες και οι
οποίες δημοσιεύθηκαν μετά το 1945. Οι ανακοινώσεις
αυτές κρίνονται ιδιαίτερης σημασίας και αφορούν τη
διακύμανση των θανάτων κατά την περίοδο της Κα-
τοχής. Η καταγραφή των θανάτων πραγματοποιήθηκε
ύστερα από εισήγηση του καθηγητή Γεώργιου Ιωακεί-
μογλου, ο οποίος έφερε το ζήτημα στο Ανώτατο Υγει-
ονομικό Συμβούλιο. Παρά τις φοβερές ελλείψεις,
ακόμα και σε γραφική ύλη, οι ιατροί των νοσοκομείων
της Αθήνας ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση στο κά-
λεσμα. Συμπληρωματικές πηγές πληροφόρησης απο-
τέλεσαν επίσης τα βιβλία εισαγωγών και διάφορες
αναδρομικές μελέτες που αφορούσαν νοσοκομεία και
ιδρύματα όπως το Σανατόριο Νταού Πεντέλης «Η
Ζωοδόχος Πηγή», το Νοσοκομείο Δερματικών και
Αφροδισίων Νοσημάτων «Ανδρέας Συγγρός», το Θε-
ραπευτήριο «Ευαγγελισμός», το Νοσοκομείο Παίδων
«Αγία Σοφία», το Δημοτικό Βρεφοκομείο, καθώς και
τα πεπραγμένα των Ψυχιατρείων «Αιγινήτειο» και
«Δρομοκαΐτειο». Σημαντικά στοιχεία εντοπίστηκαν
επίσης στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτων και στα έγ-
γραφα  αποστολής των δεδομένων με τις αιτίες θανά-
των από τους διάφορους δήμους και κοινότητες προς
τη Νομαρχία Αττικοβοιωτίας. Στον πίνακα που ακο-
λουθεί αναφέρεται το σύνολο των πηγών που χρησι-
μοποιήθηκαν στην εκπόνηση της μελέτης. (Πίνακας 1)

Το αρχειακό υλικό παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέ-
ρον για τη Δημόσια Υγεία της Ελλάδας εκείνη την
εποχή, ενώ ο συνδυασμός των υγειονομικών ευρη-
μάτων έρχεται να επιβεβαιώσει τις λοιπές ιστορικές
πηγές. Μολονότι είναι σαφές ότι όλα αυτά τα αρχεία,
που αφορούν διαγνώσεις και αιτίες θανάτου, προέρ-
χονται από νοσοκομεία και από κρατικές υπηρεσίες,
καταγράφονται και διαγνώσεις οι οποίες αναγκαστικά
υπόκεινται στη διαδικασία της διερεύνησης της ορ-
θότητάς τους. Ειδικότερα, για το αρχείο του Νοσοκο-
μείου «Σωτηρία», όπου υπήρχε η δυνατότητα εργα-
στηριακής διάγνωσης της νόσου και ανεύρεσης των
μυκοβακτηριδίων, δεν μπορεί να τεθεί θέμα αμφισβή-
τησης των διαγνώσεων. Για τα υπόλοιπα όμως λοι-
μώδη νοσήματα, που καταγράφονται, υπάρχει μια μι-
κρή επιφύλαξη για την ακρίβεια των διαγνώσεων.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ελονοσίας,
της οποίας όπως είναι γνωστό η διάγνωση τίθεται βά-
σει των εργαστηριακών ευρημάτων ανεύρεσης των
πλασμωδίων και όχι βάσει των κλινικών συμπτωμάτων.
Στην περίπτωση αυτή, που το αρχείο του Σταθμού Α΄
Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. βρίθει από ελονοσόπληκτους, δεν
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν η διάγνωση ήταν
εργαστηριακή. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγο-
νός ότι οι αδιάγνωστοι ασθενείς είναι ελάχιστοι, γε-
γονός που ίσως μας δείχνει τη μεγάλη εξοικείωση των

ιατρών και γνώση του φάσματος των λοιμωδών νο-
σημάτων της πρωτεύουσας. Σίγουρα δεν θα προκα-
λούσε δυσκολία η αναγνώριση του επιλόχειου πυρε-
τού ή η διφθερίτιδα ενός βρέφους. Εξακολουθούν
όμως να προβληματίζουν οι περιπτώσεις όπου στη
διαφορική διάγνωση εμπλέκονταν ποικίλα πιθανά λοι-
μώδη αίτια πού έχρηζαν εργαστηριακής επιβεβαί-
ωσης, με δεδομένο τις λειτουργικές δυσκολίες των
νοσοκομείων της εποχής. Ενδιαφέρον πάντως παρου-
σιάζει το φαινόμενο καταγραφών στο αρχείο του
Σταθμού Α΄ Βοηθειών, στις οποίες τίθεται η διάγνωση
κάποιου λοιμώδους νοσήματος, αλλά οι ασθενείς αρ-
νούνται να παραμείνουν. Ελάχιστες ημέρες μετά την
πρώτη επίσκεψη, οι ίδιοι ασθενείς επανέρχονται στο
Σταθμό με βαρύτερα κλινικά συμπτώματα της αρχικής
διάγνωσης.

219

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΟΜΟΣ 61 • ΤΕΥΧΟΣ 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2016

Νοσοκομειακά Αρχεία και μελέτες
Βιβλία Εισαγωγών
•    Νοσοκομείο «Σωτηρία» 
•    Σταθμός Α΄ Βοηθειών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
•    Σανατόριο Νταού Πεντέλης
•    Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Πεπραγμένα
•    Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»
•    Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
•    Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»
•    Δημοτικό Βρεφοκομείο
•    Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο

Αρχείο Νομαρχίας Αττικοβοιωτίας
(Γ.Α.Κ. 1941- 1943, Φ.22/23, Αταξινόμητο)
•    Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
•    Αναφορές Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού
«Κατάστασις εμφαίνουσα τας γεννήσεις και τους θανά-
τους και  την αιτία αυτών» των ακόλουθων Δήμων και
Κοινοτήτων:
Δήμοι:
Βύρωνας, Καισαριανή, Καλλιθέα, Κηφισιά, Μοσχάτο,
Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Νίκαια, Παλαιό Φάληρο, Πει-
ραιάς, Περιστέρι, Ταύρος, Χαλάνδρι
Κοινότητες:
Αίγινα, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αιγάλεω, Μαρούσι, Γλυ-
φάδα, Δάφνη, Δραπετσώνα, Ζωγράφου, Νέο Ηράκλειο,
Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέο Φά-
ληρο, Χαϊδάρι

Λοιπές αρχειακές πηγές
•    Υποβολή στατιστικής κινήσεως Ασύλων Αθηνών-

Πειραιώς
•    Υπηρεσία Περιστολής Επαιτείας και Αλητείας
•    Φιλανθρωπική Εταιρεία Αθηνών

Αρχειακές πηγές περιόδου 1941-1944Πίνακας 1



Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι οι πηγές των Ληξιαρ-
χείων, των Δήμων, του Σταθμού Α΄ Βοηθειών, της «Σω-
τηρίας» και της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, μας
παρέχουν τη δυνατότητα της μελέτης των ηλικιακών
ομάδων που επλήγησαν. Αναφορικά με τα δεδομένα
της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών πρέπει να σημει-
ώσουμε την προσπάθεια των ιατρών της εποχής  να
ομαδοποιήσουν τις αιτίες θανάτου. Η ταξινόμηση πε-
ριείχε τα νοσήματα του αναπνευστικού, του πεπτικού,
του κυκλοφορικού, του νευρικού και του ουροποιητι-
κού συστήματος, τα νεοπλάσματα και τους βίαιους
θανάτους. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινισθεί
ότι η κατηγορία των «Βίαιων Θανάτων», τουλάχιστον
στις ταξινομήσεις της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, δεν
αφορούσε τους θανάτους από τα βασανιστήρια, τις
δολοφονίες και τις εκτελέσεις που επιδόθηκαν οι δυ-
νάμεις Κατοχής, αλλά τους θανάτους από την πείνα.
Το πρόβλημα που παρουσιάζουν τα δεδομένα της Ια-
τρικής Εταιρείας Αθηνών συνίσταται στο μικρό εύρος
του αναφερόμενου λοιμώδους φάσματος. Παρόλα
αυτά, οι οντότητες που περιγράφονται αφορούν τις
σημαντικότερες που έπληξαν τον Αθηναϊκό πληθυ-
σμό. Σχετικά με τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτων πρέ-
πει να σημειώσουμε ότι πολλές από αυτές είχαν
εκδοθεί μετά την απελευθέρωση και αφορούσαν τους
ετεροχρονισμένους θανάτους κατά την Κατοχή. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την πιθανή διαφυγή της πραγμα-
τικής αιτίας θανάτου, αφού πολλές ληξιαρχικές πρά-
ξεις συντάσσονταν με βάση την προφορική μαρτυρία
των συγγενών. Παρόλα αυτά, ακόμα και σε αυτές τις
περιπτώσεις, λογικά οι συγγενείς θα ήταν γνώστες των
χρόνιων νοσημάτων του εκλιπόντα (π.χ. ελονοσία, φυ-
ματίωση) ή θα είχαν λάβει κάποια ενημέρωση αναφο-
ρικά με το αίτιο θανάτου.

Το λοιμώδες φάσμα της Αθήνας

Από τη φύση των πηγών που αναφέρθηκαν γίνεται
αντιληπτό ότι τα δεδομένα προκύπτουν από δύο δια-
φορετικές κατηγορίες αρχείων, αυτά της γενικής νο-
σηρότητας (π.χ. Ε.Ε.Σ, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών,
Νομαρχεία Αττικής κτλ.) και αυτά της εξειδικευμένης
νοσηρότητας (π.χ. φυματίωση-Σωτηρία/Νταού Πεντέ-
λης, σύφιλη-Ανδρέας Συγγρός, κτλ.). Το γενικό λοιμώ-
δες φάσμα της πρωτεύουσας προκύπτει από το
συνδυασμό των ανωτέρω αρχείων, τα οποία ουσια-
στικά αλληλοκαλύπτουν και επιβεβαιώνουν τη γενική
τάση του επιπολασμού συγκεκριμένων νοσολογικών
οντοτήτων.

Η μελέτη των αρχείων των Ελληνικών υγειονομικών
υπηρεσιών και των νοσοκομείων, κατά τη διάρκεια
του Μεσοπολέμου, έχει αναδείξει το φάσμα των λοι-
μωδών νοσημάτων στην επικράτεια και την πρω-

τεύουσα. Τα νοσήματα που επικρατούσαν στην Ελ-
λάδα, από τις αρχές του 20ού αιώνα, ήταν ουσιαστικά
οι κλασσικές μάστιγες της εποχής, όπως η ελονοσία,
η φυματίωση και ο τύφος. Επίσης, η έτερη μεγάλη μά-
στιγα της ανθρωπότητας, η ευλογιά, εμφανιζόταν
στην Ελλάδα με τη μορφή επιδημικών εκρήξεων. Η
έλευση των Ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας
αύξησε τα ποσοστά της νοσηρότητας των λοιμωδών
νοσημάτων, κυρίως της φυματίωσης και της ελονο-
σίας, λόγω της αναλογικής αύξησης του πληθυσμού
της χώρας και της επιδείνωσης  των συνθηκών δια-
βίωσης, αλλά και λόγω της εγκατάστασης των προ-
σφύγων σε περιοχές με «ανθυγιεινές» περιβαλλοντικές
συνθήκες (π.χ. έλη). Η περίοδος του Μεσοπολέμου
στην Ελλάδα σημαδεύτηκε επίσης από τη μεγάλη επι-
δημία του δάγκειου πυρετού, το 1927, η οποία απο-
τέλεσε το έναυσμα για την υγειονομική μεταρρύθμιση
της χώρας.4-8

Από τη μελέτη των πηγών, το πρώτο εξαγόμενο εύ-
ρημα είναι ότι η πείνα ήταν το πρώτο αίτιο θανάτου
στην Αθήνα. Αν και οι εκτιμήσεις των πηγών διαφέ-
ρουν, (Έκθεση Δοξιάδη, Έκθεση Ερυθρού Σταυρού,
Ληξιαρχεία κτλ.), υπολογίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους
στο λιμό περίπου 150.000 άνθρωποι, ίσως και περισ-
σότεροι.9-11 Ταυτόχρονα, ως δεύτερη αιτία θανάτου
αναδεικνύονται τα λοιμώδη νοσήματα.12 Τα στοιχεία
της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών συνηγορούν στο στα-
θερά υψηλό αριθμό θανάτων λοιμώδους αιτιολογίας
κατά την περίοδο 1941-1944.13 (Εικόνα 1) 

Πολύτιμη πηγή για τη διεύρυνση του λοιμώδους
φάσματος, εκτός των αναμενόμενων οντοτήτων της
φυματίωσης και της ελονοσίας, αποδείχθηκε το αρ-
χείο του Σταθμού Α΄ Βοηθειών. Πρέπει να σημειωθεί
ότι το εν λόγω αρχείο παρέχει πλήθος δημογραφικών
και ιατρικών δεδομένων. Τα υποδείγματα των Βιβλίων
Προσερχομένων και Έσω Κλήσεων περιέχουν τα στοι-
χεία του ασθενούς, την ώρα κλήσης, τα στοιχεία του
ατόμου που κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο ή συνό-
δευσε τον ασθενή, τα στοιχεία του πληρώματος του
ασθενοφόρου, τα συμπτώματα του ασθενή, τη διά-
γνωση και την έκβασή του, αλλά και το νοσοκομείο
που διακομίσθηκε. Η πληρότητά του αλλά και η λε-
πτομερής συμπλήρωσή του από τους ιατρούς  απο-
δεικνύει, όχι μόνο την ευσυνειδησία του προσωπικού
, αλλά και την αλληλεγγύη των Ελλήνων εκείνα τα δύ-
σκολα χρόνια. Στις σελίδες του αρχείου ήταν πάρα
πολλές οι καταγραφές των πολιτών που μετέφεραν
τους ασθενείς από μακρινές συνοικίες στο Σταθμό της
Γ΄ Σεπτεμβρίου 21, στην Πλατεία Ομονοίας. Πρέπει
επίσης να διευκρινισθεί ότι ο Σταθμός αποτελούσε ου-
σιαστικά το κέντρο διαλογής των ασθενών όλης της
Αττικής. (Εικόνα 2) 

Πάντως, αυτός ο τρόπος λειτουργίας του Σταθμού
και η συρροή ασθενών από όλη την Αθήνα, μας έδωσε
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την επιπλέον δυνατότητα της χαρτογράφησης των νο-
σολογικών οντοτήτων, ανά διαμέρισμα της πρω-
τεύουσας.  Αν και δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία, μια
πιθανή υπόθεση, που θα μπορούσε να διατυπωθεί για
τον τόπο διαλογής, είναι πως ίσως ο συγκεκριμένος
Σταθμός ορίστηκε κατόπιν διαταγής της Γερμανικής
Διοίκησης. Υποθέτουμε, ότι ίσως σχετιζόταν με τον
έλεγχο της κίνησης των ασθενών, κυρίως των τραυ-
ματιών, που διέφευγαν από τα Γερμανικά μπλόκα και
έχρηζαν ιατρικής βοήθειας, προκειμένου να είναι ευ-
κολότερος ο εντοπισμός τους και το νοσοκομείο που
διακομίσθηκαν.

Φυματίωση
Από τη μελέτη των αρχείων, η φυματίωση αναδείχθηκε
ως η σημαντικότερη αιτία νοσηρότητας και θνησιμό-
τητας στην Κατοχική Αθήνα. Κατά την προπολεμική
περίοδο (1938-1940) καταγράφηκαν στην Αθήνα
11.228 θάνατοι από φυματίωση ενώ, μεταξύ των ετών
1941-1943, ο αριθμός τους ανήλθε στους 17.395, δη-
λαδή εμφάνισε αύξηση 46,4%.14-16 Η έκταση που πήρε
η φυματίωση κατά τη διάρκεια της Κατοχής ήταν ανά-
λογη των συνθηκών που επικράτησαν στη χώρα, με

τους πάσχοντες να αυξάνονται κατά 150.000, ενώ οι
χαρακτηριζόμενοι σε «προφυματική» κατάσταση αυ-
ξήθηκαν κατά 250.000 περιπτώσεις. Από στατιστική
του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού προκύπτει ότι, από
τον Αύγουστο του 1944 έως τον Απρίλιο του 1945, σε
έλεγχο πτυέλων που πραγματοποιήθηκε σε 160.483
παιδιά και νέους, έως 20 ετών, 3.631 παιδιά (2,63%)
έπασχαν από φυματίωση.16-17

Η αυξητική τάση της φυματίωσης φαίνεται αναμφι-
σβήτητα μέσα από τις εισαγωγές του μεγαλύτερου
Νοσοκομείου-Σανατορίου «Σωτηρία». Σύμφωνα με τα
βιβλία εισαγωγών οι 2.509 νοσηλευόμενοι το 1941 αυ-
ξήθηκαν το 1942 σε 3.517.18 Τα δύο επόμενα έτη οι ει-
σαγωγές στη Σωτηρία εξακολουθούν να αυξάνονται.
Όπως προκύπτει από τα μητρώα ασθενών, οι νοση-
λευόμενοι την περίοδο 1943-44 ανέρχονταν σε 5.449
ενώ από την επεξεργασία των δεδομένων φαίνεται ότι
ο μέσος όρος εισαγωγών μηναιαίως ανέρχονταν περί
τους 200 ασθενείς.16 Εκτός της μεγάλης συρροής
ασθενών στη Σωτηρία, το Σανατόριο Νταού Πεντέλης
ήταν μια άλλη εναλλακτική λύση νοσηλείας αφού το
Σανατόριο της Πάρνηθας είχε επιταχθεί. Ακόμα και
στο μικρό αρχείο της Πεντέλης, η αύξηση των εισαγω-
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Εικόνα 1 Θάνατοι από λοιμώδη νοσήματα στην Αθήνα (Επεξεργασία δεδομένων Ιατρικής Εταιρείας
Αθηνών Μάιος 1941- Οκτώβριος 1943)

Εικόνα 2

Παραπεμπτικό ιατρού
της Wehrmacht προς το
Σταθμό Α΄ Βοηθειών του
Ε.Ε.Σ. για Έλληνα ασθενή,
από τα επιταγμένα Ναυπη-
γεία Σκαραμαγκά. Ο ασθενής
διακομίσθηκε τελικά από το
Σταθμό στο Τζάνειο Νοσο-
κομείο (12/7/1943)



