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ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 



ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗ 

 Τι είναι ουρολοίμωξη 

 Τι είναι η Νοσοκομειακή λοίμωξη  

 Τι είναι ο καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης 

 Συχνότητα εμφάνισης 

 Αίτια ουρολοίμωξη λόγω τοποθέτησης 

ουροκαθετήρα 

 Μικροβιακή εισβολή του ουροποιητικού 

συστήματος (Behzadia, et al., 2010). 

 Τα ουροπαθογόνα στελέχη E. Coli 

(Γιαμαρέλλου, 2005). 



ΚΟΣΤΟΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗΣ ΛΟΓΩ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 

 Τριπλό κόστος για τις υπηρεσίες 

υγείας  

 Άμεσο Κόστος 

 Το κόστος που συνδέεται με την 

παραγωγικότητα 

 Το κόστος από την ποιότητα ζωής 

των ασθενών 



ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 

ΛΟΓΩ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ 

ΟΥΡΟΛΟΙΜΟΞΕΩΝ ΛΟΓΩ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 

Saint, et al.,  (2009) 51,000 δολάρια/ κάθε χρόνο 33% των συνολικών περιπτώσεων 

Reilly et al. (2008) 33% των συνολικών περιπτώσεων 

Saint et al. (2005) 50,832 δολάρια/ κάθε χρόνο 

Huang et al. 

(2004) 

32% των συνολικών περιπτώσεων 



ΣΚΟΠΟΣ 

 Σκοπός: Διερεύνηση των παραγόντων που 

επηρεάζουν το κόστος από την πρόκληση 

ουρολοιμώξεων λόγω τοποθέτησης ουροκαθετήρα 

 Ερευνητικά ερωτήματα: 

 Λόγοι πρόκλησης ουρολοιμώξεων 

 Τμήματα στα οποία εντοπίζονται πιο συχνά 

ενδονοσοκομειακές ουρολοιμώξεις λόγω 

ουροκαθετήρα 

 Κόστος από τις ενδονοσοκομειακές ουρολοιμώξεις 

 Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος 

 



ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

 450 ερωτηματολόγια 

 16 τμήματα του κρατικού νοσοκομείου Λευκωσίας.  

 Ποσοτική μέθοδο – Ερωτηματολόγιο 

 Δομημένο ερωτηματολόγιο - κλειστού τύπου ερωτήσεις 

 Διασφάλιση της ανωνυμίας 

 Ποσοστό ανταπόκρισης 76,89%  (346 ερωτηματολόγια) 

 Στατιστικό πρόγραμμα SPSS 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 16 τμήματα  - 346 ερωτηματολόγια 

 Παθολογικό και το Ορθοπεδικό τμήμα να έχει τα 

περισσότερα ερωτηματολόγια με ποσοστό 10,4% και 

10,1% αντίστοιχα.  

 119 ήταν άντρες (34,5%) και οι 226 γυναίκες 

(65,5%)   

 

 

65,5% 

34,5% 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 
 Σε ερώτηση στην οποία οι νοσηλευτές κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε πόσες από τις περιπτώσεις ουρολοιμώξεων 

ευθύνεται η τοποθέτηση ουροκαθετήρα 

4,6% 

22,9% 

43,6% 

23,5% 

5,2% 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

 Λόγοι που οδηγούν στην πρόκληση ουρολοίμωξης λόγω 

τοποθέτησης ουροκαθετήρα 

2% 

33% 

42% 

20% 

3% 

0% 
1 2 3 4 5 6

1. Κακή τεχνική τοποθέτησης 

ουροκαθετήρα 

2. Άσκοπη χρήση ουροκαθετήρα 

3. Μακροχρόνια χρήση ουροκαθετήρα 

4. Παλινδρόμηση ούρων από τον 

ουροσυλλέκτη προς την ουροδόχο  

κύστη 

5. Διατήρηση του κλειστού συστήματος 

παροχέτευσης ούρων 

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

 Συχνότητα εμφάνισης ουρολοιμώξεων από την χρήση 

ουροκαθετήρα λόγω νοσηλευτικών λαθών ή 

παραλείψεων  

3% 

40% 

51% 

3% 3% 

Ποτε Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Πολύ συχνά - καθημερινά 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 
 Ενέργειες που ακολουθούν οι νοσηλευτές μετά από την 

