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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Κάθε χρόνο, πάνω από 600.000 χειρουργικές διαδικασίες 
εκτελούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θεραπεία ασθενειών 

του παχέως εντέρου 

    (SAGES,2013):at:http://www.sages.org/publication/id/PI09/) 

 

 Στις χειρουργικές επεμβάσεις του παχέως εντέρου και του ορθού, 
οι πιθανότητες να αναπτυχθεί μετεγχειρητική λοίμωξη 
κυμαίνονται 5% έως 30% σε σχέση με άλλες χειρουργικές 
επεμβάσεις (Lutfiyya et al., 2012) 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η μετεγχειρητική λοίμωξη σε επεμβάσεις παχέως εντέρου και 

ορθού: 

 

 θεωρείται μία από τις πλέον σημαντικές αιτίες 
μετεγχειρητικών επιπλοκών που πιθανόν να οδηγήσουν σε 
θάνατο (Weledji and Ngowe, 2013) 

 

  Συνδέεται με την παραμονή περίπου 7-10 επιπλέον 
μετεγχειρητικών ημερών στα Νοσηλευτήρια (Joint Commission Center for 
Transforming Healthcare,2013) 

 
 Προκαλεί αύξηση του κόστους της νοσοκομειακής 

περίθαλψης, λόγω παράτασης της νοσηλείας (Wick et al., 2011) 

 
 
 

 



ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

Eπιφανειακή λοίμωξη χειρουργικής τομής   

 

Εν τω βάθει λοίμωξη χειρουργικής τομής                              

                                                                

Εσωτερική χειρουργική λοίμωξη 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ 

Σχετιζόμενοι με τα χαρακτηριστικά του ασθενή: 

 

 Δείκτης μάζας σώματος (BMI = >30) 

 

  Προυπάρχουσα νόσος (π.χ φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, εκκολπωματίτιδα) 

 

 Εμφανίζεται συχνότερα σε άντρες 

 

 Λήψη φαρμακευτικής αγωγής  (π.χ σε ινσουλινοεξαρτόμενο ή μη 
ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη, στεροειδή σε χρόνιες παθήσεις) 

 

 Σηπτικές καταστάσεις που παρουσιάζονται  εντός 48 ωρών πριν από την 
επέμβαση    

     (Schietroma et al., 2014) 

 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 

Σχετιζόμενοι με τα χαρακτηριστικά του ασθενή: 
 

 Ο υποσιτισμός, που αναδεικνύεται από τη γενική κατάσταση του 
ασθενούς και τα χαμηλά επίπεδα αλβουμίνης 

 

 Σε άτομα με προηγηθείσα ακτινοβολία 

 

 Το κάπνισμα εντός ενός έτους πριν από την εισαγωγή τους για τη 
χειρουργική επέμβαση 

 

 Σε υποβοηθούμενα άτομα για τις καθημερινές δραστηριότητες 

   (Schietroma et al., 2014) 

 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ  

 
Σχετιζόμενοι με την επέμβαση: 

 
 Κατηγορία = ή >2 σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης  

της γενικής κατάστασης ασθενούς  κατά ASA 

 

 Διενέργεια χειρουργικής επέμβασης (Λαπαροσκοπική  
έναντι  λαπαρατομής) 

 

 Διάρκεια χειρουργικής επέμβασης  περισσότερη από 3 - 4 
ώρες 

 



 

 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΜΤΧΛ)  

ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 

 ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ 



        ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 

Η αύξηση των πιθανοτήτων για ανάπτυξη ΜΤΧ λοίμωξης οφείλονται: 

 

 Στην απουσία ή στην ανεπαρκή προεγχειρητική αξιολόγηση για την 
ανίχνευση παθολογικών καταστάσεων που αυξάνουν τον κίνδυνο των  
λοιμώξεων της χειρουργικής θέσης 

 

  Στην ανεπαρκή διαχείριση των παθολογικών καταστάσεων 
προεγχειρητικά  

 

 Στην ανεπαρκή συμμόρφωση με τις ενδεδειγμένες προεγχειρητικές 
οδηγιες  από μέρους των ασθενών και των φροντιστών  (π.χ χρήση 
προϊόντων προεγχειρητικής αντισηψίας δέρματος,ετοιμασία εντέρου) 

    (Edmiston et al., 2011). 