γών είναι εμφανής. Από 13 ασθενείς το 1941, σε 99 το
1943 και 148 το 1944.19 Το ηλικιακό φάσμα που
έπληττε η νόσος φαίνεται από τις καταγραφές των αρ-
χείων και αφορούν τις ηλικίες 11-20, 21-30, 31-40 και
41-45 χρονών και στα δύο φύλα. (Εικόνες 3 και 4) Οι
καταγραφές δεν αλλάζουν κάτι στο ήδη γνωστό ηλι-
κιακό φάσμα που έπληττε η νόσος παγκοσμίως και
αφορούσε τις νεαρές και ενεργά εργασιακές ηλικίες.
Η εικόνα του αρχείου του Σταθμού του Ε.Ε.Σ. με το ηλι-
κιακό φάσμα των ασθενών που διαγνώσθηκαν εκεί,
παρουσιάζει επίσης την ίδια εικόνα. (Γράφημα 5)

Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα από τις εισαγωγές,
είναι ο χρόνος εισόδου στη Σωτηρία. Πιο συγκεκρι-
μένα, υψηλά ποσοστά νοσηρότητας το 1941 για τους
άντρες παρατηρήθηκαν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώ-
βριο, ενώ για τις γυναίκες κατά τον Αύγουστο και το

Σεπτέμβριο. Το 1942, πιο υψηλά ποσοστά νοσηρότη-
τας κατεγράφησαν για τους άντρες στους μήνες Απρί-
λιο, Μάιο, Ιούνιο, και για τις γυναίκες στους μήνες
Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Ο συνολικός αριθμός των
Κλινικών στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία» ήταν 15, με
συνολική δύναμη 1.992 κλινών. Η συρροή των ασθε-
νών ξεπερνούσε τις δυνατότητες του Νοσοκομείου με
αποτέλεσμα ο συγχρωτισμός των ασθενών να επιβα-
ρύνει ακόμα περισσότερο την υγεία τους. Όπως ανα-
φέρθηκε, η θνητότητα από φυματίωση ήταν υψηλή
και δυστυχώς αποτυπώνεται με το χειρότερο τρόπο
στα αρχεία. Από τους εισελθόντες στο νοσοκομείο
κατά τα έτη 1941-1942, εξήλθε κατά τα ίδια έτη μόνο
το 17,29% των εισερχομένων. Το ποσοστό της θνητό-
τητας στη Σωτηρία από 27,80% το 1940, ανήλθε σε
49,90% το 1942.15 (Εικόνα 6)

222

Κ. ΤΣΙΑΜΗΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Δ. ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ-PELÉ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ

VOL. 61 • ISSUE 3, July-September 2016

Εικόνα 3 Κατανομή κρουσμάτων φυματίωσης ανά ηλικιακή ομάδα των ασθενών του Νοσοκομείου
«Σωτηρία» (1941-1942)

Εικόνα 4 Κατανομή κρουσμάτων φυματίωσης ανά ηλικιακή ομάδα των ασθενών του Νοσοκομείου
«Σωτηρία» (1943-1944)



Αντίστοιχα, την περίοδο 1943-44, απεβίωσαν στη
«Σωτηρία» 2.491 ασθενείς. Οι πληροφορίες από τις
συνολικά 5.449 εγγραφές βοηθούν και στην ταξινό-
μηση των εκβάσεων, οι οποίες δεν διαφέρουν ουσια-
στικά με τις αντίστοιχες της περιόδου 1941-1942. Οι
κυρίαρχες κατηγορίες ήταν οι «Αποβιώσαντες» και οι
«Εξερχόμενοι», και η πλειοψηφία των δεύτερων έφερε
στη στήλη των παρατηρήσεων την επισήμανση «Οι-
κειοθελώς». Από όσους πήραν εξιτήριο, μόνο 11 περι-
πτώσεις χαρακτηριζόταν ως «μη πάσχοντες εκ φυμα-
τιώσεως».20 (Εικόνα 7)

Γίνεται αντιληπτό ότι οι εκατοντάδες των ασθενών
που εξέρχονταν από τη «Σωτηρία» με διάγνωση «ση-
μαντικώς ή ουσιαστικώς βελτιωθέντες» απείχαν πολύ
από την πραγματική θεραπεία και λύτρωση από τη
νόσο. Πάντως, τα δεδομένα της Ιατρικής Εταιρείας
Αθηνών δίνουν ένα σταθερά μηνιαίο αριθμό θανάτων
άνω των διακοσίων πολιτών, από το 1941 έως το κα-
λοκαίρι του 1943. (Εικόνα 8) Η τραγικότητα που ανα-

δεικνύουν οι αριθμοί της Σωτηρίας και της Ιατρικής
Εταιρείας Αθηνών συμπληρώνονται από την τραγικό-
τητα του αρχείου του Σταθμού Α΄ Βοηθειών. Εκεί, συ-
ναντούμε καταγραφές ανθρώπων που προσποιούνται
τους φυματικούς προκειμένου να νοσηλευθούν στη
Σωτηρία και να εξασφαλίσουν το πενιχρό συσσίτιο
του νοσοκομείου. Τέλος, αναφέρουμε ότι και στα αρ-
χεία του Αιγινητείου αλλά και του Δρομοκαϊτείου, η
φυματίωση ήταν η σημαντικότερη αιτία θανάτου των
ψυχικά ασθενών, μετά βέβαια από την κυρίαρχη αιτία,
την πείνα. 

Η κατάσταση του επικρατούσε στην Κατοχή απο-
τυπώνεται και στις μελέτες των πρώτων μεταπολεμι-
κών ετών. Το 1947, θετικές Mantoux ανευρίσκονταν
στο 76% των νεοσύλλεκτων του Ελληνικού Στρατού.21

Επίσης, την περίοδο 1946-1949 εξετάστηκαν στην
Αθήνα, 56.645 ενήλικες και 10.879 παιδιά, με τη μέ-
θοδο της μικροακτινογράφησης. Οι εξετάσεις στο σύ-
νολο των εξεταζομένων εντόπισαν 1.616 ενήλικες
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Γράφημα 5 Ηλικιακό φάσμα ασθενών που διαγνώσθηκαν με φυματίωση στο Σταθμό
Α΄ Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (1941-1944)

Εικόνα 6 Κατανομή θανάτων ανά ηλικιακή ομάδα στο Νοσοκομείο
«Σωτηρία» (1941-1942)

Εικόνα 7 Εκβάσεις ασθενών στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» (1943-1944)



ασθενείς (2,85%) και 216 ασθενή παιδιά (1,98%).22

Άλλη μελέτη του 1948, από το «Ινστιτούτο Ερεύνης
Στηθικών Νοσημάτων», κατέδειξε σε σύνολο 4.811 εξε-
ταζομένων την ύπαρξη 112 πασχόντων (2,53%). Σύμ-
φωνα με τα δεδομένα της έρευνας, τα 112 άτομα  ήταν
θετικά σε εξετάσεις πτυέλων και σε καλλιέργειες γα-
στρικού υγρού.23 Τέλος, ενδεικτική της κατάστασης
που επικρατούσε στη μεταπολεμική Αθήνα, αλλά και
την Ελλάδα γενικότερα, ήταν και τα ποσοστά της φυ-
ματίωσης και της «αδενίτιδας» των παιδιών κατά την
τετραετία 1945-1948.24 (Πίνακας 2)

Ελονοσία
Η ελονοσία ανέκαθεν αποτελούσε μια από τις μάστι-
γες της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια των ετών 1860-
1905, η Αθήνα υπέφερε από 14 μεγάλες επιδημίες,
ενώ η νόσος ήταν ενδημική σε πολλές συνοικίες της
πρωτεύουσας με τη νοσηρότητα να αγγίζει το 95%.25

Έως το 1910, το φαινόμενο των επιδημικών εκρήξεων
στο κέντρο της Αθήνας (Χαυτεία, Πολυτεχνείο) ήταν
άκρως ντροπιαστικά για μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
Η ελονοσία άγγιζε το 93% του παιδικού πληθυσμού
και μηδενίστηκε το 1910 ύστερα από το πρόγραμμα
της μαζικής χορήγησης κινίνης από το «Σύλλογο προς
Περιστολήν των Ελωδών Νόσων» του καθηγητή της Μι-
κροβιολογίας Κωνσταντίνου Σάββα και του παιδία-
τρου Ιωάννη Καρδαμάτη.26 Η μαζική χορήγηση όμως
της κινίνης δεν έλυνε το πρόβλημα, αφού τα έργα

αποστράγγισης των ελών στην πρωτεύουσα, αλλά και
η ύπαρξη των ποταμών Ιλισού και Κηφισού συντηρού-
σαν το ενδημικό πρόβλημα. 

Η έλευση των προσφύγων της Μικράς Ασίας επιδεί-
νωσε ξανά το πρόβλημα της ελονοσίας στην Αθήνα,
αφού στους προσφυγικούς συνοικισμούς ήταν παντε-
λής η έλλειψη αποστραγγιστικών έργων, με αποτέλε-
σμα τη μόνιμη συσσώρευση μικροσυλλογών νερού.
Επιπλέον, η εγκατάσταση των προσφύγων στις όχθες
του Ιλισού, κατέστησαν τα Ιλίσια, την Καισαριανή, το
Βύρωνα, το Παγκράτι (γνωστό και ως Βατραχονήσι),
και το Δουργούτι (περιοχή Φιξ), ως τις πλέον ελονο-
σογόνες περιοχές της Αθήνας. Το πρόβλημα της ελο-
νοσίας στην Ελλάδας είχε και οικονομική προέκταση.
Από τις μελέτες της εποχής φαίνεται ότι, από το 1921
έως το 1937, οι ημεραργίες κυμάνθηκαν από 20-40
εκατομμύρια ετησίως και οι άμεσες οικονομικές ζη-
μίες για το κράτος από τη νόσο ανέρχονταν ετησίως
σε 28 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (δολάρια του
1940).27

Σύμφωνα με τα ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα
από την εποχή του προπολεμικού ανθελονοσιακού
αγώνα έως το 1940, το 38% των ασθενών είχαν μολυν-
θεί από Plasmodium falciparum, το 35% από Plasmo-
dium vivax και το 27% από Plasmodium malariae. Στις
επιδημίες ελονοσίας ανιχνευόταν κυρίως το Plasmo-
dium falciparum, ενώ στις ενδημικές περιοχές εμφανί-
ζονταν τα Plasmodium vivax και Plasmodium malariae.
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Έτος       Εξετασθέντα      Πάσχοντα        Πάσχοντα          Πάσχοντα          Πάσχοντα            Σύνολο
                    παιδιά                 από             από μέτρια      από αδενίτιδα      από έντονη           παιδιών
                                          φυματίωση       αδενίτιδα                                      αδενίτιδα        με αδενίτιδα

1945              2.486                 6,3%                38,5%                 14,5%                  4,2%                 57,2%
1946              4.266                 5,3%                27,6%                 16,4%                  3,4%                 47,4%
1947              3.493                 1,9%                25,1%                 10,0%                  1,7%                 36,8%
1948              2.268                 1,3%                28,5%                 11,9%                  1,9%                 42,3%

Ποσοστά φυματίωσης και σοβαρότητας αδενίτιδας σε παιδιά της Αθήνας, που είχαν μολυνθεί στην
Κατοχή.Πίνακας 2

Εικόνα 8

Διακύμανση θανάτων από
φυματίωση σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ιατρικής Εται-
ρείας Αθηνών (1941-1943)



Σχετικά με τη μηνιαία κατανομή της ελονοσίας είχε
διαπιστωθεί ότι η νόσος έπληττε τους πληθυσμούς
από τα τέλη Ιουλίου έως τον Οκτώβριο. Αυτό το φαι-
νόμενο έκανε την Ελλάδα να ξεχωρίζει από τις υπό-
λοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, των οποίων τα κύματα
είχαν μικρότερο εύρος. Η εξήγηση της περίπτωσης
της Ελλάδας σχετιζόταν με την ύπαρξη των κουνου-
πιών Anopheles superpictus, των οποίων η αύξηση
κατά τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο επιμήκυνε την
περίοδο του κύματος. Όσο για την εποχική διακύ-
μανση των πλασμωδίων, οι μελέτες έδειχναν ότι την
άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού εμφανιζόταν
κυρίως το Plasmodium vivax και κατά τη φθινοπωρινή
περίοδο επικρατούσε το Plasmodium falciparum.28

Κατά την Κατοχή, λόγω της κατάρρευσης του κρα-
τικού μηχανισμού και της εύρυθμης λειτουργίας της
Σχολής Δημόσιας Υγείας, η κατάσταση με την ελονο-
σία ξέφυγε ξανά πέρα από κάθε έλεγχο. Σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις της UNRRA (United Nations Relief and
Rehabilitation Administration), όταν προσήλθε στην
Ελλάδα το 1944, το 87% της έκτασης της χώρας υπέ-
φερε από την ελονοσία ενώ οι ασθενείς υπολογίζον-
ταν σε τρία εκατομμύρια.29

Αναφορικά με την περιοδικότητα της ελονοσίας
στην Αθήνα, και στην περίοδο της Κατοχής η νόσος
ακολούθησε γενικά το ίδιο χρονικό πλαίσιο εμφάνισης
από τους καλοκαιρινούς μήνες έως και τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθη-
νών, φαίνεται η ύπαρξη και μιας επιδημικής έκρηξης
με παρατεταμένη περίοδο (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1942)
που άφησε πίσω της 205 θύματα. (Εικόνα 9) 

Μια έμμεση πληροφορία για την ελονοσία στην
Αθήνα την περίοδο της Κατοχής εντοπίζεται το 1945,
όταν η Σχολή Δημόσιας Υγείας καταστρώνει μαζί με
την UNRRA τα σχέδια του ανθελονοσιακού αγώνα με
τη χρήση του D.D.T. Κατά το σχεδιασμό των δράσεων
του 1945, και με βάση τα στοιχεία της περιόδου 1943-
44, οι Έλληνες «ελονοσιολόγοι» είχαν υπολογίσει ότι,
αν δεν ξεκινούσαν οι ψεκασμοί του D.D.T. το 1945,  ο
επιπολασμός της ελονοσίας θα αύξανε δραματικά την
επόμενη τριετία. Οι προβλεπτικές αυτές μελέτες βα-
σίζονταν και στα κλιματολογικά δεδομένα του 1944,
αφού οι καιρικές συνθήκες είχαν ευνοήσει την αύξηση
των κουνουπιών.30 Τέλος, αναφορικά με τις ηλικίες των
ασθενών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σταθμού Α΄
Βοηθειών, η νόσος έπληττε κυρίως τις ηλικιακές ομά-
δες 11-20, 21-30 και 31-40 ετών. (Εικόνα 10)

Εξανθηματικός (επιδημικός) τύφος 
Ο εξανθηματικός τύφος κατέχει ιδιαίτερη θέση ανά-
μεσα στις μάστιγες της ανθρωπότητας και συνδέθηκε
κυρίως με τους πολέμους και τα παρελκόμενα τους
όπως, οι προσφυγικές ροές και το χαμηλό επίπεδο
προσωπικής υγιεινής. Ο αιτιολογικός παράγοντας είναι
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Εικόνα 9

Διακύμανση θανάτων
από ελονοσία(Στοιχεία
Ιατρικής Εταιρείας
Αθηνών, 1941-1943)

Εικόνα 10

Κατανομή κρουσμάτων
ελονοσίας ανά ηλικιακή
ομάδα των ασθενών που
προσήλθαν στο Σταθμό
Α΄ Βοηθειών (1941-1944)



η Rickettsia prowazekii, η οποία μεταδίδεται από άτομο
σε άτομο μέσω της ψείρας του σώματος Pediculus hu-
manus corporis.31 Στην περίπτωση της Αθήνας, η νόσος
παρουσιάστηκε σε περίοδο πολέμου, αλλά πριν τη
Γερμανική Κατοχή. Η επιδημία του εξανθηματικού τύ-
φου του 1941 είχε ξεκινήσει από τη Φλώρινα για να
επεκταθεί διαδοχικά στη Στερεά Ελλάδα και την
Αθήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η νόσος εμφανίσθηκε
στην Αθήνα στις 16 Μαρτίου 1941, με τα δύο πρώτα
κρούσματα να σημειώνονται στο Κερατσίνι και στο
Βύρωνα από ασθενείς που είχαν πρόσφατα επισκεφθεί
την πληγείσα Θεσσαλία. Πρέπει να σημειωθεί ότι η
νόσος εξέλιπε στην Αθήνα, από το 1931.

Όταν οι Γερμανοί εισέρχονταν στην Αθήνα, η επι-
δημία διένυε τον τρίτο της μήνα. Μέχρι το τέλος του
1941 είχαν καταγραφεί 270 κρούσματα και 31 θάνατοι.
Κρούσματα καταγράφηκαν ακόμα και σε νοσοκομεία,
με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση των δώδεκα
κρουσμάτων σε προσωπικό και ασθενείς στον Ευαγ-
γελισμό. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Διεύθυν-
σης Υγιεινής, η νόσος εξαπλώθηκε σε όλη την πόλη,
από το Παγκράτι, τους Αμπελόκηπους και το Κολω-
νάκι, έως την Καλλιθέα και το Αιγάλεω. Κατά τους κα-
λοκαιρινούς μήνες η νόσος εξαπλώθηκε στην ανατο-
λική Αττική έως την Κηφισιά και στη δυτική έως τον
Ασπρόπυργο.32-33 Η επιδημία σταδιακά ολοκλήρωσε
τον κύκλο της στα τέλη του 1941, αλλά κατά τα έτη
1942-1944 εξακολούθησαν να καταγράφονται σπο-
ραδικά κρούσματα.

Σύμφωνα με το αρχείο του Σταθμού του Ε.Ε.Σ., κατά
τα έτη 1943 και 1944, τα κρούσματα μειώθηκαν, όπως
αποδεικνύει και η καταγραφή των μόλις 32 ασθενών.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι στην επι-
δημία του 1942 η νόσος έπληξε κυρίως το ηλικιακό
φάσμα 15-35 ετών, ενώ τα επόμενα δύο χρόνια η
νόσος περιορίζεται στις ηλικίες 10-20 ετών. 