υποψία εμφάνισης ουρολοίμωξης  

10% 2% 

18% 

14% 

12% 

40% 

4% 

Ενυδάτωση 

Αναλγησία 

Χορήγηση ενδοφλέβια αντιβίωση 

Αύξηση λήψης υγρών 

Χορήγηση αντιβίωσης από το στόμα  

Καλλιέργεια ούρων 

Χορήγηση αντιμικροβιακών φαρμάκων 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 
 Επιπλοκές στους ασθενείς από την πρόκληση 

ουρολοιμώξεων λόγω τοποθέτησης ουροκαθετήρα: 

 57,6% - ο πυρετός 

 61,2% - ο πόνος ή το αίσθημα καύσου κατά την ούρηση 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 
 Επιπτώσεις που έχει η πρόκληση μιας ουρολοίμωξης 

στο νοσηλευτικό προσωπικό 

30% 

7% 

28% 

35% 

Εμφάνιση επιπλοκών στην υγεία του 

ασθενή και αντιμετώπιση δυσφορίας 

του ασθενή 

Συχνή παρακολούθηση ασθενή 

Δυσφήμηση νοσηλευτικής φροντίδας 

Αύξηση φόρτου εργασίας 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 
 Σημαντικότητα κόστους το οποίο δημιουργείται από την 

εμφάνιση ουρολοιμώξεων λόγω τοποθέτησης ουροκαθετήρα 

 48,1% - πολύ σημαντικό 

 32,3%  - αρκετά σημαντικό 

 14,7% - σημαντικό 

 4,4% - λίγο σημαντικό  

 0,6%  - καθόλου σημαντικό. 

 

48% 

32% 

15% 

4% 

1% 

Πολύ σημαντικό 

Αρκετά σημαντικό 

Σημαντικό 

Λίγο σημαντικό 

Καθόλου σημαντικό 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Αιτία πρόκληση της ουρολοίμωξης μετά από 

τοποθέτηση του ουροκαθετηρα:  

 η μακροχρόνια χρήση ουροκαθετήρα  

 η κακή τεχνική τοποθέτησης  

 τα νοσηλευτικά λάθη ή παραλείψεις των νοσηλευτών  

 λανθασμένη τοποθέτηση του ουροκαθετήρα (Bhatia,  

et al., 2010) 

 τοποθέτησης χωρίς να είναι αναγκαίος και χωρίς να 

υπάρχει καμία κλινική ένδειξη (Nazarko, 2008) 

 η μακροχρόνια και άσκοπη χρήση του 

ουροκαθετήρα(Σκρεπέτης & Μακρής, 2009) 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος της 

εμφάνισης ουρολοίμωξης λόγω τοποθέτησης 

ουροκαθετήρα 

 Υγεία του ασθενή  

 Ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας 

 Χορήγηση επιπλέον φαρμακευτικής αγωγής 

 Εκτεταμένη νοσηλεία ασθενή 

 Εξειδικευμένες εξετάσεις (καλλιέργεια ούρων, 

αντιβιόγραμμα) 

 Συχνή παρακολούθηση ασθενών 

 Φόρτος εργασίας νοσηλευτικού προσωπικού 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

Κόστος - πέντε πτυχές:  

 α) άμεσο κόστος στην υγεία του ασθενή  

 β) μείωση της ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών υγείας 

 γ) το οικονομικό κόστος για την φροντίδα του 

ασθενή (φαρμακευτική του αγωγή  & διάρκεια 

νοσηλείας του) 

 δ) το οικονομικό κόστος (μισθοδοσία του 

νοσηλευτικού προσωπικού) 

 ε) το κόστος προς τους ίδιους τους νοσηλευτές 

από την αύξηση του φόρτου εργασίας 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

Τρόποι μείωσης εμφάνισης ουρολοιμώξεων λόγω 

τοποθέτησης ουροκαθετήρα: 

 Η σύντομη αφαίρεση του ουροκαθετήρα 

 Η  αποφυγή χρήσης ουροκαθετήρα όταν δεν το 

απαιτεί η κλινική κατάσταση του ασθενούς 

 Ο καθετηριασμός υπό άσηπτες συνθήκες  

 Η εκπαίδευση του προσωπικού για τη σωστή 

διαδικασία εισαγωγής και φροντίδας του 

ουροκαθετήρα  

 Η αποστείρωση του ουροκαθετήρα αποτελούν τους   



ΠΡΟΤΑΣΗ 

Σωστή εκπαίδευση του προσωπικού για τη 

σωστή διαδικασία εισαγωγής και φροντίδας 

του ουροκαθετήρα αλλά και για τον 

καθετηριασμό υπό άσηπτες συνθήκες.  

Αποφυγή τοποθέτησης ουροκαθετήρα  



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ   ΠΟΛΥ 


