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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η μικροβιακή αντοχή συνιστά έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους στα θεμέλια 

των σύγχρονων συστημάτων υγείας. Η επιτήρησή της είναι μια σύνθετη διαδικασία, που 

επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση μιας σειράς δεικτών, ένας από τους οποίους είναι 

και η κατανάλωση των αντιβιοτικών στην κοινότητα και στα νοσοκομεία.  

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι παρουσίαση και μελέτη  του πληροφοριακού 

συστήματος που χρησιμοποιείται στα νοσηλευτικά ιδρύματα για τον υπολογισμό της 

κατανάλωσης των αντιβιοτικών. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από 

τη χρήση του πληροφοριακού αυτού συστήματος γίνεται από προγράμματα εποπτείας 

αντιβιοτικών όπου αυτά εφαρμόζονται. 

Το πληροφοριακό σύστημα που παρουσιάζεται, το ABC Calculator (ABC calc), είναι το 

υπολογιστικό εργαλείο που συνιστάται τόσο από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ , όσο και από το 

ECDC για τη μέτρηση της κατανάλωσης των αντιβιοτικών. Η μονάδα μέτρησης της 

κατανάλωσης των αντιμικροβιακών παραγόντων που εφαρμόζεται είναι η Ημερήσια 

Καθορισμένη Δόση (Daily Defined Dose - DDD) ανά 100 ασθενείς-

ημέρες(ασθενοημέρες) ή DDDs. Η κατηγοριοποίηση των αντιβιοτικών γίνεται σύμφωνα 

με το σύστημα ATC/DDD(Anatomical Therapeutic Classification ) του WHO. 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την χρήση του πληροφοριακού συστήματος 

αποτελούν τη βασική πληροφορία που χρησιμοποιείται από τους αρμόδιους οργανισμούς 

για την αποτύπωση της κατανάλωσης των αντιβιοτικών σε εθνικό επίπεδο. Στη χώρα 

μας, εντοπίζεται μια καθυστέρηση στην καθολική εφαρμογή της επιτήρησης της 

κατανάλωσης των αντιβιοτικών από τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Τα πρώτα αποτελέσματα 

που δημοσιεύθηκαν για τη διετία 2015-2016 αποτελεί ένα ενθαρρυντικό μήνυμα, αλλά 

παράλληλα αποδεικνύει περίτρανα και την ανάγκη για εναρμόνιση όλων των 

εμπλεκόμενων με όσα έχουν θεσμοθετηθεί, καθώς τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

οφείλουμε να είναι αξιόπιστα και αντιπροσωπευτικά.  

 

Λέξεις κλειδιά: κατανάλωση αντιβιοτικών, πληροφοριακό σύστημα ABC Calculator, 

μικροβιακή αντοχή, καθορισμένη ημερήσια δόση, DDDs, πρόγραμμα εποπτείας, 
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ABSTRACT 

Antimicrobial resistance is one of the most important hazards to the foundations of 

modern health systems. Surveillance is a complex process that is achieved by monitoring 

a series of indicators, one of which is the consumption of antibiotics in the community 

and in hospitals. 

The purpose of this research is to present and study the information system used in 

nursing institutions to calculate the consumption of antibiotics. The exploitation of the 

results resulting from the use of this information system is made by antibiotic stewardship 

programs where they are implemented. 

The information system presented, the ABC Calculator (ABC calc), is the computational 

tool recommended by both HCDCP and ECDC to measure the consumption of 

antibiotics. The unit of measure of consumption of the antimicrobial agents applied is the 

Defined Daily Dose (DDD) per 100 patient-days or DDDs. Classification of antibiotics is 

done according to the WHO's Anatomical Therapeutic Classification(ATC/DDD)system. 

The results from the use of the information system are the basic information used by the 

competent bodies to capture the consumption of antibiotics at national level. In our 

country, there is a lag in the overall application of surveillance of antibiotic consumption 

by hospitals. The first results published for the 2015-2016 two-year period are an 

encouraging message, but at the same time it clearly demonstrates the need for 

harmonization of all those involved with the ones that have been institutionalized, as the 

results that we have, must be reliable and representative. 

 

Key words: antibiotic consumption, ABC Calculator, antimicrobial resistance, defined 

daily dose, DDDs, surveillance program, 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η προσπάθεια παρουσίασης ενός πληροφοριακού  

συστήματος μέτρησης της κατανάλωσης αντιβιοτικών φαρμάκων στο νοσοκομειακό 

περιβάλλον. Παράλληλα θα επιχειρηθεί να συνδεθεί η ύπαρξη και η σωστή λειτουργία 

του συστήματος αυτού με το πολύ σοβαρό θέμα της μικροβιακής αντοχής που έχει 

έντονα αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια από την επιστημονική κοινότητα, αφού θέτει σε 

κίνδυνο το συνολικό τρόπο αντιμετώπισης των λοιμώξεων σε παγκόσμια κλίμακα. Τα 

ποσοστά πολυανθεκτικών μικροβίων έχουν αυξηθεί σε τέτοια επίπεδα, ώστε να 

υπάρχουν είδη μικροβίων για τα οποία δεν έχουμε κανένα διαθέσιμο δραστικό φάρμακο. 

Το 2014 ο Π.Ο.Υ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) δήλωσε ότι η μικροβιακή αντοχή 

αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας, και για την επίλυσή του απαιτείται ένα 

«παγκόσμιο σχέδιο δράσης» (WHO,2014) 

Η χρήση του πληροφοριακού συστήματος, που προτείνεται από τους αρμόδιους διεθνείς 

οργανισμούς, όπως και η γενικότερη διαδικασία της συγκέντρωσης επίσημων δεδομένων 

για το σύνολο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, 

βρίσκεται ακόμα σε αρχικά στάδια και συνιστά μια πραγματικά καινοτόμα εφαρμογή στο 

χώρο των νοσοκομείων. Η παρακολούθηση του δείκτη της κατανάλωσης των 

αντιβιοτικών φαρμάκων στα ελληνικά νοσοκομεία, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη 

παρακολούθηση μιας σειράς άλλων δεικτών που σχετίζονται με τη μικροβιακή αντοχή 

ξεκίνησε επίσημα το 2014( ΦΕΚ 388 , 18 Φεβρουαρίου 2014). Η μέτρηση της 

κατανάλωσης των αντιβιοτικών  πιλοτικά άρχισε να εφαρμόζεται σε λίγα σχετικά 

νοσοκομεία το 2015, για να πάρει μια πιο ολοκληρωμένη μορφή το 2016 όπου στο 

πρόγραμμα συμμετείχαν 50 ελληνικά νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως η κατανόηση και η σωστή χρήση του πληροφοριακού 

συστήματος που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της κατανάλωσης των αντιβιοτικών, 

επιβάλλεται να γίνει αξιοποιήσιμο εργαλείο στο σύνολο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 

της Ελλάδος. Αποτελεί υποχρέωσή μας, η αποστολή αξιόπιστων και παράλληλα 

αντιπροσωπευτικών αποτελεσμάτων σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς που 

ασχολούνται με το πολύπλοκο θέμα της μικροβιακής αντοχής. 

Θα είχε πραγματικά ιδιαίτερο επιστημονικό αλλά και πρακτικό ενδιαφέρον αν κάποια 

στιγμή γινόταν εφικτή η έκδοση μιας ετήσιας αναφοράς στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών, στην οποία θα υπήρχε συγκεντρωμένη όλη εκείνη η πληροφορία σχετικά με τα 

επίπεδα κατανάλωσης των αντιβιοτικών φαρμάκων, ανά είδος και κατηγορία και φυσικά 
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η συσχέτιση της κατανάλωσης με τα επίπεδα της μικροβιακής αντοχής που παρατηρείται 

στη χώρα μας.  

Επίσης, για το κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ξεχωριστά, η κατοχή μιας τέτοιας αναφοράς θα 

αποτελούσε ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της διοίκησης, αφού ουσιαστικά 

παρουσιάζει τη συνολική εικόνα του νοσοκομείου σε σχέση με την κατανάλωση των 

αντιβιοτικών και κατά συνέπεια και με τις αντοχές που παρατηρούνται. Με λίγα λόγια, 

θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό δείκτη ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας προς τους πολίτες-ασθενείς με ότι αυτό συνεπάγεται σε επιστημονικό αλλά και 

οικονομικό επίπεδο. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για τη συγγραφή αυτής της μελέτης βασίστηκε, 

αρχικά, στη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε σχετικά με το θέμα της 

μικροβιακής αντοχής, των πληροφοριακών συστημάτων που εφαρμόζονται για τη 

μέτρηση της κατανάλωσης των αντιβιοτικών και των προγραμμάτων επιτήρησης της 

χρήσης τους. Ως πηγές, χρησιμοποιήθηκαν συγγράμματα, επιστημονικά άρθρα και 

παρουσιάσεις σχετικά με το αντικείμενο της μελέτης, δεδομένα διεθνών και εγχώριων 

οργανισμών που έχουν σαν αντικείμενο την επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής και της 

κατανάλωσης αντιβιοτικών και τέλος το διαδίκτυο .  Το πληροφοριακό σύστημα που 

προτείνεται, εκτός από τη θεωρητική του παρουσίαση, χρησιμοποιήθηκε και μελετήθηκε 

στην πράξη, με την εισαγωγή πραγματικών δεδομένων, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ECDC και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν αξιοποιήθηκαν στα 

πλαίσια της λειτουργίας της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων μεγάλου 

νοσηλευτικού ιδρύματος για την επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής και συνιστούν τον 

ένα από τους εννέα δείκτες που επιτηρούνται για το σκοπό αυτό, το δείκτη 

«Κατανάλωσης Αντιβιοτικών». Καθένας από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την 

επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής και των λοιμώξεων σε χώρους παροχής υπηρεσιών 

υγείας, έχει τη δικιά του ιδιαιτερότητα και ξεχωριστή μεθοδολογία στον τρόπο μελέτης 

και καταγραφής του, σε σημείο που να μπορεί να αποτελέσει ο καθένας αντικείμενο 

ξεχωριστού πεδίου έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια γενική παρουσίαση των αντιβιοτικών και μια αναφορά 

στο θέμα της μικροβιακής αντοχής, ώστε να γίνει αντιληπτό το εύρος και η σοβαρότητα 

της κατάστασης που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα στο άμεσο μέλλον.  

1.1  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Τα αντιβιοτικά είναι μία από τις πιο σημαντικές θεραπευτικές ανακαλύψεις στην ιατρική 

ιστορία. Έχουν φέρει επανάσταση στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι ασθενείς με 

βακτηριακές λοιμώξεις και έχουν συμβάλει στη μείωση της θνησιμότητας και 

νοσηρότητας από βακτηριακές ασθένειες. Επίσης, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο στη 

σύγχρονη ιατρική , αφού διαδικασίες όπως οι μεταμοσχεύσεις, οι χημειοθεραπείες , 

ακόμα και οι ορθοπεδικές χειρουργικές επεμβάσεις δεν θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν χωρίς την ύπαρξη ισχυρών αντιβιοτικών. 

O όρος «αντιβίωση» χρησιμοποιήθηκε κατά το 19ο αιώνα από τους πρώτους ερευνητές 

(Marshall, Ward) για να περιγράψει το φαινόμενο που παρατηρείται in vitro μεταξύ 

μικροοργανισμών σε αντίθεση προς τη «συμβίωση». 

Αναφέρεται σε χημειοθεραπευτικές ουσίες που κατορθώνουν να καταστρέψουν τον 

μικροοργανισμό, αφήνοντας ανέπαφα τα κύτταρα του πάσχοντος-ξενιστή.(Γεώργιος 

Πάνος , παρουσίαση Αντιβιοτικά & Κατηγορίες Αντιβιοτικών) 

Τα αντιμικροβιακά φάρμακα βρίσκουν εφαρμογή στη θεραπεία των λοιμώξεων λόγω της 

επιλεκτικής τους τοξικότητας, δηλαδή της ικανότητάς τους να εξουδετερώνουν τον 

εισβάλλοντα μικροοργανισμό χωρίς να βλάπτουν τα κύτταρα του ξενιστή. Η επιλεκτική 

αντιμικροβιακή θεραπεία εκμεταλλεύεται τις βιοχημικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ 

μικροοργανισμών και ανθρώπων. 