Σε κάθε περίπτωση ανεύρεσης κρούσματος ο
ασθενής μεταφερόταν στο Νοσοκομείο Λοιμωδών
Νοσημάτων, με ευθύνη του Δημόσιου Απολυμαντη-
ρίου. Όπως γίνεται αντιληπτό, η πρώτη ενέργεια των
αρχών ήταν η αποφθειρίαση. Προφανώς, οι αρχές
έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στην αποφθειρίαση όπως
φαίνεται και από τρεις πηγές: τις Στατιστικές κινήσεως
Ασύλων  Αθηνών-Πειραιώς, την Υπηρεσία Περιστολής
Επαιτείας και Αλητείας, και τη Φιλανθρωπική Εταιρεία
Αθηνών. Σύμφωνα με τις αναφορές, όλοι όσοι περι-
συλλέγονταν από τους δρόμους αποφθειριάζονταν
άμεσα κατά εκατοντάδες. Όσο για την Υπηρεσία Πε-
ριστολής Επαιτείας και Αλητείας, στις εκθέσεις της
αναφέρεται ότι ο αριθμός των συλληφθέντων άρα και
αποφθειριασθέντων (ουσιαστικά άστεγων Αθηναίων
και όχι κατ’ ανάγκη «αλητών» κατά το γράμμα του
νόμου),  σταδιακά μειωνόταν λόγω «της μη διάθεσης
αυτοκινήτου ελλείψει βενζίνης…».

Τυφοειδής πυρετός (κοιλιακός τύφος)
Ο τυφοειδής πυρετός αποτελούσε ένα σοβαρό κίν-
δυνο για τη Δημόσια Υγεία και παρουσίαζε υψηλή
θνητότητα. Η μετάδοση του τυφοειδούς και παρατυ-
φοειδούς πυρετού γίνεται μέσω της εντερο-στοματι-
κής οδού με την κατανάλωση μολυσμένων τροφών ή
ύδατος από κόπρανα και ούρα ασθενών ή φορέων. Η
νόσος προκαλείται συνήθως από στελέχη δύο ορότυ-
πων, Salmonella enterica typhi και Salmonella enterica
paratyphi A, B ή C. Η θνητότητα της νόσου ανέρχεται
στο 20%.31 Σύμφωνα με τις αρχειακές καταγραφές, η
νόσος ήταν συχνότερη στην παιδική και εφηβική ηλι-
κία, ακολουθούμενη από τα ηλικιακά φάσματα 21-30
και 31-40 χρονών. (Εικόνα 11) Σε όλη τη διάρκεια της
Κατοχής καταγράφονται κρούσματα και θάνατοι από
τυφοειδή πυρετό, μεμονωμένα ή στο πλαίσιο μικρών
επιδημικών εκρήξεων. (Εικόνα 12)
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Εικόνα 11 Κατανομή κρουσμάτων τυφοειδούς πυρετού ανά ηλικιακή ομάδα των ασθε-
νών που προσήλθαν στο Σταθμό Α΄ Βοηθειών (1941-1944)
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Επίσης, εκτός από τον κοιλιακό τύφο, στο αρχείο
του Σταθμού καταγράφηκαν και κάποιες σποραδικές
περιπτώσεις παράτυφου Α΄. (Εικόνες 13 & 14)

Μηνιγγίτιδα
Η μηνιγγίτιδα αποτέλεσε ένα ακόμα αίτιο νοσηρότη-
τας και θνησιμότητας στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα αρ-
χεία του Σταθμού, η νόσος έπληξε κυρίως τις παιδικές
ηλικίες. (Εικόνα  15) Με δεδομένο τις ηλικιακές ομάδες
που έπληξε μπορούμε να υποθέσουμε τα πιθανότερα
αίτια.  Η επίπτωση της πνευμονιοκοκκικής μηνιγγίτιδας
είναι μέγιστη σε δύο ηλικιακές ομάδες: τα παιδιά κάτω
των 3 ετών και τους ενήλικους ηλικίας, άνω των 45
ετών.31 (Εικόνα 16) Η ενδεδειγμένη μέθοδος θεραπείας
που εφαρμοζόταν εκείνη την εποχή ήταν η οροθερα-
πεία με τη χορήγηση ειδικού ορού σε συνδυασμό με
σουλφαμίδες.34 Κατά τη διάρκεια της Κατοχής δεν κα-
ταγράφηκαν επιδημικές εκρήξεις της νόσου. 

Δερματολογικά νοσήματα μικροβιακής αιτιολογίας 
Σύμφωνα με τις μελέτες των πρώτων μεταπολεμικών
ετών, υποστηρίχθηκε η άποψη ότι τα δερματολογικά
νοσήματα παρουσίασαν γενικά μείωση κατά την πε-
ρίοδο 1940-1944. Αν απομονώσουμε κάποιες νοσο-
λογικές οντότητες από τις μελέτες, οι οποίες σχετίζον-
ται με μικροοργανισμούς, διαπιστώνουμε ιδιάζουσες
διαφορές σε σχέση με τα ποσοστά την προπολεμική
περίοδο. Η ροδόχρους πιτυρίαση (HSV-7), η οποία εμ-
φανιζόταν με μορφή μικρών επιδημιών και επί του
συνόλου των ασθενών στα Δερματολογικά Ιατρεία
των Αθηναϊκών νοσοκομείων, εμφάνιζε ποσοστό
10,6%, κατά τα επόμενα έτη παρουσίασε αισθητή μεί-
ωση η οποία όμως δεν εξηγήθηκε ικανοποιητικά από
τους ιατρούς της εποχής (3,8% το 1941, 2,6% το
1942).35-36 Κατά τα έτη 1943 και 1944 τα ποσοστά άρ-
χισαν πάλι να αυξάνονται αλλά δεν έφτασαν τα προ-
πολεμικά ποσοστά (6% το 1943, 5,3% το 1944).35-36 Ιδι-

Εικόνα 12 Θάνατοι από τυφοειδή πυρετό σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
(1941-1943)

Εικόνα 13 Περίπτωση κοιλιακού τύφου (Σταθμός Α΄ Βοη-
θειών, 1943)

Εικόνα 14 Περίπτωση παράτυφου Α΄ (Σταθμός Α΄ Βοηθειών,
1943)



αίτερη περίπτωση ήταν και αυτή της ποικιλόχροου
πιτυρίασης (Malassezia spp, πρώην Pityrosporum). Με
δεδομένο ότι η εφίδρωση είναι ένας από τους προ-
διαθεσικούς παράγοντες της ανάπτυξης του μύκητα,
η οντότητα αυτή ήταν σύνηθες εύρημα στους φυμα-
τικούς ασθενείς, λόγω των συχνών εφιδρώσεων. Παρά
τον υψηλότατο αριθμό κρουσμάτων φυματίωσης, γε-
νικά η νόσος παρουσίασε μείωση από 13,8% το 1940
σε 11,3% το 1941.35-36 Τα επόμενα έτη εμφάνισε αυξο-
μειώσεις, αλλά όπως και στην περίπτωση της ροδό-
χρου πιτυρίασης, έτσι και η ποικιλόχρους πιτυρίαση
δεν επέστρεψε, μέσα στην Κατοχή, στα προπολεμικά
της ποσοστά (6,5% το1942, 7,3% το 1943, 6,4% το
1944).35-36 

Μείωση επίσης εμφάνισαν οι τριχοφυτίες της κεφα-
λής (Tinea capitis), του γενείου (Tinea barbae) και του
ψιλού δέρματος (Tinea corporis), το ποσοστό των
οποίων μειώθηκε στο 12,6%, ενώ προπολεμικά κυμαι-
νόταν στο 15-22%. Το μολυσματικό κηρίο, ο ψευδάν-
θρακας και ο δοθιήνας (Staphylococcus aureus)
παρέμειναν σταθερά έως το 1943, για να ακολουθήσει

μια εκρηκτική αύξηση της τάξης του 249%, το 1944.
Η ψώρα (Sarcoptes scabiei) ήταν το νόσημα το οποίο
παρουσίασε μεγάλη αύξηση περιστατικών σε όλη τη
διάρκεια της Κατοχής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το
1940, τα κρούσματα ψώρας στο «Ανδρέας Συγγρός»
ήταν 540, ενώ σταδιακά ανήλθαν σε 1.065 (1941),
1.229 (1942), 1.473 (1943) και 2.194 (1944).35-36

Η φθειρίαση παρουσίασε κατά τα έτη 1941-1942
αύξηση 19% για να ακολουθήσει μείωση κατά τα επό-
μενα έτη της Κατοχής. Η αύξηση σχετίζεται κυρίως με
την προαναφερόμενη επιδημία του εξανθηματικού
τύφου στην Αττική. Επίσης, μια έμμεση πληροφορία,
περί δερματικών εμφανίσεων, από το Δερματολογικό
Ιατρείο του Ευαγγελισμού και τα πεπραγμένα του Νο-
σοκομείου «Ανδρέας Συγγρός», μας υποδηλώνει ένα
μικρό αριθμό κρουσμάτων του έρπητα ζωστήρα.35-36 

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
Το Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» ήταν ο τόπος
στον οποίο διαχρονικά κατέληγαν οι ασθενείς των
«αφροδίσιων νοσημάτων». Σύμφωνα με τα δεδομένα,
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Εικόνα 15

Κατανομή κρουσμάτων
μηνιγγίτιδας ανά ηλικιακή
ομάδα των ασθενών που
προσήλθαν στο Σταθμό Α΄
Βοηθειών (1941-1944)

Εικόνα 16

Περίπτωση μηνιγγίτιδας
Έλληνα κρατούμενου στο

στρατόπεδο συγκέντρωσης
του Τατοΐου (Σταθμός Α΄

Βοηθειών, 1943)



τους πρώτους μήνες της Κατοχής καταγράφηκε μικρή
αύξηση των περιστατικών γονόρροιας, αλλά, αντίθετα
σημαντική αύξηση στα περιστατικά των  οξυτενών
κονδυλωμάτων, της τάξης του 6,1% το 1941 και 14,6%
το 1943.35-36 Το μεγάλο πρόβλημα της εποχής, η σύ-
φιλη, θα εκτοξεύσει τις εισαγωγές έως το 1943, για να
ακολουθήσει μια μείωση το 1944. Η διάλυση του κρά-
τους και των υποδομών του κατέστησαν αδύνατο τον
έλεγχο του νοσήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το
1941 σημειώθηκαν 675 εισαγωγές στο «Ανδρέας Συγ-
γρός», οι οποίες σταδιακά αυξήθηκαν σε 989 το 1942
και 2.909 το 1943. Όπως αναφέρθηκε, μια μείωση κα-
ταγράφηκε μόνο το 1944 (1.077 εισαγωγές). 

Το πρόβλημα της σύφιλης στους στρατιώτες απα-
σχόλησε έντονα τη Γερμανική και την Ιταλική Διοίκηση.
Μάλιστα, οι Γερμανικές αρχές θα συλλάβουν το διευ-
θυντή του νοσοκομείου, καθηγητή Γεώργιο Φωτεινό,
με την κατηγορία της προσπάθειας της διασποράς
της νόσου στα στρατεύματα, μέσω των ιεροδούλων.
Τελικά, η Γερμανική διοίκηση της Αθήνας πείστηκε
από τα στοιχεία του Φωτεινού για το αυτονόητο. Οι
στρατιώτες, συχνά μεθυσμένοι, εισέβαλλαν στο Νο-
σοκομείο και κακοποιούσαν τις ασθενείς, ενώ η φύλαξη
των ιερόδουλων ήταν αδύνατη. Μάλιστα, όταν τα
τρόφιμα του Νοσοκομείου μειώθηκαν, πολλές εξ
αυτών εγκατέλειψαν το «Ανδρέας Συγγρός» και κατέ-
φυγαν σε οίκους ανοχής των Γερμανών και των Ιταλών
στρατιωτών διασπείροντας τη νόσο.37

Οι περιπτώσεις της σύφιλης σε ιερόδουλες που
ανευρέθηκαν στα βιβλία προσερχόμενων του Σταθμού
Α΄ Βοηθειών,  αφορούσαν κυρίως νεαρές γυναίκες με
δηλωμένους ως τόπους διαμονής διάφορα ξενοδοχεία
της περιοχής της Ομόνοιας, ενώ κατεγράφησαν συν-
λοιμώξεις φυματίωσης-σύφιλης. Στα βιβλία του Σταθμού
έχει καταγραφεί επίσης μια ιδιαίτερη περίπτωση οξυ-
τενών κονδυλωμάτων και υποκείμενο νόσημα σύν-
δρομο Reiter (18 xρ. ♀, 1944). Το σύνδρομο Reiter
(αρθρίτιδα, επιπεφυκίτιδα, ουρηθρίτιδα/τραχηλίτιδα)
μπορεί να εμφανιστεί μετά από μια λοίμωξη του ου-
ροποιητικού συστήματος με Chlamydia trachomatis.
Άλλα βακτήρια που είναι γνωστό ότι προκαλούν αντι-
δραστική αρθρίτιδα και των οποίων οι μολύνσεις είναι
πολύ κοινές είναι τα Ureaplasma urealyticum, Salmonella
spp, Shigella spp, Yersinia spp και Campylobacter spp.31

Λοιπά λοιμώδη νοσήματα 
Γρίπη
Σύμφωνα με τις πηγές εντοπίστηκαν δύο περίοδοι με
αυξημένη συρροή κρουσμάτων με συμπτώματα γρί-
πης και αφορούσαν το Μάιο του 1941 και τους μήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 1944.

Πολιομυελίτιδα
Σύμφωνα με τα πεπραγμένα του Νοσοκομείου Παί-

δων «Αγία Σοφία» οι περιπτώσεις πολιομυελίτιδας δεν
παρουσίασαν κάποια ιδιαίτερη μεταβολή. Το 1941 ει-
σήχθησαν δύο παιδιά, το 1942 τέσσερα, ενώ κατά τα
έτη 1943 και 1944 έξι κα πέντε αντίστοιχα. Όλες οι πε-
ριπτώσεις αφορούσαν παιδιά στα πρώτα τρία χρόνια
της ζωής τους.38

Εχινοκοκκίαση
Η εχινοκοκκίαση ήταν μια ακόμα νοσολογική οντό-
τητα που εμφανίζεται στις πηγές. Συνολικά καταγρά-
φηκαν οκτώ περιπτώσεις, οι οποίες κάλυπταν μεγάλο
ηλικιακό εύρος, από 8 έως 55 ετών και στα δυο φύλα.
Οι περιοχές που εντοπίστηκαν αφορούσαν το κέντρο
της πόλης, την Αγία Βαρβάρα και τον Κορυδαλλό, και
καταγράφηκαν την περίοδο 1941-1943.

Λεϊσμανίαση
Εντοπίστηκαν τρεις περιπτώσεις διάγνωσης καλα-
αζάρ και σημειώθηκαν στις περιοχές του Παγκρατίου-
Καισαριανής.

Ψευδάνθρακας
Καταγράφηκαν πέντε περιπτώσεις που αφορούσαν
κυρίως γυναίκες της τέταρτης δεκαετίας της ζωής
τους και εντοπίστηκαν στο Παλαιό Φάληρο, το Κέντρο
και την Αγία Παρασκευή.

Ερυσίπελας 
Οι περιπτώσεις ερυσιπέλατος που εντοπίστηκαν
ανήλθαν στις πέντε και αφορούσαν κατοίκους του
Κέντρου ή άστεγους στην Ομόνοια ηλικίας 30-55
ετών.

Λύσσα
Εντοπίστηκαν τρεις περιπτώσεις δηγμάτων από σκύ-
λους οι οποίες παραπέμφθηκαν στο Κρατικό Λυσσια-
τρείο χωρίς να γνωρίζουμε τις εκβάσεις. Το πιο ενδια-
φέρον στην περίπτωση της λύσσας είναι η κατακόρυφη
πτώση του αριθμού των δηγμάτων. Ενδεικτικά ανα-
φέρεται ότι την περίοδο 1931-1938, μόνο στο Αντι-
λυσσικό Ιατρείο του Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός»,
είχαν προσέλθει 537 άτομα. Η εξήγηση βέβαια της
μείωσης είναι απλή και οι μεμονωμένες περιπτώσεις
δηγμάτων δείχνουν την τραγικότητα της ζωής στην
Κατοχική Αθήνα. Μετά το μεγάλο λιμό, τα τετράποδα
ήταν πλέον είδος προς εξαφάνιση αφού για πολλούς
πολίτες αποτέλεσαν την έσχατη λύση στην αναζήτηση
τροφής. Πάντως από την έρευνα δεν διαπιστώθηκαν
στην Αθήνα καταγεγραμμένοι θάνατοι από λύσσα.