 

 

 



          ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 

Τεκμηριωμένες πρακτικές: 
 Ανάπτυξη Προεγχειρητικών Κλινικών Κατευθυντήριων 

Οδηγιών (ΚΚΟ), που θα εφαρμοστούν στις  χειρουργικές 
μονάδες νοσηλείας 

 

 Παροχή διατροφικής συμβουλευτικής (όπου απαιτείται) 

 

 Παραπομπή  ασθενούς σε  πρόγραμμα διακοπής του 
καπνίσματος 

 

 Ενημέρωση του ασθενούς και της οικογένειας του 

 
 



          ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 

 Παραπομπή ασθενούς για προεγχειρητικό έλεγχο-
αντικειμενική αξιολόγηση όλων των συστημάτων 

 

 Γνωστοποίηση ασθενών υψηλού κινδύνου για λοίμωξη, 
ώστε να ληφθούν πρόσθετα προληπτικά μέτρα που 
αφορούν στη προεγχειρητική προετοιμασία  

 

 Αξιολόγηση της φαρμακευτικής αγωγής/δοσολογίας 
φαρμάκων  σε ασθενείς υψηλού κινδύνου πριν τη 

χειρουργική επέμβαση. 

 



ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 



           ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 

Η αύξηση των πιθανοτήτων για ανάπτυξη ΜΤΧ λοίμωξης οφείλεται: 

 

 Στη μη ικανοποιητική δόση αντιβιωτικής προφύλαξης (Hendren et al., 

2013) 

 

  Στην αναποτελεσματική διαχείριση της θερμοκρασίας του 
σώματος (Βull et al., 2011) 

 

 Στον χειρουργικό  χειρισμό των διαδικασιών κατά τη χειρουργική 
επέμβαση (Weledji et Ngowe, 2013). 

 

 



ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 

Τεκμηριωμένες πρακτικές: 

 

 Καθιέρωση ειδικού πρωτοκόλλου για την ιδανική δοσολογία χορήγησης 
αντιβιοτικής προφύλαξης κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις, με βάση το βάρος 
του ασθενή 

 

 Δημιουργία λογισμικού σε ηλεκτρονικό πρόγραμμα για αυτόματη υπενθύμιση 
εκ νέου χορήγησης αντιβιοτικού, εάν η χειρουργική επέμβαση διαρκέσει 
περισσότερο από 3 ή 4 ώρες  (χρόνος που καθορίζεται από τη χειρουργική 
ομάδα) 

 

  Γνωστοποίηση  της πρώτης δόσης της αντιβίωσης στη χειρουργική ομάδα 

     (Hendren et al., 2013) 



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Τεκμηριωμένες πρακτικές:  

 

 Διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας σώματος στα 
συνιστώμενα επίπεδα ( νορμοθερμίας) 

 

 Καθιέρωση πρωτοκόλλων με παρεμβάσεις που σχετίζονται 
με την διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας του ασθενούς 
στο περιβάλλον του χειρουργείου  

    (ΑΟRN, 2014). 



        ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
 

 

Τεκμηριωμένες πρακτικές: 

 

 Συντονισμένες δραστηριότητες της χειρουργικής ομάδας 

 

 Αποφυγή διακοπής ασηψίας στο αποστειρωμένο πεδίο και αποτελεσματική 
διαχείριση της εάν προκύψει  

 

 Αυξημένα μέτρα κατά τη διαδικασία συρραφής σε αναστόμωση του εντέρου 

 

 Καθιέρωση μιας τυποποιημένης διαδικασίας συρραφής τραύματος 

 

 Διαχωρισμός του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τις «καθαρές» 
διαδικασίες έναντι των «λερωμένων διαδικασιών»  της χειρουργικής 
επέμβασης  

   (Joint Commission Center for Transforming Health Care, 2014) 



ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 



           ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 

Η αύξηση των πιθανοτήτων για ανάπτυξη ΜΤΧ λοίμωξης της 
χειρουργικής τομής οφείλεται στην: 

 

 Ανεπαρκή διαχείριση του τραύματος από τους επαγγελματίες 
υγείας 

 

 Ανεπαρκή αντισηψία/υγιεινή χεριών από τους επαγγελματίες 
υγείας, τον ασθενή και τους οικείους του 

 

 Αναποτελεσματική ή απουσία εκπαίδευσης του  ασθενούς για τη 
διαχείριση του τραύματος του μετά το εξιτήριο του 

 



ΤΡΑΥΜΑ 

Τεκμηριωμένες πρακτικές: 

 
 Ανάπτυξη οδηγιών που σχετίζονται με τη διαχείριση όλων των ειδών μετεγχειρητικών 

τραυμάτων 

 

 Συμμόρφωση με τις οδηγίες διαχείρισης τραύματος 

 

 Καθολική χρήση συγκεκριμένων επιθεμάτων μετά τη σύγκληση του τραύματος για 
την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων μετεγχειρητικής λοίμωξης και μεγιστοποίηση 
της επούλωσης του τραύματος 

 

 Συνεργασία με εξειδικευμένους νοσηλευτές για τη διαχείριση δύσκολων τραυμάτων 

     (Joint Commission Center for Transforming Healthcare,2013) 



ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 

 Τεκμηριωμένες πρακτικές: 

 
 Εκπαίδευση ασθενή και φροντιστή για την προσωπική υγιεινή των χεριών 

μετεγχειρητικά 

 

 Παροχή αντισηπτικών σκευασμάτων χεριών σε προσβάσιμους χώρους για τον 
ασθενή και το προσωπικό 

 

 Δημοσίευση έντυπου ενημερωτικού υλικού για ενίσχυση της υγιεινής των 
χεριών. 



 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 

Τεκμηριωμένες πρακτικές: 

 

 Εκπαίδευση του ασθενούς τόσο για τη φροντίδα του τραύματος 
όσο και  για την έγκαιρη αναγνώριση των σημείων της λοίμωξης 

 

 Επικοινωνία με τους  ασθενείς σε μία εβδομάδα μετά το εξιτήριο. 



          ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 

 Η πρώτη  Δεσμίδα Φροντίδας εισήχθη από το  Institute for 

Healthcare Improvement (IHI),  το 2001 για τη βελτίωση της 
φροντίδας σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς (Institute for 

Healthcare Improvement, 2014) 

 

   Μια δεσμίδα φροντίδα αναπτύσσεται  από τεκμηριωμένα 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι μια δομημένη προσέγγιση με 
συλλογικές τεκμηριωμένων παρεμβάσεις θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν στη βελτίωση της έκβασης του ασθενούς (Tanner et 

al., 2015). 



ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ-ΟΡΘΟΥ 



ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ-ΟΡΘΟΥ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 Οι μετεγχειρητικές λοιμώξεις της χειρουργικής τομής σε 
επεμβάσεις του παχέως εντέρου και ορθού παρατηρούνται  σε 
αυξημένα ποσοστά με πολυποίκιλες επιπτώσεις στον ασθενή και 
στη κοινωνία 

 

 Υψίστης σημασίας αποτελεί η ολιστική προσέγγιση του 
ασθενούς σε όλες τις φάσεις της περιεγχειρητικής φροντίδας 

 

 Η ένταξη δεσμίδων φροντίδας αποτελεί  επιτακτική ανάγκη στην 
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική φροντίδα.  
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