Τα αντιμικροβιακά φάρμακα διακρίνονται σε βακτηριοστατικά και βακτηριοκτόνα. Τα 

βακτηριοστατικά φάρμακα διακόπτουν την ανάπτυξη και τον αναδιπλασιασμό των 

βακτηρίων σε συγκεντρώσεις που μπορούν να αναπτυχθούν στον ορό του ασθενούς και 

έτσι περιορίζουν την εξάπλωση της λοίμωξης, ενώ το ανοσοποιητικό σύστημα του 

οργανισμού επιτίθεται, ακινητοποιεί και εξολοθρεύει τα παθογόνα μικρόβια. Σε 

περίπτωση που το φάρμακο απομακρυνθεί πριν από την πλήρη εξουδετέρωση των 

παθογόνων μικροοργανισμών υπάρχει ο κίνδυνος οι εναπομείναντες μικροοργανισμοί να 

ξεκινήσουν έναν νέο κύκλο λοίμωξης. Αντίθετα η προσθήκη ενός βακτηριοκτόνου 
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παράγοντα θανατώνει τα βακτήρια και ο συνολικός αριθμός των βιώσιμων 

μικροοργανισμών μειώνεται.( Mycek Mary J et al, 2003) 

Η ανακάλυψη της πενικιλίνης, του πρώτου αντιβιοτικού, το 1929,  από τον Sir Alexander 

Fleming συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο σημαντικά επιτεύγματα του ανθρώπινου 

πολιτισμού. Η ιατρική επιστήμη για πρώτη φορά είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει 

μια φαρμακευτική ουσία για να αντιμετωπίσει λοιμώξεις που μέχρι τότε θεωρούνταν 

θανατηφόρες. Πριν από την εμφάνιση των αντιβιοτικών, ο άνθρωπος ήταν σχεδόν 

απόλυτα εκτεθειμένος στις λοιμώξεις. Νοσήματα όπως η πνευμονία, η μηνιγγίτιδα, ή η 

φυματίωση αντιμετωπίζονταν πολύ δύσκολα ή και καθόλου, ενώ ασθένειες όπως η 

σύφιλη και η πανώλη είχαν οδηγήσει στο θάνατο εκατομμύρια ανθρώπους με τη μορφή 

πανδημιών. 

 Το πρώτο αντιβιοτικό, η πενικιλίνη, προϊόν του μύκητα Penicillium, τέθηκε στην 

διάθεση των ιατρών το 1946 .Η ανακάλυψή της θεωρήθηκε ένα σύγχρονο θαύμα, καθώς 

η πενικιλίνη μπορούσε να αντιμετωπίσει όλα τα είδη των λοιμώξεων που προκαλούσαν 

οι σταφυλόκοκκοι και οι στρεπτόκοκκοι. Από το 1946 και μετά έχουν ανακαλυφθεί 

πολλά και διαφορετικά αντιμικροβιακά φάρμακα με ποικίλους μηχανισμούς δράσης για 

την αντιμετώπιση των λοιμώξεων που προέρχονται από διάφορα είδη μικροοργανισμών. 

(Hodgkin, D.C., 1949) 

Βέβαια σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για φαρμακευτικές 

ουσίες η χρήση των οποίων μπορεί να συνοδεύεται και από διάφορες ανεπιθύμητες 

δράσεις. Έτσι λοιπόν μερικά από τα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη 

θεραπεία με αντιβιοτικά παρατίθενται παρακάτω :  

 Υπερευαισθησία (από κνίδωση έως αναφυλακτικό σοκ) 

 Τοξικότητα λόγω άμεσης δράσης σε κάποιον ιστό (ωτοτοξικότητα από 

αμινογλυκοσίδες)  

 Υπερλοιμώξεις (μυκητιάσεις ή ανάπτυξη ανθεκτικών βακτηρίων) 

 Ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών βακτηρίων  
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1.2  Η ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΓΕΝΙΚΑ 

Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με μια επιδημία αντοχής στα αντιβιοτικά. Παρά το γεγονός 

ότι η διασπορά της αντοχής οφείλεται συχνά σε έλλειψη συμμόρφωσης στα μέτρα 

ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων, η επιλογή των ανθεκτικών στελεχών λόγω 

ακατάλληλης χρήσης των αντιβιοτικών μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. 

αποτελώντας έτσι το βασικότερο παράγοντα ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής 

(Antimicrobial resistance – AMR). Οι λοιμώξεις από ανθεκτικά μικρόβια είναι δύσκολα 

ιάσιμες και η θεραπεία τους με προωθημένα αντιβιοτικά οδηγεί στην ανάπτυξη ακόμη 

πιο ανθεκτικών στελεχών που επικρατούν στις χλωρίδες του ατόμου και μπορεί να 

παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη κι όταν έχει σταματήσει η χρήση των 

αντιβιοτικών. Η χρήση των αντιβιοτικών, λοιπόν, και η συσχέτισή της με την ανάπτυξη 

και μετάδοση της μικροβιακής αντοχής δε σχετίζεται μόνο με την ατομική, αλλά και με 

τη δημόσια υγεία.  

Δυστυχώς, η ανθεκτικότητα τελικά απεδείχθη σχεδόν σε όλα τα αντιβιοτικά που έχουν 

αναπτυχθεί (εικόνα 1). Η βανκομυκίνη εισήχθη στην κλινική πρακτική το 1972 για τη 

θεραπεία της αντοχής στη μεθικιλλίνη . Ήταν τόσο δύσκολο να προκληθεί αντοχή στη 

βανκομυκίνη που αρχικά οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι είναι απίθανο να συμβεί κάτι 

τέτοιο σε κλινικό περιβάλλον. Ωστόσο, περιπτώσεις ανθεκτικότητας στη βανκομυκίνη 

αναφέρθηκαν το 1979 και το 1983. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 έως τις αρχές 

της δεκαετίας του 1980, η φαρμακευτική βιομηχανία εισήγαγε πολλά νέα αντιβιοτικά για 

την επίλυση του προβλήματος της αντίστασης, αλλά τα τελευταία χρόνια η ανακάλυψη 

και παραγωγή νέων αντιμικροβιακών παραγόντων γίνεται όλο και πιο δύσκολη (εικόνα 

2). Ως αποτέλεσμα, το 2015, πολλές δεκαετίες μετά την πρώτη θεραπεία με αντιβιοτικά, 

οι βακτηριακές λοιμώξεις θεωρούνται σαν μια απειλή για την υγεία σε παγκόσμια 

κλίμακα. ( C. Lee Ventol, (2015); Spellberg B, Gilbert DN, (2014) 
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Εικόνα 1 . Η ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής μέσα στο χρόνο, C. Lee Ventol, (2015); 

 

Εικόνα 2. Αριθμός εγκρίσεων νέων αντιμικροβιακών φαρμάκων ανά τετραετία. Πηγή: CDC, FDA, 
C. Lee Ventol, (2015); 
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Σε ότι αφορά τη χώρα μας η πραγματικότητα είναι ανησυχητική, αφού η Ελλάδα κατέχει, 

διαχρονικά, τα αρνητικά πρωτεία μεταξύ των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, τόσο στη 

μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά στην κοινότητα και στο νοσοκομείο, όσο και στην 

υπερκατανάλωση των αντιβιοτικών στην κοινότητα.(Miyakis Spiros et al, 2011) 

Για να ερευνήσει κανείς την επιδημιολογία της χρήσης των αντιβιοτικών και τη σχέση 

που έχει αυτή με την αντοχή στα αντιβιοτικά, τα δεδομένα που αφορούν τόσο τη χρήση 

τους, όσο και την αντοχή που αναπτύσσεται σε αυτά, θα πρέπει να παρακολουθούνται 

προοδευτικά, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εποχιακές διακυμάνσεις και να είναι 

δυνατή η ακριβής παρακολούθηση των επιδράσεων που έχουν οι παρεμβάσεις που 

πραγματοποιούνται. 

Η μικροβιακή αντοχή είναι ένας σαφής και υφιστάμενος κίνδυνος. Απαιτούνται άμεσα 

και συντονισμένα μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διασφάλιση των εναπομενόντων 

αντιμικροβιακών ουσιών και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης νέων. Τα προγράμματα 

διατήρησης πρέπει να βελτιστοποιηθούν περαιτέρω και να εφαρμοστούν σε άλλα, μη 

οξεία περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης, όπως οι εγκαταστάσεις μακροχρόνιας 

φροντίδας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν τόσο αυτούς που 

συνταγογραφούν αντιμικροβιακούς παράγοντες, όσο και τους καταναλωτές πρέπει να 

αναπτυχθούν περαιτέρω και να υποστηριχθούν. Το ευρύ κοινό πρέπει να συνεχίσει να 

ενημερώνεται σχετικά με την απειλή της μικροβιακής αντοχής και η διεθνής συνεργασία 

μεταξύ των ερευνητών και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να εδραιωθεί 

ώστε να επιτευχθούν μακροχρόνιες μειώσεις στην εξάπλωσή της. (Huttner Angela et al, 

2013)  

1.3 ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ, ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Στη μελέτη των Brian G Bell, Francois Schellevis et al (2014), οι ερευνητές 

αξιοποιώντας ένα μεγάλο σύνολο μελετών διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση αντιβιοτικών 

συνδέεται με την ανάπτυξη αντοχής στα αντιβιοτικά. Ακολούθησε μια μετα-ανάλυση, με 

ένα υποσύνολο των μελετών, που παρήγαγε διάφορους σημαντικούς παράγοντες 

πρόβλεψης. Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης εμφανίζουν ισχυρότερη σχέση μεταξύ της 

κατανάλωσης και της αντίστασης σε σχέση με άλλες περιοχές και θα πρέπει να 

ενισχυθούν οι προσπάθειες για μείωση της κατανάλωσης των αντιβιοτικών. Η αυξημένη 

κατανάλωση αντιβιοτικών μπορεί όχι μόνο να παράγει μεγαλύτερη αντοχή σε επίπεδο 

ασθενούς αλλά μπορεί επίσης να παράγει μεγαλύτερη αντίσταση σε επίπεδο κοινότητας, 
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σε εθνικό επίπεδο, με το φαινόμενο πραγματικά να μη γνωρίζει φραγμούς στην εξέλιξή 

του. 

Η κατάσταση που επικρατεί και στις Η.Π.Α δε διαφοροποιείται από το γενικότερο 

κανόνα σε ότι αφορά την κατανάλωση των αντιβιοτικών. Ωστόσο, από στοιχεία που 

έχουν συλλεχθεί από τα CDC ( Centers for Disease Control and Prevention - Κέντρα 

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ) το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ECDC, έχει προκύψει 

και μια ακόμη παράμετρος του θέματος. Υπολογίσθηκε λοιπόν πως το 20-50% όλων των 

αντιβιοτικών που συνταγογραφούνται στα αμερικανικά νοσοκομεία άμεσης φροντίδας 

είναι είτε περιττό είτε ακατάλληλο. (Camins BC, King MD et al., (2009); Fridkin SK, 

Baggs J et al. (2014) ) 

Οποιοδήποτε φάρμακο μπορεί να έχει σοβαρές παρενέργειες. Για τα αντιβιοτικά, αυτές 

οι παρενέργειες μπορούν να περιλαμβάνουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις φαρμάκων( Lapi 

F et al 2012) και λοίμωξη από Clostridium difficile (CDI). (Alshammari TM et al (2014); 

Hensgens MP et al (2012) ) 

Οι ασθενείς που εκτίθενται χωρίς λόγο σε αντιβιοτικά τίθενται σε κίνδυνο σοβαρών 

ανεπιθύμητων ενεργειών χωρίς κλινικό όφελος. Η κακή χρήση των αντιβιοτικών 

συνέβαλε επίσης στο αυξανόμενο πρόβλημα της αντοχής στα αντιβιοτικά, η οποία έχει 

καταστεί μία από τις σοβαρότερες και αυξανόμενες απειλές για τη δημόσια 

υγεία.(Huttner et al, 2013) 

Σε αντίθεση με άλλα φάρμακα, η δυνατότητα διάδοσης ανθεκτικών οργανισμών σημαίνει 

ότι η κακή χρήση αντιβιοτικών μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την υγεία των ασθενών, 

οι οποίοι δεν έχουν καν εκτεθεί στους μικροοργανισμούς αυτούς. Τα (CDC) εκτιμούν ότι 

περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι μολύνονται από ανθεκτικούς σε 

αντιβιοτικά οργανισμούς, με αποτέλεσμα περίπου 23.000 θανάτους ετησίως.( Centers for 

Disease Control and Prevention.  2013) 
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1.4 ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Το 2009, σύμφωνα με έκθεση  του  ECDC (EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE 

PREVENTION AND CONTROL) και του EMA (EUROPEAN MEDICINES AGENCY) 

,υπολογίστηκε ότι κάθε χρόνο 25.000 Ευρωπαίοι πεθαίνουν ως άμεση συνέπεια μιας 

πολυανθεκτικής λοίμωξης. Ο οικονομικός αντίκτυπος εκτιμάται σε € 1.5 δισεκατομμύρια 

ευρώ ετησίως.  