Η περίπτωση του Δημοτικού Βρεφοκομείου
Κατά τη διάρκεια της Κατοχής γράφτηκαν οι πιο με-
λανές σελίδες της ιστορίας του Δημοτικού Βρεφοκο-
μείου. Οι εισαγωγές των βρεφών στην Κατοχή αυξή-
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θηκαν σε σχέση με αυτές πριν τον πόλεμο, εκτός του
1943, ενώ η βρεφική θνησιμότητα έφθασε σε πολύ
υψηλά επίπεδα. (Πίνακας 3)

Μετά την πείνα, η δεύτερη σε συχνότητα αιτία θα-
νάτων ήταν τα λοιμώδη νοσήματα. Από αυτά ξεχωρί-
ζουν η γρίπη, η διφθερίτιδα, η ελονοσία, η μηνιγγίτιδα,
η ιλαρά, η οστρακιά, ο κοκίτης και ο τυφοειδής πυρε-
τός. Το 1,5 % των παιδιών είχαν τράχωμα, ενώ το 5%
των παιδιών από το Γκάζι είχαν ελονοσία με υψηλό
σπληνικό δείκτη.39

Νοσοκομείο Παίδων
Στην Κατοχή, το Νοσοκομείο Παίδων στεγάσθηκε στο
αναρρωτήριο του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής
Πρόνοιας και Αντίληψης Πεντέλης- (ΠΙΚΠΑ)  και για
το λόγο αυτό εξηγείται ο μικρός αριθμός των εισαγω-
γών, λόγω της δυσχερούς πρόσβασης στο νοσοκομείο
και του μικρού αριθμού κλινών.  Τα δε εξωτερικά ια-
τρεία του Νοσοκομείου Παίδων είχαν στεγασθεί στο
Νοσοκομείο «Ελπίς». Το 1944, το Νοσοκομείο Παίδων
μεταφέρθηκε στη Ριζάρειο Σχολή (Νοσοκομείο Οιδη-
μάτων) πριν μεταφερθεί οριστικά στη σημερινή του
θέση μετά το τέλος του πολέμου. Παρά τις δυσκολίες

μεταφοράς, στα πεπραγμένα καταγράφηκαν 958 ει-
σαγωγές το 1942, 849 το 1943 και 776 το 1944.40 Σύμ-
φωνα και με τα στοιχεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
τα νοσήματα που έπληξαν το παιδικό πληθυσμό ήταν
κυρίως η οστρακιά, ο κοκίτης, η διφθερίτιδα και η
ιλαρά. (Εικόνα 17)

Μεμονωμένα ευρήματα
Εκτός των γνωστών νοσημάτων καταγράφηκαν και
ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις ασθενών, οι
οποίες έχουν ιδιαίτερη αξία για το ευρύτερο μικρο-
βιολογικό φάσμα της εποχής. Από αυτές ξεχωρίζουμε
μια περίπτωση ληθαργικής εγκεφαλίτιδας στο κέντρο
της Αθήνας (30 χρ. ♂, 1943), μια στοματίτιδα, ως μια
τυπική επιπλοκή της αντισυφιλιδικής θεραπείας της
εποχής (17 χρ. ♀, 1943), μια περίπτωση αμοιβάδωσης
(25 χρ. ♂, 1944), δύο διαγνώσεις ηπατίτιδας, τρεις πε-
ριπτώσεις κυνάγχης Vincent και έξι περιπτώσεις επι-
λόχειου πυρετού. Επίσης, εντοπίστηκαν πέντε περι-
πτώσεις τετάνου σε ασθενείς από 4 έως 35 ετών, όλες
από το Κέντρο της Αθήνας. Τέλος, στις εικόνες 18-21
αποτυπώνονται διάφορες νοσολογικές οντότητες,
όπως αυτές εντοπίστηκαν στις αρχειακές πηγές. 
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Έτος        Εισαγωγές       Θάνατοι     Βρεφική Θνησιμότητα (λοιμώδη και άλλα αίτια)
1941        555                  477            148‰
1942        633                  494            231‰
1943        266                  191            Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
1944        356                  282            Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Διακύμανση εισαγωγών και θνησιμότητας στο Δημοτικό Βρεφοκομείο
(1941-1944)Πίνακας 3

Εικόνα 17 Θάνατοι από οστρακιά, κοκίτη, διφθερίτιδα και ιλαρά σύμφωνα με τα στοιχεία
της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (1941-1943)
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Εικόνα 21

Κατάσταση θανόντων με αιτίες
θανάτου του μηνός Μαΐου
1943 (Δήμος Ταύρου)

Εικόνα 19 Ληξιαρχική πράξη θανάτου νεογέννητου 11 ημερών
από εντερίτιδα το 1944. (Ληξιαρχείο Λαυρίου, 1946)

Εικόνα 20 Ληξιαρχική πράξη θανάτου νήπιου 3 ετών από καλα-αζάρ το
1942. (Ληξιαρχείο Παλαιού Φαλήρου, 1946)

Εικόνα 18 Περίπτωση διφθερίτιδας σε βρέφος 18 μηνών (Σταθ-
μός Α΄ Βοηθειών, 1943)



Τροφιμογενείς δηλητηριάσεις βακτηριακής
αιτιολογίας
Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο
Ελληνικός λαός στην Κατοχή ήταν αυτό των τροφικών
δηλητηριάσεων. Χιλιάδες άνθρωποι μέσα στην από-
γνωση της πείνας κατανάλωναν άκρως επικίνδυνες
τροφές οι οποίες οδηγούσαν συχνά στο θάνατο. Στην
παρούσα ενότητα θα περιοριστούμε στις τροφιμογενείς
δηλητηριάσεις βακτηριακής φύσης. Το δράμα του με-
γάλου λιμού, το οποίο καμιά άλλη ευρωπαϊκή πρω-
τεύουσα δεν βίωσε σε τέτοιο βαθμό όπως η Αθήνα,
κινητοποίησε τις ουδέτερες στον πόλεμο χώρες, Σουη-
δία και Ελβετία, να αναλάβουν τη διαχείριση της αν-
θρωπιστικής κρίσης. Στη Μεσόγειο, Γερμανοί, Βρετανοί
και Ιταλοί έχουν επιδοθεί σε έναν ανηλεή υποβρυχιακό
πόλεμο που καθιστούσε αδύνατη τη διέλευση εμπο-
ρικών πλοίων. Ταυτόχρονα, η ανθρωπιστική οργάνωση
Oxford Committee for Famine Relief στη Μεγάλη Βρε-
τανία, η οποία το 1965 μετονομάστηκε στη διεθνούς
κύρους Μ.Κ.Ο. Oxfam Great Britain, πίεσε την Βρετανική
κυβέρνηση να άρει το ναυτικό αποκλεισμό της Ελλάδας,
επιτρέποντας την ασφαλή διέλευση πλοίων ουδέτερων
χωρών που θα μετέφεραν τρόφιμα.41 Στη συνείδηση
του Αθηναϊκού λαού την εποχή της Κατοχής έμεινε
επίσης για πάντα χαραγμένο και το «Κουρτουλούζ»,
το τουρκικό πλοίο που είχε ναυλώσει η Ερυθρά Ημι-
σέληνος και Τουρκικές ανθρωπιστικές οργανώσεις,
και μετέφερε τρόφιμα στην Αθήνα. Η βύθισή του μά-
λιστα εν μέσω θαλασσοταραχής, κατάφορτο με τρόφιμα
στα στενά των Δαρδανελίων, σκόρπισε απογοήτευση
στους Αθηναίους. 

Τελικά, κατόπιν μεγάλης διπλωματικής δραστηριό-
τητας και συνεννόησης μεταξύ των εμπολέμων,  θα
δοθεί η άδεια μεταφοράς τροφίμων στην Αθήνα. Η
κατάσταση που επικρατούσε στην Αθήνα γίνεται αν-

τιληπτή από τις αναφορές του Σουηδού διπλωματικού
ακόλουθου, Paul Mon, και Προέδρου της Επιτροπής
Διαχειρίσεως Βοηθημάτων του Διεθνούς Ερυθρού
Σταυρού στην Ελλάδα. Την περίοδο εκείνη, στα πενι-
χρά λαϊκά συσσίτια ήταν εγγεγραμμένοι 900.000 άν-
θρωποι, ανάμεσά τους 250.000 παιδιά.42

Σύμφωνα με τις συρροές των κρουσμάτων, η
πρώτη επιδημική έκρηξη εμφανίζεται τον πρώτο κιό-
λας μήνα της Κατοχής, ενώ τα κρούσματα που είχαν
μολυνθεί από συσσίτια σε διαφορετικά σημεία της
πόλης συνεχίστηκαν έως τον Ιούλιο του 1941. Η επό-
μενη επιδημική έκρηξη φαίνεται ότι σημειώθηκε τον
Ιούλιο του 1942. Η πλέον αξιοσημείωτη επιδημική
έκρηξη καταγράφηκε τον Ιούνιο του 1943, με 183 δη-
λητηριάσεις. (Εικόνα 22) 

Τα κρούσματα των δηλητηριάσεων κατά τους
μήνες ανάμεσα στις επιδημικές εκρήξεις αφορούσαν
κυρίως οικογενειακές ή μεμονωμένες περιπτώσεις.
Στην περίπτωση της επιδημικής έκρηξης του 1943,
όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν παραλάβει τρό-
φιμα από το ίδιο συσσίτιο, και δεν ήταν άλλο από αυτό
που οργάνωσε η Γερμανική Διοίκηση θέλοντας να δεί-
ξει το «ανθρωπιστικό» της πρόσωπο. Τα συχνότερα
τρόφιμα που καταγράφηκαν από την έρευνα αφορού-
σαν τα γιαούρτια, τις κονσέρβες ψαρικών, τα αυγά, το
τυρί, και το κοτόπουλο. Αναφορικά με τα ψάρια, συχνά
οι ασθενείς είχαν καταναλώσει παλαμίδες ή σαρδέλες.
Στο γενικότερο πλαίσιο των αλλοιωμένων τροφίμων,
αλλά χωρίς βακτηριακή συνδρομή, καταγράφηκαν
επίσης οι πατάτες, οι λαχανίδες και η μπομπότα. Οι κα-
ταγραφές που εντοπίσαμε στο αρχείο του Σταθμού Α΄
Βοηθειών, έρχονται να επιβεβαιώσουν τις μαρτυρίες
και τις κατηγορίες των διεθνών οργανώσεων κατά της
Γερμανικής Διοίκησης, η οποία κρατούσε δεσμευμένα
για σημαντικό χρονικό διάστημα τα τρόφιμα στα υγρά
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Εικόνα 22 Επιδημικές εκρήξεις τροφιμογενών δηλητηριάσεων (Απρίλιος 1941-Δεκέμβριος 1943)



αμπάρια των πλοίων στον Πειραιά, πριν αυτά φθά-
σουν στην αγορά, με αποτέλεσμα την αλλοίωσή τους.

Υγειονομική περίθαλψη-Διακομιδές λοιμωδών
κρουσμάτων
Η συστηματική ιατρική περίθαλψη των Ελλήνων κατά
την περίοδο της Κατοχής ήταν ανέφικτη. Τα νοσοκομεία
επιτάχθηκαν από τους κατακτητές  ή υπολειτουργούσαν
λόγω έλλειψης στοιχειωδών μέσων όπως φάρμακα,
τρόφιμα και καύσιμα. Όσο για τις υγειονομικές υπο-
δομές, αυτές διαλύθηκαν ή υπολειτουργούσαν ή τέλος,
υπάχθηκαν σε στρατιωτικές υγειονομικές μονάδες
των Γερμανών με χαρακτηριστικότερη περίπτωση
αυτή των σταθμών επιδημιολογικής επιτήρησης που
χρησιμοποιούσαν οι Ελληνικές ανθελονοσιακές ομάδες
και τις οποίες είχε εγκαταστήσει κατά το Μεσοπόλεμο
το ίδρυμα Rockefeller.43-45

Από τα μόνιμα και πρόσκαιρα Στρατιωτικά Νοσο-
κομεία που λειτούργησαν κατά τον Ελληνο-Ιταλικό και
Ελληνο-Γερμανικό πόλεμο, παρέμειναν σε λειτουργία
το 1ο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, το 2ο Στρατιω-
τικό Νοσοκομείο (Μονή Πετράκη), το Νοσοκομείο
Αναπήρων (Ελπίς) και το ΝΙΜΤΣ. Παραρτήματα για την
περίθαλψη τραυματιών λειτουργούσαν στον Ευαγγε-
λισμό, το Αρεταίειο και το Σανατόριο Μελισσίων για
τους φυματικούς ασθενείς. Στα εν λόγω νοσοκομεία
νοσηλεύονταν οι άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας και
της Πυροσβεστικής.46

Στα διαγράμματα που ακολουθούν και τα οποία
συντάχθηκαν από τα στοιχεία του Σταθμού Α΄ Βοη-

θειών, φαίνεται τόσο η συνολική όσο και η ανά νόσημα
κατανομή των διακομιδών των λοιμωδών νοσημάτων.
Όπως μαρτυρούν τα διαγράμματα, ένα ποσοστό 21%
των ασθενών, παρά τη λοιμώδη φύση της νόσου τους
δεν διακομίζονταν αλλά επέστρεφαν στις οικίες τους
μετά από μια βραχεία νοσηλεία στο Σταθμό. Όπου
κρίνονταν αναγκαίες οι διακομιδές φαίνεται ότι αυτές
κατέληγαν κυρίως στον Ερυθρό Σταυρό (13%), στο
Λαϊκό (10,7%), στη Νέα Ιωνία (10%), στο Λοιμωδών
(8,5%), στον Ευαγγελισμό (7,6%) και στο Γενικό Κρα-
τικό (7,3%). (Εικόνα  23)

Αναφορικά με τα επιμέρους νοσήματα, τα περιστα-
τικά του εξανθηματικού τύφου διακομίζονταν κυρίως
στον Ερυθρό Σταυρό (26%) και στο Λοιμωδών (18,5%).
(Εικόνα 24) Οι ασθενείς με τυφοειδή πυρετό διακομί-
ζονταν κυρίως στον Ερυθρό Σταυρό (19,3%) και στο
Λαϊκό (19%) αλλά και στο Γενικό Κρατικό (13,6%) και
το Δημοτικό Νοσοκομείο (13,6%). (Εικόνα 25)

Σχετικά με τη μηνιγγίτιδα, τα μισά περιστατικά δια-
κομίσθηκαν στο Λοιμωδών (50%), ακολουθούμενα
από αυτά που μεταφέρθηκαν στο Λαϊκό (20%). Με δε-
δομένο το παιδικό ηλικιακό φάσμα που έπληττε η νό-
σος, οι διακομιδές στο Παίδων ακολουθούν με 10%.
(Εικόνα 26) Βέβαια, όπως αναφέρθηκε η μεταφορά
του Νοσοκομείου στην Πεντέλη και η δυσκολία πρό-
σβασης περιόρισε τον αριθμό των παιδιών που νο-
σηλεύθηκαν εκεί. Έτσι, στο αρχείο του Σταθμού, κα-
ταγράφηκαν πολλές περιπτώσεις παιδιών που τελικά
διακομίσθηκαν σε  νοσοκομεία του Κέντρου μαζί με
ενήλικες. 
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Εικόνα 23

Ποσοστιαία κατανομή διακο-
μιδών από το Σταθμό Α΄ Βοη-
θειών προς τα Αθηναϊκά νοσο-
κομεία (1941-1944)
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Εικόνα 24 Ποσοστιαία κατανομή διακομιδών κρουσμάτων εξανθηματικού τύφου  (1941-1944)

Εικόνα 25 Ποσοστιαία κατανομή διακομιδών κρουσμάτων τυφοειδούς πυρετού (1941-1944)

Εικόνα 26 Ποσοστιαία κατανομή διακομιδών κρουσμάτων μηνιγγίτιδας (1941-1944)



Οι διακομιδές των περιστατικών της ελονοσίας πα-
ρουσιάζουν μια ιδιαιτερότητα, αφού συνηθισμένος
τόπος συγκέντρωσης των ασθενών ήταν το νοσοκο-
μείο της Νέας Ιωνίας (25,7%). Σημαντικό μερίδιο στις
διακομιδές της ελονοσίας επιφορτίστηκαν το Λαϊκό
(18%), ο Ερυθρός Σταυρός (18%), ο Ευαγγελισμός
(15,4%) και το Ιπποκράτειο (10%). (Εικόνα 27) Σε αντί-
θεση με τα άλλα νοσήματα, όπου η επιλογή των νο-
σοκομείων δεν σχετίζεται με τον τόπο κατοικίας, η
περίπτωση της ελονοσίας είναι ιδιαίτερη. Όπως φαί-
νεται στο αρχείο από τους δηλωμένους τόπους κατοι-
κίας, οι ασθενείς των βορειοανατολικών δήμων και
κοινοτήτων διακομίζονταν στο νοσοκομείο της Νέας
Ιωνίας, ενώ αυτοί του κέντρου και των ανατολικών συ-
νοικιών διακομίζονταν στα υπόλοιπα νοσοκομεία που
αναφέρθηκαν. Σίγουρα η διευκόλυνση των συγγενών,
λόγω των περιορισμένων μετακινήσεων των αστικών
συγκοινωνιών στην Αθήνα, δεν ήταν το κριτήριο των
ιατρών στην επιλογή του νοσοκομείου όπου θα δια-
κομισθεί ένας ασθενής. Όμως, το φαινόμενο της εγ-
γύτητας του νοσοκομείου με το τόπο κατοικίας των
ασθενών είναι ιδιαίτερο και εμφανίζεται μόνο στην πε-
ρίπτωση των ελονοσόπληκτων, π.χ. ασθενείς από Νέα
Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Χαλάνδρι να διακομί-
ζονται μόνο στη Νέα Ιωνία και ασθενείς από Καισα-
ριανή, Βύρωνα, Παγκράτι μόνο στα γνωστά κοντινά
νοσοκομεία (Λαϊκό, Ευαγγελισμός, Ιπποκράτειο). 

Αναφορικά με τα πιο εξειδικευμένα νοσοκομεία, η
«Σωτηρία» συνεχίζει να δέχεται φυματικούς κατά εκα-
τοντάδες, όπως αναφέρθηκε ήδη, και στο «Ανδρέας
Συγγρός» καταλήγουν τα κρούσματα σύφιλης. Πάν-
τως, φαίνεται ότι ακόμα και μέσα στην πλήρη απο-
διοργάνωση των υγειονομικών μηχανισμών, υφίσταν-
ται ακόμα οι προπολεμικές «κατευθυντήριες οδηγίες»
διαχείρισης των ασθενών, και της διαφύλαξης της

υγείας των ασθενών αλλά και του νοσηλευτικού προ-
σωπικού. Ενδεικτική είναι η εύρεση μιας βεβαίωσης
στο αρχείο του Σταθμού Α΄ Βοηθειών αναφορικά με
τη διακομιδή ενός εμπύρετου ασθενή προς τον Ερυ-
θρό Σταυρό με ασθενοφόρο. Οι ιατροί του Ερυθρού
Σταυρού διαπιστώνουν εκεί ότι ο ασθενής είναι φυ-
ματικός, ο οποίος λόγω της νόσου του «δεν δύναται
να εισέλθει εις το Νοσοκομείον», και το ασθενοφόρο
του Σταθμού συνεχίζει την πορεία του προς τη γειτο-
νική «Σωτηρία». (Εικόνα 28) 
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Εικόνα 27 Ποσοστιαία κατανομή διακομιδών κρουσμάτων ελονοσίας (1941-1944)

Εικόνα 28 Βεβαίωση από το νοσοκομείο του Ε.Ε.Σ. για την
αδυναμία νοσηλείας φυματικού ασθενή (1943)



Νοσολογικός χάρτης της Αθήνας

Όπως αναφέρθηκε, η καταγραφή του τόπου διαμονής
στα διάφορα αρχεία αποτέλεσε το έναυσμα μιας προ-
σπάθειας χαρτογραφικής αποτύπωσης των λοιμωδών
νοσημάτων, ανά διαμέρισμα της Αθήνας. Στους χάρ-
τες που ακολουθούν, αποτυπώθηκαν οι συρροές των
κρουσμάτων των σημαντικότερων νοσημάτων όπως
φυματίωση, μηνιγγίτιδα, εξανθηματικός τύφος, τυφο-
ειδής πυρετός και ελονοσία. Στο σημείο αυτό πρέπει
να διευκρινισθεί ότι οι συρροές ομαδοποιήθηκαν σε
αυτές του Δήμου Αθηναίων και σε αυτές των λοιπών
δήμων και κοινοτήτων.

