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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-
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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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Εικόνα 1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση με την Υγιεινή των Χεριών.

ΕΥ: Επαγγελματίες Υγείας



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.
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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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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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