 
Εικόνα 3. Ανθρωπιστικός και οικονομικός αντίκτυπος της μικροβιακής αντοχής. Πηγή  ECDC, 

EMA, 2009 

 

Τα παραπάνω στοιχεία (εικόνα 3) αποτελούν μια μάλλον συντηρητική προσέγγιση του 

πραγματικού οικονομικού αντίκτυπου της μικροβιακής αντοχής. Ειδικότερα, τα στοιχεία 

βασίστηκαν σε δεδομένα  για μόλις πέντε πολυανθεκτικά βακτήρια. Η εκτίμηση 

βασίστηκε επίσης σε έναν συντηρητικό υπολογισμό  του κόστους μιας ημέρας στο 

νοσοκομείο , που αποτελεί το μέσο όρο που ισχύει για την ΕΕ και υπολογίζεται στα 366 

ευρώ ανά ημέρα. Πιστεύεται ότι το πραγματικό κόστος της θεραπείας ενός ασθενούς με 

λοίμωξη από πολυανθεκτικό μικροοργανισμό είναι υψηλότερο από αυτό ειδικά αν 

συμπεριλάβουμε σε αυτό τα έξοδα για τη νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας , τα 

ακριβά αντιβιοτικά και λοιπά φάρμακα τελευταίας γραμμής καθώς και τις προφυλάξεις 
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για τον έλεγχο των λοιμώξεων που είναι απαραίτητες για την πρόληψη της εξάπλωσης σε 

άλλους ασθενείς. (Latest Europe-wide data on antibiotic resistance, 2011) 

Υπολογίζεται ότι κατά τη δεκαετία 2000-2010 η παγκόσμια κατανάλωση των 

αντιβιοτικών αυξήθηκε κατά 36% και παράλληλα έχουν αυξηθεί τα ποσοστά της 

μικροβιακής αντοχής σε τέτοια επίπεδα ώστε να υπάρχουν είδη μικροβίων για τα οποία 

δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο δραστικό φάρμακο (Van Boeckel, T P et al. 2014).  

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουμε περάσει στην κατάχρηση των αντιβιοτικών. 

Συχνά συνταγογραφούνται  άσκοπα για ιογενείς λοιμώξεις, έναντι των οποίων δεν έχουν 

καμία επίδραση. Ομοίως, όταν δε γίνονται ακριβείς διαγνώσεις, κάτι που συμβαίνει σε 

αρκετά μεγάλο ποσοστό, συνταγογραφούνται κατά βάση αντιβιοτικά ευρέος φάσματος, 

δηλαδή αντιβιοτικά που σκοτώνουν ένα μεγάλο ποσοστό των διαφόρων βακτηριδίων και 

όχι μόνο τα βακτήρια που είναι υπεύθυνα για τη λοίμωξη. Η μικροβιακή αντοχή είναι 

ένα σύνθετο ζήτημα που προκαλεί παγκόσμια ανησυχία. Η κακή χρήση των αντιβιοτικών 

στην ιατρική, την κτηνιατρική και την γεωργία  περιλαμβάνουν την ακατάλληλη 

συνταγογράφηση των αντιβιοτικών, την υπερβολική χρήση τους στον τομέα της 

κτηνοτροφίας, και τις ανεπαρκείς πρακτικές υγιεινής στα νοσοκομεία. Όλα τα παραπάνω 

συμβάλλουν στην αύξηση της μικροβιακής αντοχής. Το παγκόσμιο εμπόριο καθώς και οι 

ταξιδιωτικές μετακινήσεις, επίσης επιταχύνουν την εξάπλωσή της. Ταυτόχρονα, η 

ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών έχει επιβραδυνθεί, κυρίως λόγω ανεπαρκών κινήτρων. Η 

άνοδος της μικροβιακής αντοχής μπορεί να είναι αναστρέψιμη με τη μείωση της 

ακατάλληλης και περιττής χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών. 

Παράλληλα, η μικροβιακή αντοχή αποτελεί μια σημαντική επιβάρυνση για τα 

συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και κατ’ επέκταση για τους εθνικούς 

προϋπολογισμούς των κρατών. Πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός, με την άνοδο της 

μικροβιακής αντοχής, κατευθυνόμαστε προς μια «μέτα-αντιβιοτική εποχή - post 

antibiotic era», όπου κοινές λοιμώξεις μπορεί να ξαναγίνουν θανατηφόρες. 

Το φαινόμενο της μικροβιακής αντοχής έχει άμεσες προεκτάσεις σε οικονομικό , 

κοινωνικό και ανθρωπιστικό επίπεδο. 

 Αυξάνεται ο κίνδυνος επιπλοκών που πολλές φορές οδηγούν ακόμα και στο 

θάνατο. Παγκοσμίως, υπολογίζεται πως περίπου 700.000 θάνατοι ετησίως, 

μπορεί να οφείλονται στη μικροβιακή αντοχή. Αν τα σημερινά επίπεδα αντοχής 
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αυξηθούν κατά 40% περισσότεροι από 4.500.000 άνθρωποι θα πεθαίνουν κάθε 

χρόνο.  

 Απαιτείται περισσότερο εξειδικευμένη, εντατική και ακριβή ιατρική φροντίδα,  

ενώ αυξάνονται και οι πιθανότητες της εισαγωγής ενός ασθενούς στο 

νοσοκομείο. Τα νοσοκομεία (στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α) δαπανούν, κατά μέσο όρο, 

10.000 έως 40.000 δολάρια επιπλέον για τη θεραπεία ενός ασθενούς που έχει 

μολυνθεί από ανθεκτικά βακτήρια. 

 Μια ακόμα σοβαρή επίπτωση είναι το κοινωνικό κόστος που μπορεί να είναι 

αντιστοίχως υψηλό με το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, λόγω της 

απώλειας της παραγωγικότητας και του εισοδήματος. Με τα σημερινά δεδομένα 

μικροβιακής αντοχής, υπολογίζεται πως το αυξανόμενο κόστος της υγειονομικής 

περίθαλψης θα φτάσει τα 2.9 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2050. 

Ο Ο.Ο.Σ.Α παρέχει στις χώρες τα αποδεικτικά στοιχεία για την εφαρμογή 

αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής, την 

προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών και κίνητρα για 

έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα του αντιβιοτικού. (OECD, 2016) 

 

Εικόνα 4. Αντοχή στα αντιβιοτικά στις χώρες Ο.Ο.Σ.Α, Source: ESAC-Net Database and CDDEP, 

OECD 2016 
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Εικόνα 5. Κατανάλωση αντιβιοτικών στις χώρες Ο.Ο.Σ.Α, Source: EARS-Net database, *Data direct 
from country, OECD 2016 

Το πρώτο γράφημα (εικόνα 4) δείχνει την τάση στα επίπεδα της αντίστασης στα 

αντιβιοτικά κατά στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α το 2014 συγκριτικά  με τα επίπεδα του 2005. 

Κατά μέσο όρο, η πιθανότητα εντοπισμού μιας ανθεκτικής μόλυνσης στις χώρες του 

Ο.Ο.Σ.Α το 2014 ήταν περίπου 15%. Η πιθανότητα της ανάπτυξης μιας ανθεκτικής 

λοίμωξης στις τρεις χώρες με το υψηλότερα επίπεδα αντοχής είναι 25% υψηλότερη απ’ 

ότι  ο μέσος όρος του Ο.Ο.Σ.Α και περίπου 11 φορές υψηλότερη σε σχέση με τις τρεις 

χώρες με το χαμηλότερο επίπεδα αντίστασης. 

Στο  δεύτερο γράφημα (εικόνα 5) αποδεικνύεται πως η κατανάλωση αντιβιοτικών και, 

ειδικότερα, η ακατάλληλη και αλόγιστη χρήση τους  είναι από τις βασικότερες αιτίες που 

ευνοούν  την ανάπτυξη της αντίστασης στα αντιβιοτικά. Το 2014, ο μέσος όρος 

κατανάλωσης στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α ήταν περίπου 20.5 DDDs (Defined Daily Dose, 

Kαθορισμένες Ημερήσιες Δόσεις, ανά 1000 κατοίκους). Η υψηλότερη κατανάλωση 

αντιστοιχεί σε  περισσότερο από το διπλάσιο του μέσου όρου στον Ο.Ο.Σ.Α και είναι 4,4 

φορές υψηλότερη συγκριτικά με τη μικρότερη παρατηρούμενη κατανάλωση. Την 

περίοδο 2005-2014 η κατανάλωση αντιβιοτικών στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α αυξήθηκε κατά 

μέσο όρο 4% . 

1.5  ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ , Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Από το έτος 2008 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την καθιέρωση της  18ης Νοεμβρίου ως 

Ημέρας Ευαισθητοποίησης για την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών, 

πραγματοποιούνται συντονισμένες προσπάθειες στο πλαίσιο εκστρατειών ενημέρωσης, 

με στόχο την ορθολογική χρήση και τον περιορισμό της υπερκατανάλωσης 

αντιμικροβιακών παραγόντων. 
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Αποδέκτες των μηνυμάτων της εκστρατείας είναι το ευρύ κοινό με στόχο την 

ευαισθητοποίηση ώστε να περιοριστεί η κατανάλωση αντιμικροβιακών, αλλά πρώτιστα 

οι Επαγγελματίες Υγείας όλων των βαθμίδων περίθαλψης, για τους οποίους οι άξονες 

δράσης είναι πιο ειδικοί και συγκεκριμένα αφορούν την προώθηση της ορθολογικής 

συνταγογράφησης των αντιμικροβιακών παραγόντων μέσω :  

α) της χορήγησης αντιμικροβιακών, τόσο στην κοινότητα, όσο και ενδονοσοκομειακά 

βάσει κατευθυντήριων οδηγιών που αφορούν την σωστή επιλογή, τη σωστή δοσολογία 

και διάρκεια χορήγησης τους,  

β) της τήρησης των ορθών κανόνων χορήγησης χημειοπροφύλαξης (ορθή επιλογή και 

άμεση διακοπή μετά το συνιστώμενο χρονικό διάστημα) και  

γ) της εφαρμογής των κανόνων αποκλιμάκωσης της αρχικής εμπειρικής θεραπείας, βάσει 

των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών.  

 

1.6  ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στην Ελλάδα υπεύθυνο για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση των λοιμώξεων είναι το 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων). Πρόκειται για Νομικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύθηκε με το Νόμο 2071/92 και λειτουργεί από το 

1992. Το Γραφείο Μικροβιακής Αντοχής του  ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ είναι ένα νεοσύστατο 

Γραφείο (28/8/2013) που έχει ως βασικό σκοπό την αντιμετώπιση της μικροβιακής 

αντοχής στη χώρα μας, τόσο στην κοινότητα όσο και στο νοσοκομειακό χώρο. Η 

λειτουργία του Γραφείου βασίζεται στους παρακάτω άξονες : 

 Α. Επιτήρηση ασθενών με λοίμωξη/αποικισμό από ανθεκτικά βακτήρια.  

Β. Δράσεις παρέμβασης για τον έλεγχο και περιορισμό της διασποράς των 

ανθεκτικών βακτηρίων.  

Γ. Επιτήρηση της κατανάλωσης των αντιβιοτικών καθώς και η προώθηση της 

ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών στην κοινότητα και στα νοσοκομεία .  