Για τις ανάγκες της εργασίας, ο όρος «Κέντρο» συ-
νίσταται ουσιαστικά στο γνωστό μας και ως «Ιστορικό
Κέντρο» των Αθηνών το οποίο αποτελεί τον πυρήνα
της πόλης. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 567Δ/79, η περιοχή
του Ιστορικού Κέντρου συμπεριλαμβάνει την Πλάκα
(Άνω Πλάκα, Κάτω Πλάκα, Αναφιώτικα), το Θησείο, την
περιοχή της πλατείας Ψυρρή, τον Κεραμικό, το Μετα-
ξουργείο, το Κολωνάκι και τα Εξάρχεια. Μέσα σε αυτήν
την έκταση εντοπίζεται και ο πυρήνας του Ιστορικού
Κέντρου, το λεγόμενο «Εμπορικό Τρίγωνο», το οποίο
διαχρονικά ήταν η καρδιά της οικονομικής ζωής της
πόλης, ακόμα και στις δύσκολες μέρες της Κατοχής.
Το Εμπορικό Τρίγωνο  καθορίζεται από τρεις άξονες
(Αθηνάς-Μητροπόλεως-Σταδίου) και εντάσσεται  στο
μεγαλύτερο τρίγωνο του Κέντρου Ερμού-Σταδίου-Πει-
ραιώς. Βέβαια, δεν πρέπει να συγχέουμε την Αθήνα
του 1940 με αυτήν των ημερών μας. Σήμερα, έχουμε
συνδέσει το Κέντρο της Αθήνας κυρίως ως τόπο εμ-
πορικής και οικονομικής κίνησης, αλλά εκείνη την
εποχή και για μερικές δεκαετίες αργότερα, το κέντρο
ήταν ένας πολυπληθής οικιστικός χώρος, με μόνιμους
κατοίκους.

Σε μια προ-αντιβιοτική εποχή, όπου η θεραπευτική
μέθοδος εκλογής ήταν η οροθεραπεία, είναι φυσικό
να αποδεκατιστεί ο πληθυσμός μιας πόλης από τα λοι-
μώδη νοσήματα. Όμως, τα λοιμώδη νοσήματα στην
Κατοχική Αθήνα δεν μπορούν να μελετηθούν απο-
σπασματικά, αλλά ούτε και να αποδεσμευθούν  από
τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της ύφεσης του
Μεσοπολέμου, με την «γκετοποίηση» γειτονιών στο
Κέντρο και των προσφυγικών καταυλισμών, οι οποίες
εν πολλοίς διαμόρφωσαν και το νοσολογικό χάρτη της
πόλης. Επίσης, η πυκνότητα του πληθυσμού ορισμέ-
νων διοικητικών διαμερισμάτων της πρωτεύουσας θα
αποτελούσε μια ακόμα παράμετρο στην εμφάνιση και
τη θνησιμότητα των λοιμωδών νοσημάτων. Γενικά,
από τις αρχές του αιώνα η Αθήνα παρουσίασε μια στα-
διακή αύξηση της μέσης πληθυσμιακής πυκνότητάς
της, η οποία όμως απείχε αρκετά από τις αντίστοιχες
των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Η μεγάλη
όμως αύξηση της μέσης πληθυσμιακής πυκνότητας

από το 1920 έως το 1940 (αύξηση κατά 64%) δεν συ-
νοδεύτηκε με ανάλογη επέκταση του σχεδίου της
πόλης, με συνέπεια την αύξηση της πύκνωσης του
πληθυσμού της κατά 20%. Πιο συγκεκριμένα, η μέση
πληθυσμιακή πυκνότητα των 163,5 ατόμων/εκτάριο
το 1920, ανήλθε στα 195,8 άτομα/εκτάριο το 1940.47

Τον Οκτώβριο του 1940, η Περιφέρεια Διοικήσεως
Πρωτευούσης είχε 1.124.109 κατοίκους, από τους
οποίους οι 481.225 ήταν εγγεγραμμένοι στο Δήμο
Αθηναίων και οι 205.404 στο Δήμο Πειραιώς, συγκεν-
τρώνοντας το 61% του συνολικού πληθυσμού.11 Η κοι-
νωνική σύνθεση των περιμετρικών του Δήμου
Αθηναίων δήμων ήταν ποικίλη. Στη νοτιοανατολική
Αθήνα, στους προσφυγικούς δήμους του Βύρωνα και
της Καισαριανής, οι περίπου 45.000 κάτοικοι διαβιού-
σαν σε άθλιες συνθήκες από το 1923. Το ίδιο συνέ-
βαινε και δυτικότερα, στους μεγάλους εργατικούς
δήμους του Περιστερίου, του Ταύρου και του Κερα-
τσινίου. Η διασπορά του εξανθηματικού τύφου από
το Αιγάλεω έως την Κηφισιά, και η ελονοσία στον Πο-
δονύφτη και στον Ιλισό είναι εύκολα κατανοητές. Το
ίδιο μπορεί να γίνει αντιληπτό και για τη φυματίωση,
μόνο που στην περίπτωσή της ο προσδιορισμός
εκείνη την εποχή ως «ταξική» νόσος, ίσως να έχει μια
ιδιαίτερη σημασία. Οι καταγραφές των τόπων γέννη-
σης και κατοικίας των Αθηναίων φυματικών στα αρ-
χεία της Σωτηρίας ανέδειξε ένα ενδιαφέρον στοιχείο.
Από το σύνολο των νοσηλευμένων κατά την περίοδο
1943-1944, το 60% των ασθενών είχαν γεννηθεί και
κατοικούσαν στις κλασσικές περιοχές του Κέντρου
που κατοικούνται από τα φτωχά εργατικά στρώματα
της πόλης, αλλά και τους πρόσφυγες που έχουν εγκα-
τασταθεί σε αυτές. Σε απόλυτη αντιδιαστολή έρχονται
τα ποσοστά των ασθενών από τον Βόρειο Τομέα Αθη-
νών και περιοχές όπως ο Χολαργός, το Μαρούσι ή η
Κηφισιά, όπου το ποσοστό των ασθενών αντιστοι-
χούσε μόλις στο 0,2% των νοσηλευομένων.16

Από τη χαρτογράφηση των λοιμωδών κρουσμάτων
ανά δήμο και κοινότητα, είναι εμφανές ότι η ελονοσία
είχε συγκεκριμένο γεωγραφικό προσανατολισμό στα
νοτιοανατολικά και βορειοανατολικά προάστια. Όσο
για τον τυφοειδή πυρετό, σχεδόν πάντα έπληττε όμο-
ρους δήμους, εκτός της περίπτωσης του απομακρυ-
σμένου Χαλανδρίου. Από τη Νέα Σμύρνη έως του
Ζωγράφου (νοτιοδυτική-νοτιοανατολική κατεύθυνση)
και από το Περιστέρι έως το Χαλάνδρι (βορειοδυτική-
βορειοανατολική κατεύθυνση), συναντούμε όλο το
φάσμα των λοιμωδών νοσημάτων που αναφέρθηκαν.
Επίσης, σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων, σε
όποιο δήμο επιπόλαζε η ελονοσία συνυπήρχε και η
φυματίωση. (Εικόνα 29)

Αναφορικά με τον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, οι πηγές
καταγράφουν συγκεκριμένες συνοικίες οι οποίες πλήτ-
τονται συνεχώς από τα ίδια νοσήματα, καθιστώντας
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την παρουσία τους ενδημική σε μεγάλα δημοτικά δια-
μερίσματα. (Εικόνα 30)

Για τις ανάγκες μιας αναλυτικότερης τοπογραφικής

προσέγγισης και του  διαχωρισμού του Κεντρικού
Τομέα Αθηνών, χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Καλλι-
κράτης. (Πίνακας 4)
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Δημοτικές         Γεωγραφικός               Συνοικίες
Κοινότητες       Προσανατολισμός

1η                       Κέντρο                          Σύνταγμα, Κολωνάκι, Ιλίσια, Εξάρχεια, Ομόνοια, Μοναστηράκι,
                                                                Πλάκα, Κουκάκι

2η                       Νοτιοανατολικός           Νέος Κόσμος, Παναθηναϊκό Στάδιο, Παγκράτι

3η                       Νοτιοδυτικός                 Βοτανικός, Πετράλωνα, Κεραμεικός, Μεταξουργείο, Θησείο

4η                       Δυτικός                          Κολωνός, Ακαδημία Πλάτωνος, Σεπόλια μέχρι Κάτω Πατήσια

5η                       Βορειοδυτικός               Κάτω Πατήσια μέχρι Προμπονά

6η                       Βόρειος κεντρικός         Πλ. Αττικής, Πλ. Αμερικής, Κυψέλη

7η                      Βορειοανατολικός         Αμπελόκηποι, Γκύζη, Πολύγωνο, Ερυθρός Σταυρός, Γουδί,
                                                                Ελληνορώσων

Εσωτερικός διαχωρισμός Κεντρικού Τομέα Αθηνών-Περιφέρειας Αττικής (Καλλικράτης)Πίνακας 4

Εικόνα 29 Συρροές κρουσμάτων ανά δήμους σύμφωνα με τους
τόπους κατοικίας από τα Βιβλία Προσερχόμενων
στο Σταθμό Α΄ Βοηθειών (1941-1944). Στοιχεία
Χάρτη: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,
Περιφέρεια Πρωτευούσης 1963, Κλίμακα
1:100.000 Πηγή Χάρτη: Συλλογή Ιστορικής Γεω-
γραφίας, Τμήματος Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κέρκυρας

Εικόνα 30 Συρροές κρουσμάτων ανά διαμέρισμα του Δήμου
Αθηναίων σύμφωνα με τους τόπους κατοικίας από
τα Βιβλία Προσερχόμενων του Σταθμού Α΄ Βοη-
θειών (1941-1944). Στοιχεία Χάρτη: Γεωγραφική
Υπηρεσία Στρατού, Αθήναι-Πειραιεύς 1980, Κλί-
μακα 1:10.000 Πηγή Χάρτη: Συλλογή Ιστορικής
Γεωγραφίας, Τμήματος Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο Κέρκυρας



Τα ευρήματα της μελέτης επιβεβαιώνουν την ενδη-
μικότητα της ελονοσίας σε συγκεκριμένες περιοχές. Η
ελονοσία δυστυχώς στην Κατοχική Αθήνα επανήλθε
χωροταξικά στις συνοικίες που ανέκαθεν έπληττε από
τις αρχές του αιώνα. Οι συρροές των κρουσμάτων της
ελονοσίας εντοπίζονταν αριθμητικά κυρίως στα Πα-
ριλίσια διαμερίσματα. Παρόλα αυτά εντοπίστηκαν
ασθενείς με τόπους κατοικίας από τα Εξάρχεια έως το
Βοτανικό. (Εικόνα 31) Η φυματίωση, αν και η δια-
σπορά της εντοπίζεται σε όλη την Αθήνα, φαίνεται ότι
πλήττει κυρίως τους νοτιοδυτικές φτωχογειτονιές του
Κεντρικού Τομέα, στον οποίο συγκαταλέγονται ο Βο-

τανικός, τα Πετράλωνα, ο Κεραμεικός, το Γκαζοχώρι
(Γκάζι), το Μεταξουργείο και το Θησείο. (Εικόνα 32) Ο
τυφοειδής πυρετός, όπως αναφέρθηκε, εμφανίσθηκε
στην Κατοχή με τη μορφή μικρών επιδημικών εκρή-
ξεων. Και σ’ αυτήν την περίπτωση, η νόσος έπληξε τις
υποβαθμισμένες συνοικίες της Αθήνας. (Εικόνα 33) Η
κυριαρχία και του εξανθηματικού τύφου στις ίδιες πε-
ριοχές δεν μπορεί να θεωρείται πλέον τυχαία. Από τη
στιγμή που σταμάτησε η επιδημία του 1942, οι συρ-
ροές των μεμονωμένων κρουσμάτων εντοπίζονταν
πλέον στις νοτιοδυτικές συνοικίες των κέντρου των
Αθηνών. (Εικόνα 34) 
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Δημοτικές         Γεωγραφικός               Συνοικίες
Κοινότητες       Προσανατολισμός
1η                       Κέντρο                          Σύνταγμα, Εξάρχεια, Ομόνοια,

Μοναστηράκι, Κουκάκι
2η                       Νοτιοανατολικός           Νέος Κόσμος, Παγκράτι
3η                       Νοτιοδυτικός                 Βοτανικός, Πετράλωνα, Κεραμει-

κός, Θησείο
4η                       Δυτικός                          Κάτω Πατήσια 
7η                      Βορειοανατολικός         Αμπελόκηποι, Γκύζη

Δημοτικές         Γεωγραφικός               Συνοικίες
Κοινότητες       Προσανατολισμός
1η                       Κέντρο                          Σύνταγμα, Κολωνάκι, Εξάρχεια,

Ομόνοια, Μοναστηράκι, Κουκάκι
2η                       Νοτιοανατολικός           Νέος Κόσμος 
3η                       Νοτιοδυτικός                 Βοτανικός, Πετράλωνα, Κεραμει-

κός, Μεταξουργείο,  Θησείο
4η                       Δυτικός                          Κολωνός 
7η                      Βορειοανατολικός         Αμπελόκηποι

Εικόνα 31 Δημοτικές Κοινότητες του Κεντρικού
Τομέα Αθηνών με τις μεγαλύτερες συρ-
ροές κρουσμάτων ελονοσίας

Εικόνα 32 Δημοτικές Κοινότητες του Κεντρικού
Τομέα Αθηνών με τις μεγαλύτερες συρ-
ροές κρουσμάτων φυματίωσης



Συμπεράσματα
Κατά την περίοδο της Κατοχής στην Αθήνα τα λοι-
μώδη νοσήματα αποτέλεσαν τη δεύτερη αιτία θανά-
του μετά την πείνα. Λοιμώδη νοσήματα όπως η
φυματίωση, η ελονοσία, ο εξανθηματικός τύφος, ο τυ-
φοειδής πυρετός και η μηνιγγίτιδα, ήταν τα σημαντι-
κότερα αίτια νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η Αθήνα
φαίνεται ότι ήταν ένας άκρως νοσογόνος χώρος όπου
επιπόλαζαν όλα εκείνα τα νοσήματα που παραδο-
σιακά έπλητταν την πρωτεύουσα. Το νοσολογικό
φάσμα της Κατοχικής Αθήνας δε διαφέρει ουσιαστικά
από αυτό του Μεσοπολέμου. Η διαφορά έγκειται ου-
σιαστικά στην εκτίναξη των ποσοστών ορισμένων

λοιμωδών νοσημάτων λόγω των άθλιων συνθηκών
διαβίωσης, της ανύπαρκτης πλέον κρατικής μέριμνας
και της κατάρρευσης των μηχανισμών ελέγχου. Ση-
μαντική αύξηση κρουσμάτων και θυμάτων παρου-
σίασε η φυματίωση. Αντίστοιχα, αυξήθηκε η ελονοσία
και ο τυφοειδής πυρετός, εμφανίζοντας επιδημικές
εκρήξεις. Ο εξανθηματικός τύφος αποτελεί μια ιδιαί-
τερη περίπτωση αφού η επιδημία που εμφανίσθηκε
στην πόλη είχε ενσκήψει πριν την Γερμανική εισβολή
αλλά συνεχίστηκε για αρκετούς ακόμα μήνες του
1941. Σημαντικός ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων
από τις τροφιμογενείς γαστρεντερίτιδες με χαρακτη-
ριστική περίπτωση την επιδημική έκρηξη τον Ιούνιο
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Δημοτικές         Γεωγραφικός               Συνοικίες
Κοινότητες       Προσανατολισμός
1η                       Κέντρο                          Ομόνοια, Πλάκα 
2η                       Νοτιοανατολικός           Νέος Κόσμος, Παγκράτι
3η                       Νοτιοδυτικός                 Πετράλωνα, Κεραμεικός, Μετα-

ξουργείο, Θησείο
4η                       Δυτικός                          Κολωνός, Κάτω Πατήσια
7η                      Βορειοανατολικός         Αμπελόκηποι

Εικόνα 33 Δημοτικές Κοινότητες του Κεντρικού
Τομέα Αθηνών με τις μεγαλύτερες συρ-
ροές κρουσμάτων τυφοειδούς πυρετού

Δημοτικές         Γεωγραφικός               Συνοικίες
Κοινότητες       Προσανατολισμός
1η                       Κέντρο                          Ομόνοια, Κουκάκι
2η                       Νοτιοανατολικός           Νέος Κόσμος
3η                       Νοτιοδυτικός                 Κεραμεικός

Εικόνα 34 Δημοτικές Κοινότητες του Κεντρικού
Τομέα Αθηνών με τις μεγαλύτερες συρ-
ροές κρουσμάτων εξανθηματικού τύφου



του 1943. Η σύφιλη, ήταν επίσης ένα ακόμα νόσημα
το οποίο εμφάνισε μεγάλη αύξηση όπως και τα κον-
δυλώματα. Για τα υπόλοιπα δερματολογικά νοσήματα
με εμπλοκή μικροοργανισμών, όλα σχεδόν παρουσία-
σαν μια μείωση εκτός της ψώρας και της φθειρίασης. 

Η νοσολογική χαρτογράφηση της πόλης κατέδειξε
και την τοπογραφία των λοιμωδών εστιών. Η πλειοψη-
φία των ασθενών με φυματίωση προέρχονταν από τις
γειτονιές του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, εκεί που κα-
τοικούσαν τα φτωχά εργατικά στρώματα και οι πρό-
σφυγες της Μικράς Ασίας. Η ελονοσία ήταν ενδημική
στους συνοικισμούς των δύο παραποτάμιων αξόνων
(Κηφισός-Ιλισσός) και αφορούσε κυρίως τη Νέα Φιλα-
δέλφεια-Νέα Ιωνία και Παγκράτι-Νέο Κόσμο. Όσο για
τον τυφοειδή πυρετό, αυτός έπληττε ως επί των πλεί-
στον όμορους δήμους της νοτιοδυτικής και νοτιοανα-
τολικής Αθήνας. Η τοπογραφική απεικόνιση ανέδειξε
το Κέντρο, τις νοτιοδυτικές και νοτιοανατολικές συνοι-
κίες με τους περιμετρικούς τους δήμους, ως τις πλέον
νοσογόνες περιοχές της πρωτεύουσας. Αυτό μπορεί
να εξηγηθεί στο πλαίσιο των ήδη βεβαρυμένων συν-
θηκών διαβίωσης από την εποχή του Μεσοπολέμου,
οι οποίες επιδεινώθηκαν στην περίοδο της Γερμανικής
Κατοχής. Η πυκνότητα του πληθυσμού αποτέλεσε μια
ακόμα αιτία για την επικράτηση κάποιων λοιμωδών
νοσημάτων στις περιοχές αυτές. Πάντως και οι δύο
αυτές αιτίες, πρέπει να εξεταστούν στο ευρύτερο
πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας της
Αθήνας κατά το Μεσοπόλεμο. 