Η κατανάλωση αντιβιοτικών σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη της μικροβιακής 

αντοχής. Το Γραφείο Μικροβιακής Αντοχής εκπροσωπεί το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ στο 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτήρησης Κατανάλωσης Αντιβιοτικών (ESAC-NET),με την 

ανάρτηση στη βάση δεδομένων του (Tessy/ESAC) δεδομένων κατανάλωσης από την 

κοινότητα και τα νοσοκομεία.  
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Σε κεντρικό επίπεδο η πολιτεία με το ΦΕΚ 388 , 18 Φεβρουαρίου 2014 με τίτλο 

«Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που 

συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας» επιχείρησε 

να ορίσει  τα  μέτρα, τους όρους και τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση της 

μικροβιακής αντοχής, την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων 

στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Μεταξύ άλλων στο άρθρο 6 στα πλαίσια της 

λειτουργίας της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) ορίζεται η σύσταση της 

Ομάδας Επιτήρησης της Κατανάλωσης και της Ορθής Χρήσης των Αντιβιοτικών 

(ΟΕΚΟΧΑ) που ανάμεσα στις υπόλοιπες αρμοδιότητές της συμπεριλαμβάνεται και η 

αξιολόγηση της μηνιαίας κατανάλωσης αντιβιοτικών σε συνδυασμό με τα επίπεδα της 

μικροβιακής αντοχής και της εφαρμογής των μέτρων ελέγχου των νοσοκομειακών 

λοιμώξεων. 

Επιπλέον, στο συγκεκριμένο ΦΕΚ ορίζεται το Φαρμακείο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 

υπεύθυνο για την επιτήρηση του δείκτη κατανάλωσης αντιβιοτικών. Η επιτήρηση του 

συγκεκριμένου δείκτη πραγματοποιείται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων σύμφωνα 

με την προτεινόμενη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα αποστέλλονται στο 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Παράλληλα το Φαρμακείο συμβάλλει στην προώθηση της ορθολογικής 

χρήσης των αντιβιοτικών στο νοσοκομειακό χώρο. Ο διευθυντής του φαρμακείου 

συμμετέχει στην αντίστοιχη ομάδα του νοσοκομείου με αρμοδιότητες που ορίζονται με 

σαφήνεια στο ΦΕΚ. 

1.7 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 

Παρόλο που τα δεδομένα κατανάλωσης αντιβιοτικών στο ESAC/Net δεν είναι απόλυτα 

συγκρίσιμα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, είναι σημαντική η αξιολόγηση της τάσης 

στο χρόνο για κάθε χώρα ξεχωριστά. Συνολικά στην Ευρώπη, από το 2009 έως το 2013, 

η κατανάλωση των αντιβιοτικών στην κοινότητα εμφανίζει στατιστικά σημαντική 

αύξηση. 

Η Ελλάδα, ενώ παραμένει στην πρώτη θέση στην κατανάλωση στην κοινότητα (εικόνα 

6), το αντίστοιχο χρονικό διάστημα είναι από τις χώρες που εμφανίζουν συνεχή πτωτική 

πορεία (εικόνα 7 ). Η χώρα μας κατατάσσεται το 2015 στην 10η θέση ανάμεσα στις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες για το σύνολο των αντιβιοτικών που καταναλώνονται στα 

νοσοκομεία (εικόνα 8). 
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Εικόνα 6. Κατανάλωση των σημαντικότερων αντιβιοτικών στην κοινότητα το 2015, χώρες EU/EEA, 
αναφέρεται σε DDD  ανά 1000 κατοίκους ανά ημέρα. (ESAC/Net draft version 2015) 

 

 

Εικόνα 7. Η τάση της κατανάλωσης των αντιβιοτικών στην κοινότητα για την Ελλάδα 1997-2014. 
Πηγή ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (Δεδομένα Μικροβιακής Αντοχής στα αντιβιοτικά στην Ευρώπη και στην 
Ελλάδα), 2015 
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Εικόνα 8. Κατανάλωση των σημαντικότερων αντιβιοτικών στα νοσοκομεία για το 2015, χώρες 
EU/EEA, αναφέρεται σε DDD  ανά 1000 κατοίκους ανά ημέρα. (ESAC/Net draft version 2015) 

 

Το ESAC-Net (πρώην ESAC) είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών συστημάτων 

επιτήρησης που παρέχει ευρωπαϊκά δεδομένα αναφοράς σχετικά με την κατανάλωση 

αντιμικροβιακών ουσιών. Το ESAC-Net συλλέγει και αναλύει δεδομένα σχετικά με την 

κατανάλωση αντιμικροβιακών ουσιών από χώρες της EU και EEA/EFTA, τόσο στην 

κοινότητα όσο και στον νοσοκομειακό τομέα. 

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για την παροχή έγκαιρων και έγκυρων 

πληροφοριών και ανατροφοδότησης αυτών προς τις χώρες της EU και EEA/EFTA  

σχετικά με τους δείκτες της κατανάλωσης αντιμικροβιακών ουσιών. Αυτοί οι δείκτες 

παρέχουν τη βάση για την παρακολούθηση της προόδου των χωρών EU και EEA/EFTA 

προς τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών. 

Ο συντονισμός του ESAC-Net μεταφέρθηκε από το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας του 

Βελγίου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων τον Ιούλιο του 2011. 
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1.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Σε πολλές χώρες έχουν συσταθεί επίσημα δίκτυα εποπτείας της χρήσης των αντιβιοτικών 

Antibiotic Stewardship Programs (ASPs). Τα εθνικά αυτά δίκτυα συγκέντρωσης και 

καταγραφής δεδομένων αφορούν την κατανάλωση των αντιβιοτικών αλλά και την 

εμφάνιση μικροβιακής αντοχής των μικροοργανισμών στα φαρμακευτικά αυτά 

σκευάσματα. Παραδείγματα τέτοιων δομών συναντούμε σε χώρες της βόρειας και 

κεντρικής Ευρώπης οι οποίες έτσι και αλλιώς εμφανίζονται περισσότερο 

ευαισθητοποιημένες σε αντίστοιχα θέματα. Τέτοια δίκτυα είναι το STRAMA στη 

Σουηδία, το DANMAP στη Δανία και το NETHMAP στην Ολλανδία. 

Ο γενικός στόχος του STRAMA (The Swedish Strategic Programme Against Antibiotic 

Resistance)  είναι η διατήρηση της αποτελεσματικότητας των αντιβιοτικών σε 

ανθρώπους και ζώα. Το STRAMA είναι οργανωμένο σε δύο επίπεδα: το πρώτο 

αποτελείται από ένα δίκτυο ανεξάρτητων τοπικών πολλαπλών κλινικών ομάδων σε κάθε 

νομό που παρέχουν στους ιατρούς που συνταγογραφούν αντιβιοτικά πληροφορία 

(feedback)  σχετικά με τη χρήση αντιβιοτικών και την αντίσταση που εμφανίζεται και 

επιπλέον εφαρμόζουν από κοινού κατευθυντήριες γραμμές. Το δεύτερο επίπεδο 

αποτελείται από μια εθνική εκτελεστική ομάδα εργασίας που χρηματοδοτείται απευθείας 

από την κυβέρνηση.( Molstad S, Cars O Struwe J(2008) ) 

Το DANMAP - the Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research 

Programme - ιδρύθηκε από το Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Αλιείας της Δανίας 

και το Υπουργείο Υγείας της Δανίας το 1995. 

Στόχοι του προγράμματος είναι η παρακολούθηση της κατανάλωσης των 

αντιμικροβιακών παραγόντων σε ζώα, τρόφιμα και ανθρώπους, η παρακολούθηση της 

εμφάνισης αντιμικροβιακής αντοχής σε βακτήρια που απομονώνονται από ζώα, τρόφιμα 

ζωικής προέλευσης και ανθρώπους, η μελέτη και η συσχέτιση της κατανάλωσης 

αντιβιοτικών και της αντιμικροβιακής αντοχής και τέλος ο προσδιορισμός των οδών 

μετάδοσης και ο προσδιορισμός νέων ερευνητικών πεδίων. 

 

Το The Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) υπάγεται 

στο ολλανδικό υπουργείο Υγείας - Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS) –  και 

είναι μια δομή του ολλανδικού κράτους που σαν αποστολή έχει  τη διατήρηση της υγείας  

πολιτών και περιβάλλοντος.  
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Το NethMap, Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among 

medically important bacteria in the Netherlands, είναι η αναφορά που συντάσσεται με  

συνεργασία του RIVM, του Dutch Working Group on Antibiotic Policy (SWAB; 

Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid) και του Centre for Infectious Disease Control 

Netherlands (CIb) και αφορά την κατανάλωση των αντιμικροβιακών παραγόντων και τη 

συσχέτισή με τη μικροβιακή αντοχή για την Ολλανδία. Στο report που δημοσιεύθηκε τον 

Ιούνιο του 2017 και στο κομμάτι που αφορά το νοσοκομειακό χώρο, μπορούμε 

πραγματικά να πάρουμε ένα παράδειγμα για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί το 

αντίστοιχο πρόγραμμα και στη χώρα μας. Συλλέχτηκαν δεδομένα από 70 νοσοκομεία της 

χώρας και με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος που παρουσιάζεται σε αυτή την 

εργασία (ABC-calculator) προσδιορίσθηκε η κατανάλωση των αντιβιοτικών φαρμάκων 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προτείνει το ECDC. Το αποτέλεσμα που προκύπτει 

πραγματικά προσφέρει στην κεντρική διοίκηση όλα εκείνα τα εργαλεία που χρειάζεται 

για τη χάραξη των κατάλληλων πολιτικών.(NethMap 2017, 2017) 

Τα δεδομένα λοιπόν που συλλέγονται από κάθε ευρωπαϊκή χώρα καταλήγουν στο 

ECDC, στο ESAC-Net, τη διαδραστική βάση δεδομένων που έχουμε αναφέρει, η οποία 

παρέχει ευρωπαϊκά δεδομένα αναφοράς σχετικά με την κατανάλωση των αντιβιοτικών, 

τόσο στην κοινότητα όσο και στον νοσοκομειακό τομέα. 

Στις Η.Π.Α, αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η χρήση αντιβιοτικών 

στα νοσοκομεία και τα οφέλη των προγραμμάτων εποπτείας στην χορήγηση 

αντιβιοτικών, τα CDC συνέστησαν από το 2014 σε όλα τα νοσοκομεία οξείας 

περίθαλψης να εφαρμόσουν προγράμματα ελέγχου χορήγησης αντιβιοτικής αγωγής. 

(Fridkin SK, Baggs J, Fagan R, et al. (2014) ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Μέχρι το σημείο αυτό παρουσιάσθηκαν οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να είμαστε 

ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση και την κατανάλωση των αντιβιοτικών. Για να 

μπορέσουμε όμως να έχουμε μια αντικειμενική και αντιπροσωπευτική εικόνα της 

κατανάλωσης των αντιβιοτικών θα πρέπει να μπορούμε να τη μετράμε. Στο κεφάλαιο 

αυτό θα παρουσιασθεί η μεθοδολογία που ακολουθείται για το σκοπό αυτό. 

2.1  ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 

Αν ισχύει η παραδοχή ότι η αυξημένη χρήση αντιβιοτικών σχετίζεται με την αύξηση της 

μικροβιακής αντοχής, τότε το ύψος της κατανάλωσης των φαρμάκων αυτών είναι πολύ 

σημαντικός παράγοντας για την διερεύνηση της δυναμικής της αντοχής. Κάθε 

προσπάθεια που αποσκοπεί στον έλεγχο και τη μείωση της ανάπτυξης του φαινομένου 

της αντοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μείωση της κατανάλωσης των αντιβιοτικών 

και ιδιαίτερα , την προαγωγή της ορθολογικής συνταγογράφησης. 

Τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στη βιβλιογραφία και αφορούν την κατανάλωση 

αντιβιοτικών είναι περιορισμένα και έχουν χρησιμοποιηθεί ποικίλες μονάδες μέτρησης, 

με επακόλουθο να είναι σχεδόν αδύνατο για ένα νοσοκομείο ή ακόμα περισσότερο για 

μια χώρα να κάνει συσχετίσεις και συγκρίσεις με την κατανάλωση άλλων νοσοκομείων ή 

χωρών. 

Παρ ‘ όλο που το μεγαλύτερο τμήμα της χρήσης των αντιβιοτικών αφορά την κοινότητα, 

η μεγαλύτερη επίδραση στην μικροβιακή αντοχή οφείλεται στη χρήση τους στα 

νοσοκομεία. Για το λόγο αυτό στα πλαίσια της συγγραφής της συγκεκριμένης εργασίας 

θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε έναν αξιόπιστο τρόπο καταγραφής της 

κατανάλωσης των αντιβιοτικών στο νοσοκομειακό χώρο. 

2.2  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ. 

Έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές και διαφορετικές μονάδες για να εκφραστεί η κατανάλωση 

των αντιβιοτικών, με στοιχεία που παρέχονται από πολλές και διαφορετικές πηγές. Οι πιο 

σημαντικές μονάδες αποτελούνται από έναν αριθμητή και έναν παρονομαστή, με τον 

αριθμητή να αντιπροσωπεύει την ποσότητα των αντιβιοτικών που καταναλώνονται και 

τον παρονομαστής το μέγεθος του πληθυσμού που μελετάται. Εκεί που πρέπει όμως να 

δοθεί η μεγαλύτερη βαρύτητα, ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν ακριβέστερη 
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έκφραση της κατανάλωσης είναι η σωστή επιλογή του αριθμητή που θα 

χρησιμοποιήσουμε. 

Η κατανάλωση των αντιβιοτικών θα μπορούσε να εκφραστεί σε συσχέτιση με το 

οικονομικό κόστος ( Silber et al., 1994). Ο υπολογισμός του κόστους μπορεί να επιτρέπει 

μια συνολική ανάλυση των δαπανών για τα φάρμακα, κρύβει όμως σαν μέθοδος αρκετά 

μειονεκτήματα. Τα νοσοκομεία, συχνά, διαπραγματεύονται με διαφορετικούς όρους και 

οι φαρμακευτικές εταιρείες προσφέρουν διαφορετικές τιμές σε κάθε νοσοκομείο, με 

αποτέλεσμα οι τιμές αυτές να μην αποτελούν τον παράγοντα αυτό που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί  ως αξιόπιστη  συγκριτική μεταβλητή ανάμεσα στα νοσοκομεία και τις 

χώρες μεταξύ τους. Ακόμα και σε περιορισμένο τοπικό επίπεδο, οι τιμές αλλάζουν ανά 

τακτά (στην καλύτερη περίπτωση) χρονικά διαστήματα, ώστε να καθίσταται αδύνατη η 

χρήση τους ως κατάλληλο μέσο καταμέτρησης σε συνάρτηση με το χρόνο. Επιπλέον, τα 

στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία του κόστους δεν προσφέρουν καθόλου 

πληροφόρηση για τις ενδείξεις, την οδό χορήγησης, την ημερήσια δόση, και τη χρονική 

διάρκεια της φαρμακευτικής αγωγής. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο αριθμός των 

συσκευασιών με τη μορφή πηλίκου πωληθείσες / χρησιμοποιηθείσες , μεταβλητή 

ανεξάρτητη της τιμής, πάλι προκύπτουν προβλήματα για την καθολική χρήση του, αφού 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κατασκευαστών και των φαρμακευτικών 

εταιρειών των χωρών μεταξύ τους.  

Πηγές δεδομένων για τη χρήση των αντιμικροβιακών 

1. Αγορές αντιμικροβιακών 

Τα αρχεία αγοράς για την εκτίμηση της χρήσης των αντιμικροβιακών μπορεί να 

αποκτηθούν από ένα συγκεκριμένο ίδρυμα , τον φορέα άδειας κυκλοφορίας ενός 

φαρμάκου (φαρμακευτικές εταιρείες) ή και από κυβερνητικά αρχεία σε χώρες με εθνικά 

σχέδια περίθαλψης. Μέσω των αρχείων αγοράς μπορεί να εκτιμηθεί η χρήση των 

αντιβιοτικών σε ένα ίδρυμα, μια κοινότητα ή μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Τα 

δεδομένα αγοράς, εκφρασμένα σε γραμμάρια, πλεονεκτούν έναντι των άλλων πηγών 

συγκέντρωσης δεδομένων στο ότι επιτρέπει τον υπολογισμό της συνολικής 

κατανάλωσης, ενώ τα στοιχεία που προκύπτουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

πληθώρα οικονομοτεχνικών και άλλων αναλύσεων. 

Το σημαντικότερο μειονέκτημα που εμφανίζει αυτή η μέθοδος είναι ότι δεν μπορεί να 

προβλέψει αν ένα αγορασμένο φαρμακευτικό σκεύασμα τελικά έφτασε και  χορηγήθηκε 
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στον ασθενή. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κάποια απώλεια κατά τη διαδικασία διάλυσης 

του φαρμάκου, σε αλλαγή της εντολής του θεράποντος ιατρού ή ακόμα και σε 

ακαταλληλότητα του φαρμάκου επειδή πέρασε την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του 

εξαιτίας κακής διαχείρισης. 

Για τους λόγους αυτούς, τα δεδομένα αγοράς αντιπροσωπεύουν τη λιγότερο 

εξεζητημένη, αλλά και πιο άμεσα διαθέσιμη μέθοδο κατανάλωσης και έκθεσης στα 

αντιβιοτικά. 

2. Αρχεία διανομής αντιμικροβιακών 

Τα αρχεία διανομής αντιμικροβιακών από το φαρμακείο του νοσηλευτικού ιδρύματος 

μπορεί να αντιπροσωπεύουν μια πιο αξιόπιστη πηγή υπολογισμού της κατανάλωσής 

τους, αφού όπως ήδη αναφέρθηκε δεν είναι απαραίτητο το φάρμακο που αγοράζεται, 

τελικά να χορηγείται κιόλας στον ασθενή. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος απόκλισης από την 

πραγματικότητα αλλά λόγω του ότι τα στοιχεία αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα σε ένα 

νοσηλευτικό ίδρυμα πλήρως μηχανογραφημένο, συχνά η πηγή αυτή προτιμάται για τον 

υπολογισμό της κατανάλωσης των αντιβιοτικών. 

3. Αρχείο χορήγησης σε ασθενείς 

Τα αρχεία χορήγησης σε ασθενείς μπορεί να είναι άμεσα διαθέσιμα ως τρόπος 

υπολογισμού χρήσης των αντιβιοτικών. Θεωρητικά, θα πρέπει να ταυτίζεται το νούμερο 

που προκύπτει με την πραγματική κατανάλωση, αν και στην καθημερινή πρακτική αυτό 

μπορεί να μην είναι όσο εύκολο ακούγεται εξαρχής. Διακοπή της θεραπείας λόγω 

εμφάνισης αλλεργίας, χορήγηση μικρότερης δόσης στα πλαίσια διαδικασιών ελέγχου 

μπορεί να επηρεάζουν τα τελικά αποτελέσματα. Επιπλέον, απαιτείται μηχανογραφικό 

σύστημα που θα επιτρέπει την ανάκτηση των παραπάνω αρχείων. 

Ο αριθμός των συσκευασιών των αντιβιοτικών που πωλούνται, αναφέρεται συχνά στη 

βιβλιογραφία. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό, είναι ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν 

να συλλεχθούν εύκολα από οργανισμούς όπως ο  International Marketing Services(IMS) 

.Ο IMS χρηματοδοτείται από τις φαρμακευτικές βιομηχανίες και πραγματοποιεί μελέτες 

αγοράς. Τα στοιχεία του προέρχονται από τις κατασκευάστριες εταιρείες φαρμάκων, από 

τις εταιρείες χονδρικής πώλησης ,τις αποθήκες, τα φαρμακεία, τις εταιρείες πώλησης 

μέσω ταχυδρομείου ή διαδικτύου, τα κέντρα νοσηλείας χρόνιων νοσημάτων και τα 

νοσοκομεία. Ο IMS ισχυρίζεται ότι αποτελεί την πρώτη και κύρια πηγή πληροφοριών 

και δεδομένων για τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις υπηρεσίες υγειονομικής 
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φροντίδας. Ο οργανισμός χρησιμοποιεί την ταξινόμηση του  European Pharmaceutical 

Market Research Association για τα φαρμακευτικά προϊόντα, η οποία δεν είναι συμβατή 

με τα επαγγελματικά συστήματα ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται από όσους 

ασχολούνται με τα αντιβιοτικά. Τα στοιχεία από τον IMS δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τους 

ότι οι συσκευασίες των αντιβιοτικών κατ’ άτομο είναι πιθανό να διαφέρουν σε ότι αφορά 

τον αριθμό των δόσεων ανά συσκευασία, τις δόσεις και την οδό χορήγησης. Αυτό 

σημαίνει, για μία ακόμη φορά, ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι κατάλληλα για να 

συγκριθούν δεδομένα ανάμεσα σε νοσοκομεία και χώρες.   

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν από τους  Cars et 

al.,(2001)  συλλέχθηκαν αρχικά από τον IMS, και τελικά μετατράπηκαν σε πιο 

κατάλληλες μονάδες μέτρησης. Οι  Cars et al, στη συνέχεια, δημοσίευσαν περαιτέρω 

στοιχεία από την ίδια ομάδα χωρών (Mӧlstad et al., 2002). Και πάλι η πλειονότητα των 

στοιχείων συλλέχθηκαν από τον IMS.Επισήμαναν ότι τα εθνικά δεδομένα του IMS 

εξήχθησαν από δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε μία χώρα ξεχωριστά 

και κατέληξαν ότι δε θα ήταν δυνατόν να θεωρηθούν αξιόπιστα, καθώς η μέθοδος 

συλλογής των στοιχείων από τον  IMS δεν ήταν πλήρως διαφανής. 

Σε τοπικό επίπεδο, τα στοιχεία είναι διαθέσιμα πιο συχνά σε επίπεδο νοσοκομείου ή στην 

καλύτερη περίπτωση σε επίπεδο κλινικών. Σήμερα, μόνο η μειονότητα των νοσοκομείων 

έχει βάσεις δεδομένων με τη μορφή συνταγών αντιμικροβιακής θεραπείας ανά ασθενή, 

παρ’ όλο που αυτά θα ήταν πιο αξιόπιστα και ακριβή δεδομένα. Η πλειονότητα των 

νοσοκομείων μπορεί να δώσει στοιχεία που εκφράζονται σαν ποσότητες που 

αγοράζονται από το φαρμακείο για ολόκληρο το νοσοκομείο ή σαν ποσότητα 

αντιβιοτικών που διανέμονται σε συγκεκριμένες κλινικές, παρ’ όλο που με αυτόν τον 

τρόπο δεν λαμβάνονται καθόλου υπ’ όψιν οι ποσότητες που απομακρύνονται λόγω 

ημερομηνίας λήξης. Ο αριθμός των ασθενών που λαμβάνουν αντιμικροβιακή αγωγή έχει 

χρησιμοποιηθεί για ανάλυση και στο παρελθόν. Τα στοιχεία αυτά είναι πιο αξιόπιστα σε 

ότι αφορά τους ασθενείς της κοινότητας, καθώς είναι αρκετά ασφαλές να υποθέσει 

κανείς ότι ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν αντιμικροβιακή αγωγή μπορεί να 

υπολογιστεί από τον αριθμό των συνταγών που διανεμήθηκαν. Σε αντίθεση με τους 

νοσηλευόμενους ασθενείς, σχετικά μικρός αριθμός ασθενών στην κοινότητα λαμβάνει 

περισσότερες της μίας συνταγής και λίγοι είναι αυτοί που λαμβάνουν συνδυασμούς 

αντιβιοτικών ως θεραπεία. Ο αριθμός των ασθενών που λαμβάνουν αντιβιοτικά, σπάνια 

αναφέρεται σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Επιπρόσθετα στους λόγους που 

προαναφέρθηκαν, η μέθοδος αυτή δεν προτείνεται γιατί δεν είναι γνωστά τα ποσοτικά 
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δεδομένα για τις δόσεις και τη διάρκεια της αγωγής, και για μία ακόμα φορά τα δεδομένα 

από τέτοιες πηγές δεν είναι συγκρίσιμα. Παρ’ όλο που ο αριθμός των ασθενών που 

εξετέθησαν σε κάποιο αντιβιοτικό έχει αναφερθεί σε κάποιες, λιγοστές μελέτες, είναι 

πραγματικά χρήσιμος μόνο σε μελέτες  που εξετάζουν τον επιπολασμό των λοιμώξεων 

(Gastmeier et al., 2000). Από οικολογικής πλευράς, είναι κατανοητό ότι μπορεί να 

αποτελεί μια ενδιαφέρουσα μέτρηση, αλλά δεν προτείνεται για δημοσίευση συγκριτικών 

δεδομένων. 