Επίλογος

Γίνεται αντιληπτό ότι η ύπαρξη και η μελέτη των αρ-
χείων προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες οι οποίες
επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τις γραπτές ιστορικές
πηγές και τις προφορικές μαρτυρίες. Τα νοσοκομειακά
αρχεία αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία αρχείων τα
οποία μπορούν να βοηθήσουν τη μελέτη της ιστορίας
μιας πόλης, μιας χώρας και ενός ολόκληρου λαού. Επι-
πλέον, οι πηγές ενίσχυσαν την ήδη γνωστή μας αντί-
ληψη για τον άνισο και τιτάνιο αγώνα των Ελλήνων
ιατρών. Συχνά με κίνδυνο της ζωής τους, οι Έλληνες
ιατροί πάλευαν με όσα μέσα διέθεταν για τη σωτηρία
και την περίθαλψη των ασθενών. Ως ελάχιστος φόρος
τιμής, η παρούσα εργασία αφιερώνεται στους Έλληνες
και Ελληνίδες ιατρούς, νοσηλευτές/τριες και λοιπό
υγειονομικό προσωπικό,  που πρόσφεραν τις υπηρε-
σίες τους στο δοκιμαζόμενο Ελληνικό λαό κατά τη
διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής. 
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Summary
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The aim of the study is to present the second most frequent cause of death in Athens, during the
German Occupation (1941-1944), which was the infectious diseases. Until now the majority of stu-
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dies have focused to the great famine of 1941-42 with thousands of victims. Although the famine
was the main cause of death, a significant number of cases were due to infection diseases or non-
communicable diseases. The study was based on the archives, such as the books of admissions of
the hospitals located in Athens, but also to the official public records of the Prefecture of Athens.
From the study of the archival material it is evident that tuberculosis, malaria, epidemic typhus,
typhoid fever and meningitis, were the most important causes of morbidity and mortality. During
the German Occupation, tuberculosis and malaria significantly increased. While epidemic outbre-
aks reported of epidemic typhus (1941), malaria (1942) and food-born poisoning of bacterial etio-
logy (1941, 1942 and 1943). It is worth mentioning that there was an increase of syphilis, genital
warts, pediculosis and scabies.
The topographic study indicated that the southwest and southeast areas of the Municipality of
Athens, and the bordering Municipalities, were areas with higher morbidity and mortality. These
areas were the residence of the working social class and the refugees from the Asia Minor (1922).
The increase of morbidity and mortality in these areas can be explained by the low social-econo-
mic living conditions, since the Interwar period, the deterioration due to the Occupation, and the
population density. The spectrum of the infectious diseases in Athens was not significantly diffe-
rent from that of Interwar. The difference was the increase of the cases due to the miserable living
conditions and the collapse of the public services for the surveillance and control of the infectious
diseases.
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Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς
1. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό για τα NK
cells:

α)  Τα ΝΚ cells ανήκουν στη σειρά των μεγάλων κοκ-
κιωδών λεμφοκυττάρων

β)  Έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν αλλαγές της
κυτταρικής μεμβράνης, να συνδέονται με τον κυτ-
ταρικό στόχο και να τον φονεύουν

γ)  Ενεργοποιούνται από το συμπλήρωμα και την IL-6
δ)  Συμπληρώνουν την κυτταροτοξικότητα των Τ-λεμ-

φοκυττάρων και συμμετέχουν στην προστασία του
ατόμου

2. Ποια από τις παρακάτω αποτελεί βασική λειτουρ-
γία του συστήματος συμπληρώματος:

α)  Λύση βακτηρίων, ελυτροφόρων ιών και κυττάρων,
μέσω του σχηματισμού συμπλέγματος μεμβρανι-
κής επίθεσης

β)  Οψωνισμός των κυττάρων εισβολέων για ενίσχυση
της φαγοκυττάρωσης

γ)  Στόχευση των επικαλυμμένων με το συμπλήρωμα
κυττάρων, από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συ-
στήματος, που φέρουν υποδοχείς, με συνέπεια την
αύξηση της φλεγμονώδους απόκρισης στο σημείο
της μόλυνσης

δ)  Κάθαρση των άνοσων συμπλεγμάτων μέσω σύν-
δεσης στους υποδοχείς του συμπληρώματος στα
φαγοκύτταρα και τα ερυθροκύτταρα

ε)  Όλες οι παραπάνω

3. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό στην κλι-
νική αξιολόγηση του πεπτιδίου BNP/ή NT-ProBNP:

α)  Αυξάνουν τα επίπεδα με την ηλικία
β)  Ελαττώνονται τα επίπεδα με την παχυσαρκία
γ)  Ασκεί αγγειοσυσταλτική δράση 
δ)  Ασκεί νατριοδιουρητική δράση
ε)  Αυξάνονται τα επίπεδα στους ασθενείς με Χρόνια

Νεφρική νόσο

4. Για τη διερεύνηση πρόκλησης δυσαπορρόφησης
του εντέρου ποια από τις παρακάτω απαντήσεις εί-
ναι λάθος:

α)  Αυξημένη C-πρωτεΐνη (CRP)
β)  Υποβιταμίνωση Βιταμίνης Β
γ)  Υπογαμμα-σφαιριναμία
δ)  Θετικά αντισώματα αντι-γλιαδίνης
ε)  Παθολογική Ελαστάση κοπράνων

5. Ποιος ιός μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο μυο-
καρδίτιδα σε νεογνά και πλευροδυνία;

α)  Norovirus 
β)  Coxsackievirus  B 
γ)  Poliovirus 
δ)  Coxsackievirus  A
ε)  Adenovirus

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του προηγούμε-
νου τεύχους (61-2, Απρίλιος-Ιούνιος 2016)

1. β  – 2. γ  – 3. δ  – 4. ε  – 5. γ

Επιμέλεια-Αλληλογραφία
Γεώργιος Αρσένης

Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα,
τηλ.: 210-7462132
fax: 210-7462210

e-mail: garsenis@med.uoa.gr
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•∆υνατότητα παρακολούθησης από µη εγγεγραµµένους
επιστήµονες επί µέρους κύκλων µαθηµάτων του ΠΜΣ.
∆υνατότητα ενός κύκλου/εξάµηνο.

•Για την παρακολούθηση απαιτείται αίτηση στην Γραµ-
µατεία του ΠΜΣ η οποία θα κρίνεται από την Συντονι-
στική Επιτροπή. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραι-
ότητας λόγω περιορισµένου αριθµού θέσεων.

•Στους συµµετέχοντες θα χορηγείται βεβαίωση παρακο-
λούθησης µετά την επιτυχή εξέταση στο τέλος του επι-
λεγόµενου κύκλου.

Α΄ Εξάµηνο: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
Α΄ Γενικές αρχές µοριακών τεχνικών. Προϋποθέσεις εφαρµογής, βιοασφάλεια,

αρχιτεκτονική του εργαστηρίου, επιλογή οργάνων, ροή εργασίας.

Β΄ Γενικά στοιχεία Αιµατολογίας. Μοριακές τεχνικές στην Αιµατολογία.

Γ΄ Γενικά στοιχεία Ανοσολογίας. Μοριακές τεχνικές στην Ανοσολογία.

∆΄ Γενικά στοιχεία Βιοχηµείας. Μοριακές τεχνικές στη Βιοχηµεία.

Ε΄ Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ποιότητας, διαπίστευση.

Β΄ Εξάµηνο: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
Α΄ Γενικές αρχές Μικροβιολογίας και Λοιµώξεων.

Β΄ Γενικά στοιχεία Παρασιτολογίας. Μοριακές τεχνικές στην Παρασιτολογία.

Γ΄ Γενικά στοιχεία Βακτηριολογίας. Μοριακές τεχνικές στη Βακτηριολογία.

∆΄ Γενικά στοιχεία Ιολογίας. Μοριακές τεχνικές στην Ιολογία.

Ε΄ Γενικά στοιχεία Μυκητολογίας. Μοριακές τεχνικές στη Μυκητολογία.

Στ΄ Συµβολή στη θεραπεία των λοιµώξεων. Φαρµακογενωµική - φαρµακογενετική.

Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η  Σ Χ Ο Λ Η  Ε Θ Ν Ι ΚΟ Υ  &  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α ΚΟ Υ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία

Προκήρυξη παρακολούθησης σεμιναρίων
για μη εγγεγραμμένους επιστήμονες στο Μεταπτυχιακό
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Γενικά στοιχεία - Σκοπός του περιοδικού
Το Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας είναι
η επίσημη τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικρο-
βιολογικής Εταιρείας, με σκοπό τη συνεχή εκπαί-
δευση των Βιοπαθολόγων, Κλινικών Μικροβιολό-
γων, αλλά και κάθε επιστήμονα που ασχολείται με
την εργαστηριακή και κλινική ιατρική.

Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών στην
Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα που αφορούν
όλους τους τομείς της Κλινικής Μικροβιολογίας (Βα-
κτηριολογία, Παρασιτολογία, Μυκητολογία, Ιολο-
γία), αλλά και τις λοιπές εξειδικεύσεις της Ιατρικής
Βιοπαθολογίας (Εργαστηριακή Αιματολογία-Αιμο-
δοσία, Ιατρική Βιοχημεία και Ανοσολογία).

Πρόσβαση στο περιοδικό
Η πρόσβαση στο περιοδικό γίνεται με ηλεκτρονικό
τρόπο, σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Μικροβιολο-
γικής Εταιρίας, μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής
Μικροβιολογικής Εταιρίας (www.hms.org.gr).

Διαδικασία υποβολής προς δημοσίευση
Τα άρθρα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο www.hms.org.gr
(Περιοδικό/Ηλεκτρονική Υποβολή Άρθρων). Χειρό-
γραφα που παραλαμβάνονται με το ταχυδρομείο,
ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι ηλεκτρονικού αρχείου,
δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Το υποβαλλόμενο
άρθρο θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή-δή-
λωση του υπεύθυνου συγγραφέα που να βεβαιώνει
ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει και συμφωνούν
με την υποβολή του χειρογράφου και ότι το άρθρο
ή ένα σημαντικό μέρος αυτού δεν έχει δημοσιευθεί
ή υποβληθεί για δημοσίευση κάπου αλλού. Επίσης
θα πρέπει να αναφέρεται κάθε σύγκρουση συμφε-
ρόντων όλων των συγγραφέων. Κατά την παραλαβή,
το άρθρο ελέγχεται για την πληρότητα και στη συ-
νέχεια αποστέλλεται απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα
στον υπεύθυνο για αλληλογραφία συγγραφέα.

Είδη άρθρων προς δημοσίευση
Στο περιοδικό δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγο-
ρίες άρθρων:

Ερευνητικές εργασίες: Περιέχουν αποτελέσματα

εργαστηριακών, επιδημιολογικών ή κλινικών μελε-
τών προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα που
δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Η έκταση του κει-
μένου χωρίς τη βιβλιογραφία καλόν είναι να μην
υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις.

Βραχείες δημοσιεύσεις: Έχουν την γενική δομή
των ερευνητικών εργασιών, όμως έχουν μικρότερο
μέγεθος έως 1.800 λέξεις και έως 15 βιβλιογραφικές
αναφορές. Αφορούν μελέτες που δεν δικαιολογούν
την έκταση μιας πλήρους ερευνητικής εργασίας. Η
Συντακτική Επιτροπή, μετά από πρόταση των εκά-
στοτε κριτών, διατηρεί το δικαίωμα να συστήσει
στους συγγραφείς να μετατρέψουν μια πλήρη ερευ-
νητική εργασία σε βραχεία δημοσίευση, εφόσον,
κατά την κρίση τους, δεν δικαιολογείται η έκταση
που έχει δοθεί. Οι συγγραφείς μπορούν επίσης να
υποβάλλουν εργασίες που έχουν εξαρχής τη μορφή
βραχειών δημοσιεύσεων.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Αποτελούν νέες ή
πολύ σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων, σπάνιες εκ-
δηλώσεις, εφαρμογή νέων διαγνωστικών κριτη-
ρίων ή νέων θεραπευτικών μεθόδων. Η έκταση του
κυρίως κειμένου να μην υπερβαίνει τις 1.500 λέξεις
και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 15 παρα-
πομπές.

Ανασκοπήσεις: Αναλύονται σύγχρονα ιατρικά
θέματα, στα οποία παρουσιάζονται οι πρόσφατες
εξελίξεις ή αναφέρονται τα συμπεράσματα σειράς
ερευνητικών μελετών των συγγραφέων. Οι ανασκο-
πήσεις γράφονται από έναν ή περισσότερους συγ-
γραφείς, ανάλογα με τη θεματολογία τους. Η έκταση
του κυρίως κειμένου να μην υπερβαίνει τις 10.000
λέξεις και η βιβλιογραφία τις 100 παραπομπές.

Επιστολές προς την Σύνταξη: Περιέχουν κρίσεις
ή παρατηρήσεις για δημοσιευμένες μελέτες κ.λπ. Η
έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις 500 λέξεις και η
βιβλιογραφία τις 5 αναφορές.

Άρθρα της Σύνταξης: Σύντομα άρθρα σχολια-
σμού ή κρίσης επίκαιρων θεμάτων, τα οποία γρά-
φονται μετά από πρόσκληση της συντακτικής
επιτροπής. Η έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις
1.000 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 10 αναφορές.
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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οδηγίες προς τους συγγραφείς



Ορισμός συγγραφέα άρθρου
Ως συγγραφέας ενός άρθρου ορίζεται ένα άτομο
που έχει συνεισφέρει στον σχεδιασμό ή στην εκτέ-
λεση της συγκεκριμένης έρευνας που παρουσιάζει
το άρθρο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς
Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html]. Το πε-
ριοδικό θεωρεί όλους τους συγγραφείς, ανεξάρτητα
της σειράς τους, ως φέροντες εξίσου την πλήρη ευ-
θύνη ενός άρθρου, συμπεριλαμβανομένου και του
ορισμού του τίτλου και της σειράς των υπολοίπων
συγγραφέων. Άτομα που παρεχώρησαν προς χρήση
εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό, κλινικά ή πρότυπα στε-
λέχη, αναλώσιμα ή αντιδραστήρια, έδωσαν οικο-
νομική βοήθεια μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής χρημα-
τοδότησης, ή συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, δεν
μπορούν να θεωρηθούν ότι πληρούν τα κριτήρια
του συγγραφέα. Επίσης τα κριτήρια αυτά δεν πλη-
ρούν άτομα που σχολίασαν, ή διόρθωσαν ή παρεί-
χαν συμβουλές κατά τη διαδικασία της συγγραφής
μέρους ή όλου του άρθρου. Αυτά τα άτομα μπο-
ρούν να αναφερθούν στο κεφάλαιο των ευχαρι-
στιών. Ομάδες εργασίας μπορεί να αναφερθούν ως
συγγραφείς, εφόσον όλα τα μέλη που αποτελούν
την ομάδα πληρούν τα κριτήρια που αναφέρθηκαν
πιο πάνω. Τέλος, αναφέρεται ρητά ότι ο τίτλος του
συγγραφέα δεν μπορεί να αποδοθεί «τιμής ένεκεν»
λόγω θέσης. Τυχόν διαφωνίες που ανακύψουν σχε-
τικά με την απονομή του τίτλου του συγγραφέα ή
την σειρά των συγγραφέων σε ένα άρθρο, θα ση-
μαίνουν αυτόματα την αναστολή της διαδικασίας
κρίσης, έως ότου αυτά λυθούν, είτε από το σύνολο
των συγγραφέων, ή από την αρμόδια επιτροπή βι-
οηθικής και δεοντολογίας του ιδρύματος προέλευ-
σης του άρθρου.

Ευχαριστίες
Τα άτομα στο κεφάλαιο των ευχαριστιών θα πρέπει
να έχουν εγκρίνει την συμμετοχή τους σε αυτό. Για
υλικό που έχει δημοσιευθεί με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο και υπόκειται σε περιορισμό πνευματικής
ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων (copyright) θα πρέπει
να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο
αυτό αποκτήθηκε και πως δόθηκε η άδεια. Κάθε οι-
κονομική βοήθεια, είτε δημόσια είτε ιδιωτική θα
πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Σύγκρουση συμφερόντων
Όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν στο
άρθρο κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, σχε-

τικά με την υπό δημοσίευση μελέτη, σύμφωνα με
τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ια-
τρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html]. Θα
πρέπει να αναφέρεται κάθε χρηματοδότηση που θα
μπορούσε να οδηγήσει ή να υπονοήσει κατευθυνό-
μενη εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως επίσης κάθε
οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να έχει
σχέση με την μελέτη (π.χ. και όχι περιοριστικά, προ-
ηγούμενη κατοχή μετοχών ή συμμετοχή σε Διοικη-
τικά Συμβούλια ή λήψη χρηματοδότησης για
ομιλίες από εταιρία της οποίας τα προϊόντα ελέγ-
χονται στην συγκεκριμένη μελέτη, κ.λπ.). Η μη
ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει επί-
σης να αναφέρεται. Εδώ σημειώνεται ότι οι λεπτο-
μέρειες της σύγκρουσης συμφερόντων δεν
δημοσιεύονται μαζί με το άρθρο, αλλά παραμένουν
στην Συντακτική Επιτροπή υπό αυστηρή εχεμύθεια.
Στο άρθρο δημοσιεύεται μια γενικόλογη φράση,
π.χ. «Ο συγγραφέας Χ.Χ έλαβε ενίσχυση από την εται-
ρία Ψ.Ψ. για ερευνητικούς σκοπούς, ή για ομιλίες σε συ-
νέδρια κ.λπ.». Αποτυχία της συμμόρφωσης με αυτή
την οδηγία θα οδηγεί σε επιστροφή του άρθρου για
συμπλήρωση, πριν την επιστημονική κρίση. Σε πε-
ρίπτωση που εκ των υστέρων αποκαλυφθεί σύγ-
κρουση συμφερόντων που δεν δηλώθηκε, η
συντακτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να το
αναφέρει σε επόμενο τεύχος με την μορφή «Ο συγ-
γραφέας Χ.Χ. δεν δήλωσε πιθανή σύγκρουση συμφε-
ρόντων, σχετικά με το άρθρο Ζ.Ζ. και την εταιρία Ψ.Ψ.».