2.3  ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 

Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι τρόποι έκφρασης της κατανάλωσης των 

αντιβιοτικών φαρμάκων, τόσο για την κοινότητα, όσο και για το νοσοκομειακό χώρο 

εξειδικευμένα και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ανάλογα με τη μεθοδολογία που 

ακολουθείται σε κάθε περίπτωση. Κάποιοι από αυτούς παρουσιάζονται παρακάτω. Όσον 

αφορά τη χώρα μας και την Ευρώπη γενικότερα ο τρόπος έκφρασης της κατανάλωσης 

που έχει επιλεχθεί και αυτός που παρουσιάζεται στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας 

είναι ο DDD /100 ασθενοημέρες(patients days). Σε πολλές ερευνητικές εργασίες και 

δημοσιεύσεις μπορεί να συναντήσει κανείς και DDD /1000 αθενοημέρες που ουσιαστικά 

είναι ο ίδιος τρόπος έκφρασης πολλαπλασιασμένος x 10. 

 Α. Kατανάλωση στη κοινότητα 

• DDD or PDD/1000 inhabitants-days  

 Β. Κατανάλωση στο νοσοκομείο  

• DDD or PDD/100 or 1,000 patient-days  

• DDD or PDD/100 or 1,000 administrative bed-days  

• DDD or PDD/100 or 1,000 occupied bed-days  

• DDD or PDD/100 or 1,000 admissions  

• DDD or PDD/100 or 1,000 discharges  

• DDD or PDD/month/occupied bed  
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2.4 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ 

Απ’ όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως το βασικότερο θέμα που έπρεπε να λυθεί 

ήταν αυτό του ορισμού μιας μονάδας μέτρησης η οποία θα ήταν καθολικά αποδεκτή από 

την επιστημονική κοινότητα και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως η βάση πάνω στην 

οποία θα οργανωνόταν η διαδικασία υπολογισμού της κατανάλωσης των αντιβιοτικών. 

Η μονάδα μέτρησης που θα επιλεγόταν έπρεπε να είναι ανεξάρτητη από την τιμή 

πώλησης και το μέγεθος των συσκευασιών για τους λόγους που ήδη έχουν αναφερθεί. 

Ιδανικά θα μπορούσε να συνδεόταν με την ατομική συνταγογράφηση των 

αντιμικροβιακών παραγόντων, αλλά αυτό είναι μια πληροφορία που δύσκολα θα 

μπορούσε να εξαχθεί. 

Η μονάδα μέτρησης της κατανάλωσης των αντιμικροβιακών παραγόντων που τελικά 

επικράτησε και εφαρμόστηκε  στα νοσοκομεία είναι η Ημερήσια Καθορισμένη Δόση 

(Defined Daily Dose - DDD) ανά 100 ασθενείς-ημέρες(ασθενοημέρες), DDDs. 

Η DDD για κάθε φάρμακο εκφράζει την μέση ημερήσια δόση συντήρησης σε γραμμάρια 

που χορηγείται, βάση επίσημων ενδείξεων του φαρμάκου, σε ένα ενήλικα ασθενή 

σωματικού βάρους 70 κιλών. Η Ημερήσια Καθορισμένη Δόση φαρμάκου δεν εκφράζει 

πάντα την ενδεικνυόμενη δόση ή την ημερήσια δόση που συνταγογραφείται στην καθ' 

ημέρα κλινική πρακτική. Επιπλέον η DDD είναι ανεξάρτητη από την προσαρμογή της 

δοσολογίας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασθενών καθώς και σε άλλες 

φαρμακολογικές παραμέτρους. Η DDD υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό αριθμό 

γραμμαρίων του φαρμάκου που χορηγήθηκαν προς τον αριθμό των γραμμαρίων μία 

μέσης δόσης φαρμάκου. Η μέση ημερήσια δόση του φαρμάκου καθορίζεται από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO,  2002). 

 

H DDD προκύπτει από τη σχέση :     
ή ύ  ό  ύ ( )

Μέση ημερήσια δόση φαρμάκου ( )
 

 

Ο δείκτης που θα αποτυπώνει την κατανάλωση των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία με την 

συνεχή καταγραφή του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι τα DDDs δηλαδή, 

η DDD ανά 100 ασθενείς-ημέρες(ασθενοημέρες) σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ 

για την μέτρηση της κατανάλωσης των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία. 

 



33 
 

Η κατανάλωση εκφράζεται με τα  DDDs  που υπολογίζονται από τη σχέση : 

  
𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝛈𝛍𝛆𝛒ώ𝛎 𝛎𝛐𝛔𝛈𝛌𝛆ί𝛂𝛓 𝛕𝜼𝝂 𝝅𝜺𝝆ί𝝄𝜹𝝄 𝛋𝛂𝛕𝛂𝛄𝛒𝛂𝛗ή𝛓

  x 100 ανά περίοδο καταγραφής 

 

2.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ATC, Anatomical Therapeutic Chemical classification system 

Η κατηγοριοποίηση των αντιβιοτικών θα γίνει σύμφωνα με το σύστημα ATC/DDD 

(Anatomical Therapeutic Classification ) του WHO.Η DDD υπολογίζεται για όσα 

αντιβιοτικά έχουν κωδικό στο σύστημα ATC (ATC/DDD classification, 2014 version 

https://www.whocc.no/atc_ddd_index/, ). 

Με το σύστημα ATC (  Anatomical Therapeutic Chemical classification system ) τα 

φάρμακα χωρίζονται σε 5 διαφορετικά επίπεδα, σε 14 βασικές ομάδες σύμφωνα με το 

όργανο ή το σύστημα στο οποίο δρουν, καθώς και τις χημικές, φαρμακολογικές και 

θεραπευτικές τους ιδιότητες (WHO Collaborating Centre, Όσλο, 2002 α, β) και σε 

αντίστοιχες υποκατηγορίες . Η τάξη J συμπεριλαμβάνει τα «γενικά φάρμακα έναντι των 

λοιμώξεων για συστηματική χρήση» ενώ οι αντιμικροβιακοί παράγοντες κατατάσσονται 

στην 7η κατηγορία του συστήματος ATC (therapeutic subgroup J01). Η  τάξη J01 αφορά 

ειδικότερα στα «αντιμικροβιακά φάρμακα για συστηματική χρήση». 

 Επικαιροποίηση των οδηγιών και της λίστας των φαρμάκων με κωδικό στο ATC 

πραγματοποιείται ετησίως από τον ΠΟΥ. (WHO, 2002a, 2002b)  
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ΣΥΣΤΗΜΑ ATC 

 

J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE 

J01A TETRACYCLINES 

J01B AMPHENICOLS 

J01C BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS, PENICILLINS 

This group comprises penicillin beta-lactam antibacterials, inhibiting the bacterial cell 

wall synthesis. Combinations of penicillins from different 4th levels, including beta-

lactamase inhibitors, are classified in J01CR. 

J01D OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS 

This group comprises beta-lactam antibacterials, other than penicillins. 

The cephalosporins are classified into subgroups according to generations. The reference 

applied when defining generations is "Principles and Practice of Infectious Diseases" by 

Mandell, Douglas and Benett, sixth edition, 2005. For the definitions used in this 

textbook, see under J01DB, J01DC, J01DD and J01DE. 

J01E SULFONAMIDES AND TRIMETHOPRIM 

J01F MACROLIDES, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS 

This group comprises macrolide, lincosamide and streptogramin antibacterials inhibiting 

bacterial protein synthesis through binding to the 50-S part of the ribosomes. 

J01G AMINOGLYCOSIDE ANTIBACTERIALS 

This group comprises aminoglycoside antibacterials disturbing the bacterial protein 

synthesis through binding to the 30-S part of the ribosomes. 

J01M QUINOLONE ANTIBACTERIALS 

This group comprises quinolone antibacterials, inhibiting the bacterial DNA-gyrase. 

J01R COMBINATIONS OF ANTIBACTERIALS 

This group comprises combinations of two or more antibacterials for systemic use from 

different ATC 3rd levels. 

J01X OTHER ANTIBACTERIALS 

This group comprises antibacterials with various modes of action not classified in the 

preceding groups. 
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2.6 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΨΕΥΔΟ-DDDs 

Παρ’ όλο που οι ερευνητές αναφέρονται όλο και πιο συχνά στην κατανάλωση των 

αντιβιοτικών με τη μορφή  DDDs , το σύστημα δεν χρησιμοποιείται πάντα με το σωστό 

τρόπο, και δεν είναι όλοι πάντα ξεκάθαροι στην περιγραφή της ακριβούς μεθοδολογίας 

που χρησιμοποίησαν. Οι Ronning et al. (2000) πραγματοποίησαν μια βιβλιογραφική 

αναζήτηση για να διερευνήσουν αν οι μελέτες που αφορούσαν τη χρήση των φαρμάκων 

περιείχαν επαρκείς αναφορές στις εκδόσεις του ATC/DDD συστήματος που 

χρησιμοποίησαν, έτσι ώστε τα αποτελέσματά τους να είναι συγκρίσιμα με άλλες μελέτες, 

Αναζήτησαν δημοσιεύσεις από το 1996 έως το 1998 και βρήκαν 73 εργασίες που 

αναφέρονταν στη χρήση των φαρμάκων. Το 46% των άρθρων περιείχαν τις κατάλληλες 

αναφορές για τις DDDs που χρησιμοποιούσαν, είτε αναφέροντας τον δείκτη ATC που 

συμβουλεύτηκαν, ή αναφέρονταν αναλυτικά τις DDDs που χρησιμοποίησαν. Το 54% 

των εργασιών δεν έδιναν επαρκείς πληροφορίες και δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση των 

συγκεκριμένων DDDs που χρησιμοποιούσαν. Ως εκ τούτο, οι συγκρίσεις μεταξύ των 

διαφορετικών ομάδων δεδομένων δεν ήταν δυνατή. Οι  Ronning et al.,(2000) κατέληξαν 

ότι στις μελέτες που ερευνούσαν την κατανάλωση φαρμάκων, δεν ήταν συχνό να 

παρέχονται επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς  ATC και τις  DDDs που 

χρησιμοποιήθηκαν, πιθανώς γιατί οι συγγραφείς δεν γνώριζαν ότι το σύστημα ATC/DDD 

υποβάλλεται σε συνεχείς, ετήσιες ανανεώσεις. 

Οι  Ronning et al,.(2003) στη συνέχεια αναζήτησαν αναδρομικά δεδομένα για τη χρήση 

των αντιβιοτικών από ευρωπαϊκές χώρες, εκφρασμένα ως  DDDs/1000 κατοίκους ανά 

ημέρα, από το 1994 έως το 1999. Διένειμαν φύλλα εργασίας για τη συλλογή στοιχείων 

και αναζήτησαν δεδομένα που παρουσιάστηκαν χρησιμοποιώντας την έκδοση  

ATC/DDD του 1999. Οι συγγραφείς της μελέτης κατέληξαν ότι τα βασικά προβλήματα 

ήταν η χρήση διαφορετικών εκδόσεων ATC/DDD, η χρήση διαφορετικών DDDs για 

προϊόντα συνδυασμών καθώς και η χρήση μη εγκεκριμένων/εθνικών DDDs. Αυτή η 

μελέτη επισήμανε ακόμη ότι οι περισσότερες χώρες δεν μπορούσαν να χορηγήσουν 

νοσοκομειακά δεδομένα. Τα δεδομένα της κοινότητας ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό 

διαθέσιμα, παρ’ όλο που το μεγαλύτερό τους κομμάτι βασιζόταν στις συνολικές 

πωλήσεις από στοιχεία που αφορούσαν χονδρικές πωλήσεις. 

Έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλες μονάδες για τη χρήση των αντιβιοτικών πέρα από αυτές 

που συστήνονται από τον ΠΟΥ, μερικές δε από αυτές έχουν δημοσιευτεί. Επειδή οι  

DDDs του ΠΟΥ δεν αντιστοιχούν πάντοτε στη δόση που χρησιμοποιείται πραγματικά, 
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μερικοί ερευνητές προσάρμοσαν τις DDDs, αλλάζοντάς τις με τη δόση που 

χρησιμοποιείται τοπικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι σωστό πλέον να 

χρησιμοποιείται ο όρος  DDDs και αντί για αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τον όρο 

«συνταγογραφούμενες ημερήσιες δόσεις»(prescribed daily doses: PDDs). Παρ’ όλο που 

συχνά γίνεται σύγκριση δεδομένων από νοσοκομεία με τις ίδιες  PDDs (Crowcroft et al., 

1999) γενικά δεν είναι δυνατή η σύγκριση των PDDs. Μία εναλλακτική ονομασία για 

την PDD είναι και «καθορισμένη ημερήσια χορήγηση»(defined daily administration: 

DDA). 

Τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιείται μία μεγάλη επιπρόσθετη ομάδα, από ανεπίσημα 

ακρωνύμια, τα περισσότερα από τα οποία το μόνο που προσφέρουν είναι η μεγαλύτερη 

σύγχυση. Για παράδειγμα, ο όρος  PDDs/1000 κατοίκους ανά ημέρα έχει συντμηθεί σε 

DID,ενώ DΡP είναι η DDD ανά συσκευασία και DDS είναι οι DDDs που 

καταναλώθηκαν ανά περιοχή/χρόνο. (Gould Ian M. and W. M. Jos , 2005) 

Για να μετρηθεί όμως η κατανάλωση των αντιβιοτικών θα πρέπει να υπάρχει το 

κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα υποστηρίζει και θα διευκολύνει αυτή τη 

διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η ανάγκη για ποσοτικό προσδιορισμό της κατανάλωσης των αντιβιοτικών δημιούργησε 

την ανάγκη για ύπαρξη πληροφοριακών συστημάτων τα οποία θα παρείχαν τη 

συγκεκριμένη πληροφορία στην επιστημονική κοινότητα. Έτσι σχεδιάστηκαν 

προγράμματα για το σκοπό αυτό όπως στον Καναδά το 2004 (Hutchinson M James et al, 

2004 ) και στο Κατάρ για την περίοδο 2012-2015 (Humberto Guanche Garcell et al, 

2016). 

Τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται βασίζονται όλα στην εξαγωγή 

αποτελεσμάτων με την προτεινόμενη μεθοδολογία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας που αναλύθηκε παραπάνω, αυτή που χρησιμοποιεί την Ημερήσια Καθορισμένη 

Δόση (DDD), για τον προσδιορισμό των DDDs. Το υπολογιστικό κομμάτι, γίνεται είτε 

με τη χρήση απλών υπολογιστικών συστημάτων, είτε με τη χρήση πιο εξελιγμένων 

πληροφοριακών προγραμμάτων, όπως το ABC calculator που έχουμε αναλύσει ήδη ή και 

το AMC Tool που θα παρουσιαστεί σε γενικές γραμμές παρακάτω. 

Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα μέσω του ECDC, το πληροφοριακό σύστημα 

που προτείνεται και αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται είναι το ABC calculator    

AMC Tool: the antimicrobial consumption tool 

Το AMC Tool είναι ένα πληροφοριακό πρόγραμμα για τον υπολογισμό της κατανάλωσης 

αντιμικροβιακής ουσιών. Σκοπεύει να αντικαταστήσει το ABC Calc. Όπως και το ABC 

calculator, το AMC Tool υπολογίζει τα δεδομένα αντιμικροβιακής κατανάλωσης που 

παρέχονται ως αριθμοί συσκευασιών σε αριθμούς καθορισμένων ημερήσιων δόσεων 

(DDD) χρησιμοποιώντας τον δείκτη ATC / DDD. 

Σε σύγκριση με το ABC Calc, το AMC Tool έχει ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες.Το 

AMC Tool μπορεί να επεξεργαστεί και άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών φαρμάκων 

εκτός από τα αντιβιοτικά όπως τα αντιμυκητιασικά και τα αντιιικά. Επίσης παρέχει τη 

δυνατότητα χρήσης δύο διαφορετικών δεικτών (DDD ανά 100 ασθενοημέρες και DDD 

ανά 1000 κατοίκους ημερησίως) σαν παρονομαστή, κάτι που καθιστά το AMC Tool 

χρήσιμο για τη μέτρηση της αντιμικροβιακής κατανάλωσης στα νοσοκομεία αλλά και 

στην κοινότητα. 



 

Οι αντικειμενικοί στόχοι του AMC Tool σε σχέση με τον ABC calc είναι η βελτίωση της 

εμπειρίας του χρήστη και η βελτίωση της «συντηρισιμότητας» 

εξέλιξης και ανάπτυξης.Το AMC Tool διατίθεται και αυτό δωρεάν.

Παρακάτω ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση του AMC Tool που προέρχεται από 

την ESGAP  ( ESCMID Study

Εικόνα 9. Πίνακας πληροφοριών ευρετηρίου ATC / DDD

Εικόνα 10. Εισαγωγή δεδομένων. 

πεδίο της ουσίας ATC στο AMC Tool
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Οι αντικειμενικοί στόχοι του AMC Tool σε σχέση με τον ABC calc είναι η βελτίωση της 

εμπειρίας του χρήστη και η βελτίωση της «συντηρισιμότητας» - maintainability

ξης και ανάπτυξης.Το AMC Tool διατίθεται και αυτό δωρεάν. 

Παρακάτω ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση του AMC Tool που προέρχεται από 

Study Group for Antimicrobial Stewardship) 

Πίνακας πληροφοριών ευρετηρίου ATC / DDD του AMC Tool 

Εισαγωγή δεδομένων. Πλαίσιο εισαγωγής δεδομένων με αυτόματη συμπλήρωση για το 

το AMC Tool 

Οι αντικειμενικοί στόχοι του AMC Tool σε σχέση με τον ABC calc είναι η βελτίωση της 

maintainability με όρους 

Παρακάτω ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση του AMC Tool που προέρχεται από 

 

 

με αυτόματη συμπλήρωση για το 



 

 

Εικόνα 11. Υπολογισμός DDD  

 

Εικόνα 12. Έλεγχος εισαγωγής δεδομένων
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  στο AMC Tool 

Έλεγχος εισαγωγής δεδομένων στο AMC Tool 
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3.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ABC CALCULATOR (ABC Calc) 

 

 

 

Αναπτύχθηκε αρχικά από Τμήμα Μικροβιακής Αντοχής και Νοσοκομειακής Υγιεινής 

του Statens Serum Institut (Κοπεγχάγη, Δανία) από τον Dr Dominique Monnet, ως τμήμα 

του προγράμματος Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research 

Programme (DANMAP)  

Ο ABC Calc (Monnet,2003) αποτελεί ένα απλό υπολογιστικό εργαλείο , το οποίο 

χρησιμοποιεί το σύστημα ATC/DDD για να μετρήσει την κατανάλωση αντιβιοτικών 

τόσο σε επίπεδο νοσοκομείου , όσο και κλινικής με τη μορφή DDDs / 100 ημέρες 

νοσηλείας. Μετατρέπει τα δεδομένα που συγκεντρώνονται και αναφέρονται από τα 

φαρμακεία των νοσοκομείων (συνήθως σαν αριθμός φιαλιδίων ή συσκευασιών 

φαρμάκων) σε ποσοστά που εκφράζουν με σαφήνεια τη χρήση των αντιβιοτικών.  

 

 

 

 

 



 

Για κάθε προϊόν που αναφέρεται από το φαρμακείο ο  

• το όνομα του προϊόντος 

• τον αριθμό των γραμμαρίων ανά μονάδα δόσεως

• τον αριθμό των δόσεων ανά συσκευασία

• τον αριθμό των συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν την καθορισμένη χρονική 

περίοδο. 

 

To ABC Calc διατίθεται ελεύθερα, ως εφαρμογή του 

σε ετήσια βάση για να συμπεριλάβει τις όποιες αλλαγές γίνονται στο σύστημα 

ATC/DDD. Η έκφραση τ

εισαγωγή στοιχείων για τον υπολογισμό τόσο του αριθμητή , όσο και του παρονομαστή.

 

3.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Εικόνα 13. ABC Calc Κεντρική Σελίδα Εισαγωγής Δεδομένων

Ακολουθούν τα δεδομένα που καταχωρούνται στις στήλες του υπολογιστικού εργαλείου 

ABC Calc (Εικόνα 13):  
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Για κάθε προϊόν που αναφέρεται από το φαρμακείο ο  ABC Calc ζητά πληροφορίες για 

το όνομα του προϊόντος  

τον αριθμό των γραμμαρίων ανά μονάδα δόσεως 

τον αριθμό των δόσεων ανά συσκευασία 

αριθμό των συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν την καθορισμένη χρονική 

διατίθεται ελεύθερα, ως εφαρμογή του Microsoft Excel 

σε ετήσια βάση για να συμπεριλάβει τις όποιες αλλαγές γίνονται στο σύστημα 

. Η έκφραση των δεδομένων σε DDDs / 100 ημέρες νοσηλείας απαιτεί 

εισαγωγή στοιχείων για τον υπολογισμό τόσο του αριθμητή , όσο και του παρονομαστή.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ   

Κεντρική Σελίδα Εισαγωγής Δεδομένων 

Ακολουθούν τα δεδομένα που καταχωρούνται στις στήλες του υπολογιστικού εργαλείου 

ζητά πληροφορίες για  

αριθμό των συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν την καθορισμένη χρονική 

 και τροποποιείται 

σε ετήσια βάση για να συμπεριλάβει τις όποιες αλλαγές γίνονται στο σύστημα 

/ 100 ημέρες νοσηλείας απαιτεί 

εισαγωγή στοιχείων για τον υπολογισμό τόσο του αριθμητή , όσο και του παρονομαστή. 

  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Ακολουθούν τα δεδομένα που καταχωρούνται στις στήλες του υπολογιστικού εργαλείου 
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3.3.1  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ 

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ.  

Στη στήλη D (Name of the product) αναγράφεται η εμπορική ονομασία του σκευάσματος 

και η φαρμακοτεχνική του μορφή για τη συγκεκριμένη δραστική ουσία. Μπορούν να 

δημιουργηθούν και άλλες οριζόντιες σειρές που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη 

δραστική ουσία και η κάθε σειρά να αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη φαρμακοτεχνική 

μορφή μιας εμπορικής ονομασίας. Π.χ. για τη δραστική Ciprofloxacin, μπορούν να 

δημιουργηθούν ξεχωριστές σειρές για τις διάφορες εμπορικές ονομασίες που υπάρχουν 

στο κάθε νοσοκομείο π.χ. Ciproxin 200 mg inj., Ciproxin 400 mg inj., Ciproxin 500 mg 

tabl., Nafloxin 200 mg inj., Ciprofal 400 mg inj., κ.ο.κ.. Η εισαγωγή γραμμής γίνεται 

επιλέγοντας την συγκεκριμένη γραμμή (π.χ. γραμμή 49) κάτω από την οποία θέλουμε να 

εισάγουμε μια άλλη γραμμή πηγαίνοντας τον κέρσορα στην άκρη της επιλεγόμενης 

γραμμής, στην αρχή του αριθμού της γραμμής (Εικόνα 14). Κατόπιν, επιλέγουμε 

αντιγραφή (copy) και παραμένοντας στη συγκεκριμένη γραμμή (γραμμή 49 στο 

παράδειγμά μας), πατάμε εισαγωγή (insert) και έπειτα εισαγωγή αντιγραμμένων κελιών 

(insert copied cells) και αυτόματα δημιουργείται από κάτω μια όμοια γραμμή. 

 

 
Εικόνα 14. Τρόπος εισαγωγής οριζόντιας γραμμής όμοιας με την γραμμή που κάναμε αντιγραφή 

(π.χ.γραμμής 49) 
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3.3.2  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑ ΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΕ 

ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ  

Στη στήλη E της εικόνας 13 αναγράφεται ο αριθμός των γραμμαρίων που περιέχονται σε 

κάθε δόση φαρμάκου.  

 

3.3.3  ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ  

Στη στήλη F αναγράφεται ο αριθμός των δόσεων που περιλαμβάνονται στη κάθε 

συσκευασία.  

 

3.3.4  ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΠΑΚΕΤΑ 

Στη στήλη L πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των συσκευασιών- πακέτα που 

καταναλώθηκαν την εξεταζόμενη χρονική περίοδο (π.χ. εξάμηνο). Το πρόγραμμα μόνο 

του έχει τη δυνατότητα να αθροίζει των αριθμό των συσκευασιών ανά δραστική ουσία 

και να τον μετατρέπει από γραμμάρια (στήλη Μ) σε DDD (στήλη Ν). 