Οδηγίες σύνταξης άρθρων
Για τη σύνταξη των άρθρων το περιοδικό ακολου-
θεί τις υποδείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντα-
κτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/urm_main.html]. Αποτυχία
των συγγραφέων να συμμορφωθούν με τις οδηγίες
μπορεί να σημαίνει επιστροφή του άρθρου, πριν
την κρίση, για διόρθωση και εκ νέου υποβολή. Το
χειρόγραφο, με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογι-
στή και λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, δακτυ-
λογραφείται σε μορφοποίηση μεγέθους σελίδας Α4
(212 x 297 mm) με περιθώρια εκατέρωθεν τουλά-
χιστον 2,5 cm, σε διπλό διάστημα και με συνεχή
αρίθμηση σειρών στο αριστερό περιθώριο (Μενού:
Διάταξη σελίδας/Αρίθμηση γραμμών/Συνεχόμενη
αρίθμηση).

Οι ερευνητικές εργασίες, οι βραχείες δημοσιεύ-
σεις και οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει
να έχουν την ίδια κοινή δομή και να περιλαμβάνουν
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τα εξής τμήματα, σε ένα ενιαίο αρχείο κειμένου
(word, text, ή άλλο): τη σελίδα τίτλου, την ελληνική
περίληψη με τις λέξεις κλειδιά, την αγγλική περί-
ληψη με τις λέξεις κλειδιά στα αγγλικά, το κυρίως
κείμενο, τις ευχαριστίες, τη δήλωση σύγκρουσης
συμφερόντων, τη δήλωση άδειας από την αρμόδια
Επιτροπή Βιοηθικής ή/και τον ΕΟΦ (εφόσον απαι-
τείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για
ερευνητικές εργασίες παρεμβατικού τύπου), τη βι-
βλιογραφία, τους πίνακες και τις λεζάντες των εικό-
νων. Οι εικόνες θα πρέπει να υποβάλλονται σε
ξεχωριστά αρχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες που
ακολουθούν.

Η σελίδα τίτλου αποτελεί την πρώτη σελίδα του
άρθρου και περιλαμβάνει: (α) τον τίτλο του άρθρου,
στον οποίο δεν επιτρέπονται συντμήσεις λέξεων,
(β) τα ονόματα των συγγραφέων (πλήρες όνομα και
επώνυμο), (γ) το εργαστήριο ή την κλινική και το νο-
σοκομείο ή το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η
εργασία, (δ) την πλήρη διεύθυνση του υπεύθυνου
για την αλληλογραφία συγγραφέα, συμπεριλαμβα-
νομένου ενός αριθμού τηλεφώνου και μιας ενερ-
γούς διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
(e-mail) και (ε) βραχύ τίτλο όχι μεγαλύτερο από 40
γράμματα με τα διαστήματα. Όλες οι παραπάνω
πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται στην Ελ-
ληνική γλώσσα και στη συνέχεια και στην Αγγλική
γλώσσα.

Η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση 250–400
λέξεις (εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
που θα έχει έκταση έως 250 λέξεις), στην Ελληνική
και την Αγγλική γλώσσα και θα πρέπει να χωρίζεται
σε 4 παραγράφους (Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Απο-
τελέσματα, Συμπεράσματα). Κάτω από την περί-
ληψη θα πρέπει να αναφέρονται οι λέξεις κλειδιά
(3-6) στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, που
πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους του
Index Medicus και να αποδίδονται στα Ελληνικά
σύμφωνα με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ (MeSH-Hellas-Βιοϊατρική
Ορολογία).

Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να χωρίζεται στα
τμήματα: Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδοι, Αποτελέ-
σματα, Συζήτηση, εκτός από τις ενδιαφέρουσες πε-
ριπτώσεις που θα πρέπει να αποτελούνται από τα
τμήματα: Εισαγωγή, Περιγραφή περίπτωσης, Σχό-
λιο ή Συζήτηση. Στο Υλικό και Μέθοδοι περιγρά-
φεται λεπτομερώς ο τρόπος επιλογής του υλικού ή

των ασθενών, καθώς και οι μέθοδοι που εφαρμό-
σθηκαν, ώστε η έρευνα να μπορεί να αναπαραχθεί
από ερευνητές που επιθυμούν την εφαρμογή της.
Σε περιπτώσεις ερευνών που αφορούν σε ανθρώ-
πους, πρέπει να διευκρινίζεται ότι τηρήθηκε η Δια-
κήρυξη του Ελσίνκι (1975) και θα πρέπει να αναφέ-
ρεται εάν η μελέτη έχει λάβει έγκριση από την
αντίστοιχη Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας.
Στα αποτελέσματα θα πρέπει να αναφέρονται ανα-
λυτικά τα αποτελέσματα με μορφή κειμένου ή πι-
νάκων (όσο πιο συνοπτικά γίνεται, χωρίς επαναλή-
ψεις). Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγκριση με
τα αποτελέσματα άλλων εργασιών και να αναφέ-
ρονται τα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν
από τα αποτελέσματα της μελέτης. Ανάλογα με το
μέγεθος του άρθρου μπορεί να γίνει σύντμηση των
κεφαλαίων των αποτελεσμάτων και της συζήτησης
σε ένα κεφάλαιο (Αποτελέσματα-Συζήτηση).

Οι ευχαριστίες θα πρέπει να απευθύνονται σε
άτομα με ουσιαστική συμβολή στην πραγματοποί-
ηση της έρευνας, όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω.

Η δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέ-
πει να είναι αναλυτική για όλους τους συγγραφείς.

Η δήλωση έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή
Βιοηθικής ή τον ΕΟΦ (για μελέτες που αυτό απαι-
τείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, π.χ. με-
λέτες παρεμβατικού τύπου, με ασθενείς, μελέτες
ασθενών-μαρτύρων, κ.λπ.) θα πρέπει να περιλαμ-
βάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία
έγκρισης. Καθίσταται σαφές ότι δεν μπορεί να δη-
μοσιευθεί μελέτη για την οποία οι συγγραφείς ζή-
τησαν αναδρομικά έγκριση για εργασίες που ήδη
είχαν γίνει. Οι επιδημιολογικές μελέτες, οι εργασίες
ελέγχου της μικροβιακής αντοχής, οι συγκρίσεις ερ-
γαστηριακής μεθοδολογίας και οι παρουσιάσεις πε-
ριστατικών αποτελούν είδη ερευνητικών εργασιών
που δεν απαιτούν παρόμοια έγκριση.

Στη βιβλιογραφία ακολουθείται το διεθνές σύ-
στημα Vancouver. Επειδή η αναπαραγωγή των άρ-
θρων από τις ιστοσελίδες ανεύρεσης δεν μεταφέρει
απόλυτα όλα τα τυπογραφικά στοιχεία (π.χ. ειδικά
γράμματα) οι συγγραφείς για να εξασφαλίσουν την
ορθή απόδοση των αναφορών θα πρέπει να ανα-
τρέχουν στο τυπωμένο κείμενο, είτε σε έντυπη, είτε
σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf). Όλοι οι συγ-
γραφείς ενός άρθρου θεωρούνται από κοινού υπεύ-
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θυνοι για την σωστή αναπαραγωγή των βιβλιογρα-
φικών αναφορών του άρθρου και η συντακτική
ομάδα του περιοδικού δεν ελέγχει την τυπογραφική
ακρίβειά τους. Κόστος διόρθωσης λάθους αναφο-
ράς που τυχόν ζητηθεί από τρίτο άτομο μετά την
τελική εκτύπωση του τεύχους του περιοδικού, επι-
βαρύνει εξ ολοκλήρου τους συγγραφείς. Η αρίθ-
μηση των αναφορών στο κείμενο γίνεται με την
σειρά που αναφέρονται στο κείμενο, με αραβικούς
αριθμούς, ως εκθέτες, μετά τα σημεία στίξης (π.χ.:
η συγκεκριμένη παρατήρηση έχει αναφερθεί αρχικά
από τους Jones και συν.4 και έχει επιβεβαιωθεί και
από άλλες μελέτες.5,7,8-12).

Άρθρα περιοδικών δημοσιευμένα: Γράφονται τα
επώνυμα των συγγραφέων και τα αρχικά του ονό-
ματος χωρίς τελείες, στην συνέχεια το περιοδικό
στην συντετμημένη του μορφή με πλάγια γράμ-
ματα, στην συνέχεια το έτος, ο αριθμός τόμου
(χωρίς τον αριθμό τεύχους σε παρένθεση) και οι σε-
λίδες (π.χ. Klotz SA, Penn CC, Negvesky GJ, Butrus
SI. Fungal and parasitic infections of the eye. Clin
Microbiol Rev 2000; 13:662-685). Όταν οι συγγρα-
φείς είναι περισσότεροι από έξι, αναγράφονται τα
πρώτα έξι ονόματα και ακολουθεί η λέξη “et al.” με
πλάγια γράμματα, ή «και συν.» για ελληνικό άρθρο
(π.χ. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH, Tsang VC, Pil-
cher JB, Diaz JF et al. Discrepancies between cere-
bral computed tomography and western blot in the
diagnosis of neurocysticercosis. Am J Trop Med Ηyg
1994; 50:152-157). Σε περίπτωση αναφοράς ονομά-
των συγγραφέων στο κείμενο, αναγράφεται μόνο
το επώνυμό τους. Εάν οι συγγραφείς είναι δύο, με-
ταξύ των επωνύμων τοποθετείται η λέξη “and” ή
«και» (για ελληνική δημοσίευση). Αν το άρθρο είναι
ανυπόγραφο, στη θέση των ονομάτων των συγγρα-
φέων αναφέρεται “Anonymous” ή  «Ανώνυμος» (για
ελληνική δημοσίευση). Για τα ηλεκτρονικά περιοδικά
που δεν έχουν σελιδοποίηση, ή όπου αυτό επίσης
είναι εφικτό, μετά την συντομογραφία του τίτλου του
περιοδικού θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός DOI
(Digital Object Identifier) (π.χ. Kalil AC. Is cefepime safe
for clinical use? A Bayesian viewpoint. J Antimicrob Ch-
emother 2011; doi: 10.1093/jac/ dkr 138).

Άρθρα περιοδικών υπό δημοσίευση: Αφορά
άρθρα που έχουν γίνει αποδεκτά και εκκρεμεί η τε-
λική δημοσίευσή τους. Ακολουθείται η προηγούμενη
οδηγία και μετά την συντομογραφία του περιοδικού
αναγράφεται “in press” ή «υπό δημοσίευση». Εάν
κατά την διάρκεια της διαδικασίας κρίσης το άρθρο
τελικά δημοσιευθεί, οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι

για την ανανέωση της αναφοράς με τα στοιχεία του
περιοδικού (τεύχος, σελίδες ή νούμερο DOI).

Σύγγραμμα: αναφέρονται το όνομα του συγγρα-
φέα, ο τίτλος, ο αριθμός της έκδοσης (αν υπάρχουν
περισσότερες από μία), ο εκδότης, ο τόπος έκδο-
σης, το έτος και οι σελίδες της αναφοράς. Για τα κε-
φάλαια βιβλίων αναφέρεται επιπλέον μετά το
όνομα του εκδότη και ο τίτλος του βιβλίου (π.χ. Grif-
fiths WD. Old world cutaneous leishmaniasis. In: Pe-
ters W, Killick-Kendrick R (eds). The leishmaniases in
biology and medicine. Vol. II. London, Academic
Press, 1987:617-636).

Εργασίες υπό μορφή ανακοινώσεων σε συνέδρια
(προφορικές ή ανηρτημένες), δεν περιλαμβάνονται
στην βιβλιογραφία, αλλά μπορεί να παρατίθενται
σε παρένθεση στο κείμενο, εφόσον δεν έχουν πα-
ρέλθει πάνω από δύο έτη από την παρουσίασή
τους, αναφέροντας το όνομα του πρώτου συγγρα-
φέα, το συνέδριο και την σελίδα του τόμου πρακτι-
κών (π.χ. Juncosa B et al, XVII Lancefield Internatio-
nal Symposium on Streptococci & Streptococcal
Diseases, Porto Heli, Greece, 2008, pp63 ). Με πα-
ρόμοιο τρόπο θα πρέπει να αναγράφονται και οι
αναφορές σε ιστοσελίδες, όπου επιπλέον θα πρέπει
να αναφέρεται και η ημερομηνία της τελευταίας
επίσκεψης και ελέγχου από τους συγγραφείς (π.χ.
http://www.mednet.gr/whonet, τελευταία επί-
σκεψη, 1η Μαΐου 2013).

Οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα διαγράμματα
κ.λπ. ονομάζονται ως εικόνες (εφόσον είναι φωτο-
γραφίες) ή γραφήματα (εφόσον είναι σχέδια), ανα-
φέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοι-
χούν και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς
(εικόνα 1, εικόνα 2, κ.ο.κ.). Υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά ως ανεξάρτητα αρχεία εικόνων (JPEG, TIFF, EPS,
κλπ.) στην υψηλότερη δυνατή ανάλυση (το λιγότερο
300 dpi για ασπρόμαυρες ή έγχρωμες φωτογραφίες
και 600 dpi για γραφήματα που περιέχουν σχέδια
και γράμματα) και όχι ενσωματωμένα στο αρχείο
κειμένου του άρθρου. Η τελική αποδοχή προϋπο-
θέτει τον έλεγχό τους από τεχνική άποψη. Για εικόνες
που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται
η εκ νέου υποβολή τους από τους συγγραφείς, . Οι
λεζάντες των εικόνων θα πρέπει να γράφονται όλες
μαζί σε ξεχωριστή σελίδα στο κείμενο του άρθρου.

Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κει-
μένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνε-
χόμενους αραβικούς αριθμούς (πίνακας 1, πίνακας
2, κ.ο.κ.). Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε διπλό
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διάστημα και σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας. Η
έκταση κάθε πίνακα καλόν είναι να μην υπερβαίνει
τη μία σελίδα. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν λε-
ζάντες, οι οποίες γράφονται στο άνω μέρος της αν-
τίστοιχης σελίδας. Τυχόν επεξηγήσεις αναφέρονται
με παραπομπές στο τέλος του πίνακα.

Στην ονοματολογία και στις μονάδες μέτρησης,
οι φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την χη-
μική και όχι την εμπορική ονομασία τους. Οι μονά-
δες των διαφόρων μεγεθών αναφέρονται με τους
διεθνώς παραδεκτούς συμβολισμούς και όχι με τις
ελληνικές ονομασίες τους. Για παράδειγμα, γράφε-
ται κύτταρα/μl και όχι κύτταρα κ.κ.χ. Η ονοματολο-
γία των βακτηρίων είναι αυτή που αναφέρεται στο:
Approved lists of Bacterial names (Skerman VBD,
McGowan V, Sneath PHA, ed. American Society for
Microbiology (1989) και στο International Journal
of Systematic and Evolutionary Microbiology. Τα
ονόματα των ιών θα πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα
από τη διεθνή επιτροπή για την ταξινόμηση των ιών
(ICTV), όπως αναφέρονται στο Virus Taxonomy:
Classification and nomenclature of viruses, Seventh
report of the international Committee on Taxo-
nomy of Viruses (van Regenmortel et al, ed. Acade-
mic Press, San Diego, Calif, 2000).

Οι ανασκοπήσεις ακολουθούν τις ίδιες προηγού-
μενες γενικές οδηγίες εκτός της κεφαλαιοποίησης
που είναι ανάλογη του θέματος (δεν ακολουθείται
δηλ. η κεφαλαιοποίηση «εισαγωγή, υλικό και μέθο-
δοι, αποτελέσματα συζήτηση»).

Οι επιστολές προς την Σύνταξη και τα άρθρα της
Σύνταξης ακολουθούν τις προηγούμενες γενικές
οδηγίες, εκτός του γεγονότος ότι δεν έχουν περίληψη
ή κεφαλαιοποίηση (υποβάλλονται σε μια ενιαία πα-
ράγραφο).

Διαδικασία κρίσης
Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται κρίνονται από
τουλάχιστον έναν εξωτερικό κριτή και από την ομάδα
σύνταξης του περιοδικού. Οι κριτές μπορεί να απο-
τελούν μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ή να είναι
άλλοι, ειδικοί για το θέμα, επιστήμονες. Καταβάλλεται

κάθε δυνατή προσπάθεια η κρίση για την αποδοχή,
την τροποποίηση ή την απόρριψη μια υποβληθείσας
εργασίας να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διά-
στημα (τρεις έως τέσσεριςεβδομάδες) από την ημε-
ρομηνία υποβολής της. Όλη η αλληλογραφία πραγ-
ματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
(email) του υπεύθυνου συγγραφέα, γι’ αυτό τον λόγο
ένας ενεργός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου είναι απολύτως απαραίτητος. Σε περίπτωση
που οι κριτές ζητήσουν διορθώσεις ή προτείνουν
αλλαγές, το τελικό διορθωμένο κείμενο υποβάλλεται
εκ νέου από τον υπεύθυνο συγγραφέα, σε διάστημα
τριών εβδομάδων από την επιστροφή του για τρο-
ποποίηση και συνοδευόμενο από επιστολή στην
οποία θα αναφέρονται σημείο προς σημείο όλες οι
αλλαγές στο κείμενο, καθώς και η αιτιολογημένη
αποδοχή ή απόρριψη των προτάσεων των κριτών.
Μετά την τελική αποδοχή, η μελέτη αποστέλλεται
στο τυπογραφείο. Οι συγγραφείς, εφόσον το επιθυ-
μούν, δύνανται να λάβουν τυπογραφικά δοκίμια για
έλεγχο. Τα δοκίμια πρέπει να επιστρέφονται στο Τυ-
πογραφείο σε τρείς το πολύ ημέρες με την χρήση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον οι συγγραφείς
επιθυμούν ανάτυπα, θα πρέπει να αποστείλουν επι-
στολή που θα δηλώνουν τον αριθμό ανατύπων που
επιθυμούν. Η σχετική δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου
τους συγγραφείς. Δεν επιτρέπεται αλλαγή του κει-
μένου στο στάδιο των τυπογραφικών δοκιμίων χωρίς
την άδεια της Σύνταξης.

Δήλωση άδειας έκδοσης
Μετά την οριστική αποδοχή του άρθρου προς δη-
μοσίευση, ο υπεύθυνος συγγραφέας θα πρέπει να
συμπληρώσει και να υπογράψει την επιστολή ανά-
θεσης της άδειας έκδοσης που μπορεί να βρει στην
ιστοσελίδα της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εται-
ρίας. Η συμπληρωμένη φόρμα θα πρέπει να ταχυ-
δρομηθεί (κατά προτίμηση με συστημένη επιστολή
ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς) στην διεύθυνση «Συν-
τακτική Επιτροπή, Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογι-
κής Εταιρείας, ASCENT ΕΠΕ, Μιχαλακοπούλου 29,
115 28, Αθήνα». Σημειώνεται εδώ ότι μόνο μετά την
παραλαβή της επιστολής θα ξεκινάει η διαδικασία
ενσωμάτωσης του άρθρου στο επόμενο τεύχος και
η στοιχειοθέτησή του.
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General features – Scope of the Journal
The Journal of the Hellenic Society for Microbiology
(Journal of HMS) is the official Journal of the Hellenic
Society for Microbiology, aiming at the constant
education of Biopathologists, Clinical Microbiologists,
as well as of every scientist involved in Laboratory
and Clinical Medicine. The Journal of the Hellenic
Society for Microbiology is a quarterly peer-reviewed
journal, cited in Scopus® database.

Its main objective is the publication of studies in
Greek and/or English language, which are relevant
to all fields of Clinical Microbiology (Bacteriology,
Parasitology, Mycology, Virology) and to the other
subspecialties of Medical Biopathology (Laboratory
Haematology- Blood Donation, Medical Biochemistry
and Immunology). In addition, Journal of HMS is an
appropriate forum for the publication of information
related to the role of the laboratory in both the
management of infectious diseases and the eluci-
dation of the epidemiology of infections. Manuscripts
which present the results of original scientific inve-
stigations are encouraged. Finally, Journal of HMS
welcomes submission of manuscripts which describe
novel molecular methods for use in the diagnosis
or elucidation of infections.

The Journal does not charge page or article pro-
cessing or any other fees to the authors. All articles
are available over the Internet after publications as
Open Access.

Access to the Journal
All members of the Hellenic Society for Microbiol-
ogy can access the journal through the HMS web-
site (www.hms.org.gr).

Submission procedure for publication
Submit your manuscript through our online system
www.hms.org.gr (Journal/Submission). Manuscripts
received by post, regardless of whether comple-
mented with an electronic file or not, will not be
taken into consideration. 

Submitted manuscripts must be accompanied
by a relevant personal statement of the author con-
firming that all authors involved have read the ma-
nuscript and agree with its submission, and that

neither the article nor a substantial part of it have
been published or submitted for publication else-
where. In addition, any conflict of interest among
all authors has to be mentioned. Upon its receipt,
the manuscript will be checked for its integrity; a
reply e-mail will then be sent to the author in ch-
arge of the correspondence.

Types of papers for publication
The following types of articles are published in the
journal:

Research papers: contain the results of prospective
or retrospective laboratory, epidemiological or cli-
nical studies which are published for the first time.
The length of the text -excluding literature- should
not exceed 5,000 words, four to five tables or figu-
res and 35 bibliographical references.

Short-form papers: generally share the same
structure as research papers, but their length is
smaller and does not exceed 1,800 words, two ta-
bles or figures and 15 bibliographical references.
They relate to studies that do not justify the scope
of a full research paper. The Editorial Board reserves
the right to ask the authors to convert a research
paper into a short-form paper, upon a relevant pro-
posal by the respective referees, when they consi-
der that the topic does not justify the original
length. The authors may submit their work in the
form of short papers from the outset.

Interesting cases – Case reports: include new or
very rare cases of diseases, rare occurrences and the
implementation of new diagnostics criteria or new
therapeutic methods. The length of the text should
not exceed 1,500 words two tables or figures and
15 bibliographical references. 

Review articles: modern medical issues are ana-
lyzed, where the latest developments are presented
or the conclusions of series of research studies by
the authors are listed. Review articles are written by
one or more authors, according to their theme. The
main text should not exceed 10,000 words, inclu-
ding up to 100 references. 
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Letters to the Editors: contain opinions or com-
ments on published studies, etc. Their length sh-
ould be no more than 500 words, including up to 5
references. 

Editorial articles: brief articles commenting on
or assessing contemporary issues, published upon
invitation by the Editorial Board. Their length sh-
ould not exceed 1,000 words and 10 references.

Defining the author of an article
The author of an article is defined as the person
who has assisted in designing and/ or carrying out
a specific research presented in the article, accor-
ding to the guidelines of the International Commit-
tee of Medical Journal Editors (ICMJE)
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html].
The journal considers all authors, irrespective of
the order of appearance, as equally bearing full re-
sponsibility of an article, including its title and
order of appearance of other authors. Any indivi-
duals who offered specific equipment or facilities,
clinical or reference strains, consumables or rea-
gents, financial assistance through public or pri-
vate financing, or who completed questionnaires,
do not meet the criteria of an author and cannot
be defined as such. Moreover, individuals who
commented, edited or advised during the writing
process of the article cannot be included as auth-
ors. Rather, these individuals can be mentioned in
the Acknowledgements section. Working groups
can be included as authors, provided that all group
members fulfill the criteria mentioned above. Fi-
nally, it is explicitly stated that no individual can be
included as an author honoris causa, because of a
position that he/she holds. Any disputes that arise
with regard to the inclusion of an individual as an
author or to the authors’ order of appearance in an
article, will automatically trigger the suspension of
the evaluation process until these disputes are re-
solved, either by all authors or by the competent
bioethics and ethics committee of the institution
of origin of the article.

Acknowledgements
The inclusion of individuals in the Acknowledge-
ments section must have been approved by the for-
mer beforehand. In case of material which has been
published in any other manner and is subject to co-

pyright provisions, the way in which this material
and the permission to publish it were acquired has
to be indicated in detail. Any relevant funding, ei-
ther from public or private sources, must be expli-
citly stated.

Conflict of interest
All authors must state any conflict of interest in the
article, regarding the study under publication, ac-
cording to the guidelines of the International Com-
mittee of Medical Journal Editors (ICMJE): 
[http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html].
Any source of funding with direct or indirect impli-
cations of biased conclusions has to be mentioned,
along with any financial activity that could be asso-
ciated with the study (for instance –and not exclu-
sively– previous shareholding or participation in
Boards of Directors, financing of lectures by specific
companies whose products are examined in the
study, etc.). Nonexistence of conflicting interests sh-
ould also be mentioned. At this point, it should be
noted that all details regarding conflicting interests
are not published together with the article; instead,
the Editorial Board shall retain them under strict
confidentiality. In the latter case, the article will be
accompanied by a generic phrase, e.g. “Author XX
received support from the company YY for research
purposes, or for lectures at conferences, etc.” Failure to
comply with this guideline will result in the article
being returned to its authors for completion, before
its scientific evaluation. Should an undeclared con-
flict of interest emerge ex post, the Editorial Board
reserves the right to report it in the next issue, in
the form of “Author XX did not state a potential con-
flict of interest concerning article ZZ and company YY”.

Guidelines for writing articles
Regarding the writing of articles, the journal com-
plies with the guidelines of the International Com-
mittee of Medical Journal Editors (ICMJE)
[http://www.icmje.org/urm_main.html].
Failure of the authors to comply with these guide-
lines can lead to the article being returned for ad-
justments and resubmission, prior to its evaluation. 

With the use of a computer and word processing
software, the manuscript is typed on A4 page for-
mat (212 x 297 mm) with margins on both sides of
at least 2,5 cm, double-spaced and with continuous
line numbering in the left margin (Menu: Page
Layout > Line Numbers > Continuous).
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Research papers, Short-form papers and Inte-
resting cases should have a common structure and
include the following sections in a single text file
(word, text or other): title page, Greek abstract with
key words (for manuscripts in Greek), English ab-
stract with key words, main body of the text, ackno-
wledgements, declaration of competing interests,
declaration of authorization by the competent Bi-
oethics Committee and/ or the National Organiza-
tion for Medicines (for Greek authors EOF) (when
required, in accordance with current legislation, in
the case of interventionist research papers), refe-
rences, tables and image captions. Images have to
be submitted in separate files, in accordance with
the instructions that follow.

The title page is the first page of the article and
includes: (a) the title of the article, where no abbre-
viations can be used, (b) the names of the authors
(full name and surname), (c) the laboratory or clinic
and hospital or institution where the study was car-
ried out, (d) the full address of the author in charge
of correspondence, including a telephone and fax
number and an active e-mail address, and (e) a brief
title no longer than 40 characters including spaces.
All the above information should be provided first
in Greek and then in English. 

The abstract has to be between 250 and 400
words (except for interesting cases where the ab-
stract should not exceed 250 words) in the Greek
and English language (for a Greek speaking article)
or solely in English (for an English speaking article)
and it should be divided into four paragraphs (Aim
of the study, Materials and Methodology, Results,
Conclusions). Three to six key words are listed
below the abstract both in Greek and/or English (as
mentioned above), which must correspond to the
international terms of Index Medicus and be attribu-
table to Greek according to ΙΑΤRΟΤΕΚ (MeSH-Hel-
las-Biomedical Terminology).

The main body of the text, for the Research pa-
pers and the Short-form papers, must be divided
into sections: Introduction, Materials and Meth-
ods, Results, Discussion. For the Interesting Cases
format it should be divided into the following sec-
tions: Introduction, Case Description, Comments
or Discussion.

In the Materials and Methods section, the way

in which the material or patients were selected is
described in detail, as well as the methods imple-
mented, in order for other researchers to be able to
reproduce the research. In case that the research in-
volves people, compliance with the Declaration of
Helsinki (1975) has to be stated, whereas it should
also be defined whether the study has been appro-
ved by the respective Bioethics and Ethics Commit-
tee and the respective decision No has to be
quoted (please see below).

In the Results section, the results have to be
mentioned analytically in the form of either text or
tables (as concisely as possible, without repeti-
tions). The results can then be compared with the
results of other studies in the Discussion section,
where the conclusions stemming from these re-
sults will also be mentioned. According to the
length of the article, the Results and Discussion
sections can be merged into a single section (Re-
sults-Discussion).

The Acknowledgements section has to be ad-
dressed to individuals with substantial contribution
to the realization of the research, as mentioned
above.

The declaration of competing interests should
be analytical for all authors involved.

The declaration of authorization by the com-
petent Bioethics Committee or the National Or-
ganization for Medicines (for Greek authors-EOF)
(when required in accordance with current legisla-
tion, e.g. for interventionist research papers, rese-
arch involving patients, studies of patients-witnes-
ses, etc.) must include the protocol number and
date of authorization. It is made clear that no rese-
arch can be published for which the authors reque-
sted retroactive authorization for work that had al-
ready been carried out. Epidemiological studies,
antimicrobial resistance control reports, compari-
sons between laboratory methodologies and cases
reports constitute types of research that require no
such authorization.

References follow the international Vancouver
system (Vancouver reference style). Due to the fact
that the referencing of articles from their websites
of origin does not fully transfer all typefaces used
(e.g. special lettering), the authors should refer to
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the relevant printed text in order to ensure proper
referencing, either in printed or in electronic for-
mat (.pdf files). The authors of an article are all held
equally responsible for the proper reproduction of
references, whereas the Editorial Board of the jour-
nal does not check references for their typograph-
ical accuracy. In case of any request by a third party
to correct a reference error after the final print of
the respective issue of the journal, the financial
cost is entirely borne by the authors. The numbe-
ring of references follows the sequence in which
they appear in the text, using Arabic numerals, in
the form of superscripts and following punctuation
(e.g.: this was originally observed by Jones et al.4

and has been confirmed by other studies as
well.5,7,8-12).

Published journal articles: The surnames of the au-
thors are written first along with the initials of their
names without dots, followed by the title of the jo-
urnal in its abbreviated form in italics, then by the
year, volume number (without the issue number in
parentheses) and pages (e.g. Klotz SA, Penn CC,
Negvesky GJ, Butrus SI. Fungal and parasitic infec-
tions of the eye. Clin Microbiol Rev 2000; 13:662-
685). When the authors are more than six, the first
six names are listed and followed by the phrase “et
al.” in italics (e.g. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH,
Tsang VC, Pilcher JB, Diaz 5 JF et al. Discrepancies
between cerebral computed tomography and we-
stern blot in the diagnosis of neurocysticercosis. Am
J Trop Med Ηyg 1994; 50:152-157). When mentio-
ning the name of an author within the text, only
their surname is given. If the authors are two, the
word “and” should be placed between their surna-
mes. When an article is unsigned, instead of the
names of the authors the word “Anonymous” is
used. For electronic journals with no page numbers,
or whenever this is possible, the DOI (Digital Object
Identifier) code should follow the abbreviated title
of the journal (e.g. Kalil AC. Is cefepime safe for clini-
cal use? A Bayesian viewpoint. J Antimicrob Chemo-
ther 2011; doi: 10.1093 /jac/ dkr 138).

Journal articles under publication: these are articles
which have been approved and pending final pu-
blication. The previous instructions should be fol-
lowed, whereas the abbreviated journal title is fol-
lowed by the phrase “in press” or “under publication”.
When an article is published during the evaluation

process, the authors are responsible for renewing
the reference by mentioning the relevant journal
details (issue, page numbers or DOI).

PhD thesis, book chapters or equivalent: the refe-
rence includes the name of the author, title, publi-
cation edition (in case of more than one editions),
publisher, city of publication, year and page num-
bers. For book chapters, the title of the book must
also be mentioned after the name of the publisher
(e.g. Griffiths WD. Old world cutaneous leishmania-
sis. In: Peters W, Killick-Kendrick R (eds). The leish-
maniases in biology and medicine. Vol. II. London,
Academic Press, 1987:617-636). 

Works in the form of notices at conferences (either
oral or posted) are not included in literature, but
they can be set out in the text in parentheses, as
long as no more than two years have passed since
their presentation, indicating the name of the first
author, the conference and specific page(s) in the
volume of the minutes of the conference (e.g. Jun-
cosa B et al, XVII Lancefield International Sympo-
sium on Streptococci & Streptococcal Diseases,
Porto Heli, Greece, 2008, pp63). References to web-
sites should be listed in a similar manner, further
indicating the date of the authors’ last access to the
website (e.g. http://www.mednet.gr/whonet, cited
1 September 2015).

Photographs, figures, diagrams, etc. are defined
as images (in case of photos) or graphs (in case of
drawings) and they are listed in the corresponding
points of the text and numbered in Arabic numerals
(Figure 1, Figure 2, etc.). They are submitted in elec-
tronic format as individual image files (JPEG, TIFF,
EPS, etc.) in the highest possible resolution (at least
300 dpi for black and white or color photos and 600
dpi for graphs containing drawings and letters) and
not as attachments to the text file of the article.
Their final admission requires approval after tech-
nical control. When images do not meet the specifi-
cations, the authors will be requested to resubmit
them. Image captions should be written together
on a separate page in the text.

All tables are listed in the corresponding points
of the text and numbered in continuous Arabic nu-
merals (Table 1, Table 2, etc.). The tables must be
typed using double-spacing, at the end of the ma-
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nuscript, after the references, in the same file. Each
table should fit in one page. All tables must be ac-
companied by captions, which are written in the
upper part of the corresponding page. Any clarifica-
tions are listed as references at the end of the table.

As far as nomenclature and units of measure-
ment are concerned, pharmaceutical substances are
mentioned by their chemical rather than by their
brand name. The various units of measurement are
referred to according to the internationally accepta-
ble standards. The nomenclature of bacteria can be
found in: Approved lists of Bacterial names (Skerman
VBD, McGowan V, Sneath PHA, ed. American Society
for Microbiology (1989) and in the International Jo-
urnal of Systematic and Evolutionary Microbiology.
The nomenclature of viruses has to be approved by
the International Committee on Taxonomy of Viruses
(ICTV), as referred to in Virus Taxonomy: Classification
and nomenclature of viruses, Seventh report of the
international Committee on Taxonomy of Viruses
(van Regenmortel et al, ed. Academic Press, San
Diego, Calif, 2000).

Reviews follow the same general guidelines ex-
cept for their structure, which should be analogous
to the subject (i.e. the “introduction, materials and
methodology, results, discussion” structure is not
applicable).

Letters to the editors and Editorial articles con-
form to the general guidelines laid out above, apart
from the fact that they have no abstract and no
individual sections (instead, they are submitted in
a single paragraph).

Evaluation process
All submitted manuscripts are evaluated by at least
one external reviewer, as well as by the Editorial
Board. The reviewers may be members of the Edi-

torial Board or other scientists who are experts on
the respective subject. Every effort is made so as to
complete the evaluation process within a reasona-
ble time (three to four weeks) from the date of its
submission, regardless of whether the paper is ac-
cepted or rejected, or has to be modified. All cor-
respondence takes place via the e-mail of the
author in charge and therefore an active e-mail ac-
count is necessary. In case that the reviewers re-
quest corrections or suggest modifications, the
final amended version will be resubmitted by the
author in charge, within three weeks from its return
and accompanied by a relevant letter stating all
modifications made in the text point by point, as
well as the reasoned acceptance or rejection of the
reviewers’ proposals. Following its final acceptance,
the manuscript is sent for printing. If they wish, the
authors may receive printing proofs for checking.
The proofs have to be resent to the printing office
by e-mail within three days at the most. If the au-
thors wish to receive reprints, they should send a
letter stating the number of desired copies. The re-
levant expense is borne entirely by the authors. Ex-
tensive changes cannot be performed while in the
process of proof reading without prior permission
by the Editorial Board.

Declaration of publication permission
After the final acceptance of the article for publication,
the author in charge must fill in and sign the letter
of publication and printing permission, which can
be found on the Hellenic Society for Microbiology
website (www.hms.org.gr). The completed form
should be mailed (preferably by registered mail or
courier) to the address: “Editorial Board, Journal of
Hellenic Society for Microbiology , Ascent Ltd., 29 Mich-
alakopoulou 11528, Athens, Greece”. It should be noted
here that the article will be sent to the printer’s only
after the letter of permission has been received.
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