 

3.3.5  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ DDDS/100 ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  

Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα έκφρασης των δεδομένων σε DDDs/100 ημέρες 

νοσηλείας. Απαιτεί όμως την εισαγωγή σε ξεχωριστό πεδίο είτε του συνολικού αριθμού 

ημερών νοσηλείας είτε την % πληρότητα των κλινών (που εκφράζεται μέσω του δείκτη 

Occupancy Index), για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως φαίνεται στην εικόνα 

15. Όπως φαίνεται επίσης στην εικόνα 15 τα δεδομένα αθροίζονται και ομαδοποιούνται 

ανά θεραπευτική κατηγορία (τετρακυκλίνες, πενικιλλίνες), αλλά και υποκατηγορίες (π.χ. 

για τις κεφαλοσπορίνες σε 1ης , 2 ης, 3ης, 4ης γενιάς). Στο κάτω μέρος του ίδιου φύλλου 

Excel, υπάρχει η δυνατότητα να δούμε τα DDDs/100 ημέρες νοσηλείας για κάθε 

δραστική ουσία (Εικόνα 18)  
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Εικόνα 15. ABC calculator, περιβάλλον εργασίας 1 

 

.  

Εικόνα 16. ABC calculator, περιβάλλον εργασίας 2 
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Εικόνα 17. Μετατροπή δεδομένων κατανάλωσης σε DDDs/100ημέρες νοσηλείας ανά θεραπευτική 

κατηγορία 

 

 

 
Εικόνα 18. Μετατροπή δεδομένων κατανάλωσης σε DDDs/100ημέρες νοσηλείας ανά δραστική ουσία 
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3.3.6  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ  

Για την αυτόματη εισαγωγή των δεδομένων κατανάλωσης ανά δραστική ουσία που όπως 

είπαμε γίνεται στη στήλη L της πρώτης εικόνας, θα πρέπει να γίνεται εξαγωγή των 

αριθμητικών δεδομένων κατανάλωσης ανά σκεύασμα από το μηχανογραφικό σύστημα 

του φαρμακείου του νοσοκομείου σε ένα αρχείο Excel, με την προϋπόθεση να υπάρχει 

σε κάθε σκεύασμα και ο αντίστοιχος κωδικός κατά ATC της δραστικής του ουσίας. 

Μόλις γίνει αυτό, το μόνο που απομένει είναι να γίνει αντιγραφή (copy) και επικόλληση 

(paste), του αρχείου αυτού στο ήδη δημιουργημένο και προσαρμοσμένο για τις ανάγκες 

του νοσοκομείου φύλλο Excel του ABC Calc, το οποίο θα πρέπει να περιέχει όλα τα 

σκευάσματα (ανά φαρμακοτεχνική μορφή), που έχει το φαρμακείο του κάθε 

νοσοκομείου. Το Excel του ABC Calc επειδή περιλαμβάνει κωδικοποίηση κατά ATC 

όλων των δραστικών ουσιών (στήλη Η της εικόνας 13), θα αναγνωρίσει και θα 

μετατρέψει αυτόματα τον αριθμό συσκευασιών του κάθε σκευάσματος σε DDDs.( 

Οδηγίες χρήσης υπολογιστικού εργαλείου (ABC calc), ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, Αθήνα 2015) 

Αφού λοιπόν πραγματοποιηθεί η σωστή συμπλήρωση των αντίστοιχων κελιών στο ABC 

Calc το αποτέλεσμα που θα προκύπτει θα είναι τα DDDs ανά 100 ασθενοημέρες. 

Προκύπτει νούμερο τόσο για τη συνολική κατανάλωση αντιβιοτικών στο νοσοκομείο, 

όσο και για κάθε μια ομάδα αντιβιοτικών ξεχωριστά για το χρονικό διάστημα που μας 

ενδιαφέρει. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ ζητάει τη συμπλήρωση του ειδικού δελτίου καταγραφής 

κατανάλωσης αντιβιοτικών (εικόνα 19) δύο φορές το χρόνο, ανά εξάμηνο. Σε επόμενο 

στάδιο της διαδικασίας επιτήρησης της κατανάλωσης των αντιβιοτικών, η ίδια 

καταγραφή θα μπορεί να γίνεται και ανά κλινικό τομέα κάθε νοσοκομείου δηλαδή να 

διαχωρίζονται και να υπολογίζονται ξεχωριστά τα DDDs για τον παθολογικό τομέα, το 

χειρουργικό τομέα και τις μονάδες εντατικής θεραπείας ενηλίκων και νεογνών-ΜΕΘ και 

ΜΕΝΝ αντίστοιχα (εικόνα 20). 
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Εικόνα 19. Εξαμηνιαίο δελτίο καταγραφής κατανάλωσης αντιβιοτικών, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ 
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Εικόνα 20. Εξαμηνιαίο δελτίο καταγραφής κατανάλωσης αντιβιοτικών ανά κλινικό τομέα, 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ 

 

Ανεξάρτητα από τα δεδομένα που πρέπει να αποστέλλονται στο γραφείο μικροβιακής 

αντοχής του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ ως συμβατική υποχρέωση κάθε νοσοκομείου, τα δεδομένα 

που προκύπτουν είναι πολύ χρήσιμα για το Φαρμακείο του κάθε νοσηλευτικού 

ιδρύματος, την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) και κατά συνέπεια και για 

τη Διοίκηση, αφού εξάγονται στοιχεία ιδιαίτερα χρήσιμα που αντανακλούν στην 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους νοσηλευόμενους. Παρακάτω 

παρατίθενται δύο διαγράμματα που έχουν προκύψει από πραγματικά δεδομένα. Έχει 

υπολογισθεί με τη χρήση του ABC Calc η μηνιαία κατανάλωση αντιβιοτικών σε DDDs 

ανά 100 ασθενοημέρες (διάγραμμα 1) και στη συνέχεια οι αντίστοιχες καταναλώσεις ανά 

τρίμηνο, εξάμηνο και τέλος ετησίως (διάγραμμα 2 ). Οι πληροφορίες αυτές ιδιαίτερα με 

τη μορφή διαγραμμάτων αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την Επιτροπή Νοσοκομειακών 

Λοιμώξεων, η οποία μπορεί να παραδώσει στη Διοίκηση την έκθεσή της και με δύο 
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διαγράμματα να παρουσιάσει τη συνολική εικόνα της κατανάλωσης των αντιβιοτικών για 

το νοσοκομείο. 
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Διάγραμμα 2. Κατανάλωση αντιβιοτικών σε DDDs ανά 100 ασθενοημέρες 

Επιπλέον, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε Νοσηλευτικού Ιδρύματος 
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μια πλήρη εικόνα για την κατανάλωση των αντιβιοτικών ανά κατηγορία. Με τον τρόπο 

αυτό έχει μια σχηματική παράσταση της κατανάλωσης και σε συνδυασμό και με τα 

απόλυτα νούμερα που προκύπτουν μπορεί εντοπίσει πιθανές καταχρήσεις στην 

κατανάλωση που συνδυάζονται στην πλειονότητα των περιπτώσεων με μη ορθολογική 

χρήση των αντιβιοτικών και να αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου (εικόνα 21). 

 

Εικόνα 21. Κατανάλωση αντιβιοτικών ανά κατηγορία σε DDDs ανά 100 ασθενοημέρες 

 

Παρακάτω ακολουθεί η σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας καταγραφής της 
κατανάλωσης αντιβιοτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων  στα νοσηλευτικά ιδρύματα. 
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ECDC
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

ABC calculator

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ DDDs

Εικόνα 22. Σχηματική απεικόνιση διαδικασίας καταγραφής κατανάλωσης αντιβιοτικών στα 
νοσηλευτικά ιδρύματα 
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3.4 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Ακολουθεί η παρουσίαση του αλγόριθμου χρήσης του υπολογιστικού εργαλείου 
κατανάλωσης αντιβιοτικών (ABC cal) στα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως αυτός έχει 
παρουσιασθεί από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ . 

 

• Διαμόρφωση βάσης δεδομένων φαρμακείου 
σύμφωνα με το σύστημα ATC του WHO.Κάθε 
υπό μελέτη αντιμικροβιακός παράγοντας 
χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο κωδικό

• Doxycyline oral(O)-JO1AAO2
• Doxycyline parenteral(P)-JO1AAO2

ΒΗΜΑ 
1

• Διαμόρφωση βάσης δεδομένων υπολογιστικού 
εργαλείου ABC Calc σύμφωνα με τα 
σκευάσματα που συνταγογραφούνται στο 
νοσοκομείο.Π.χ. προσθήκη νέων γραμμών 
ανάλογα μετα σκευάσματα και την 
φαρμακοτεχνική τους μορφή

ΒΗΜΑ 
2

• Εξαγωγή από την βάση δεδομένων του 
φαρμακείου excel με τα δεδομένα των υπό 
μελέτη αντιβιοτικών και καταχώρησή τους στις 
αντίστοιχες στήλες του υπολογιστικού εργαλείου 
σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες για τον 
υπολογισμό των DDDs ανά δραστική ουσία και 
αθροιστικά ανά κατηγορία αντιβιοτικών

ΒΗΜΑ 
3

• Καταχώρηση στο υπολογιστικό εργαλείο τις 
ημέρες νοσηλείας των ασθενών για το εξάμηνο 
μελέτης και υπολογισμό των DDDs/100 ημέρες 
νοσηλείας ανά δραστική ουσία και αθροιστικά 
ανά κατηγορία αντιβιοτικών

ΒΗΜΑ 
4
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3.5 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ  

 

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, η δημιουργία συγκρίσιμων, τοπικών και εθνικών 

βάσεων δεδομένων για τη χρήση των αντιβιοτικών είναι θεμελιώδους σημασίας για την 

αποτελεσματική διερεύνηση του προβλήματος της αντοχής στα αντιβιοτικά. Η χρήση του 

συστήματος  ATC/DDD, ως η κύρια ομόφωνα αποδεκτή μέθοδος, είναι πολύ σημαντική 

για τη σύγκριση και την αξιολόγηση των επιδράσεων που μπορούν να έχουν οι μελέτες 

παρέμβασης. Ένας μεγάλος αριθμός οργανωμένων σχεδίων και προγραμμάτων 

επιτήρησης φαίνεται να χρησιμοποιούν ικανοποιητικά το σύστημα. Μερικά από αυτά 

είναι τα παρακάτω (Gould Ian M. and W. M. Jos , 2005): 

 Το σύστημα ATC/DDD χρησιμοποιείται εδώ και καιρό από το 

DANMAP(Monnet et al.,2000) 

 Η European Study Group on Antibiotic Policies χρησιμοποιεί το σύστημα, 

εφαρμόζοντας τον ABC Calc. 

 Το πρόγραμμα VIRESIST, το οποίο έχει σκοπό τη μελέτη των σχέσεων που 

μπορεί να υπάρχουν μεταξύ της κατανάλωσης των αντιβιοτικών και της 

αντοχής, καθώς και την πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων. Το  VIRESIST, 

είναι ένα ισπανικό ακρωνύμιο και προκύπτει από τη φράση «Resistance 

Surveillance using Time Series Analysis Techniques». Είναι ένα πρόγραμμα 

που εφαρμόζεται  σε επίπεδο νοσοκομείου και αντιπαραβάλλει τα μηνιαία 

δεδομένα για την κατανάλωση των αντιβιοτικών, ανά κλινική, με τα δεδομένα 

για την αντοχή στα αντιβιοτικά. 

 Η European Commission DG Research χρηματοδότησε το πρόγραμμα 

ARPAC το οποίο χρησιμοποίησε το σύστημα ATC/DDD και ειδικότερα την 

εφαρμογή ABC Calc για να αντιπαραβάλλει τα συνολικά δεδομένα ως προς 

τη χρήση των αντιβιοτικών από ευρωπαϊκά νοσοκομεία και μονάδες 

εντατικής θεραπείας. 

 Το DG Sanco της European Commission χρηματοδότησε το πρόγραμμα 

European Surveillance of Antibiotic Consumption (ESAC) .Το ESAC είναι 

ένα πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο έχει σκοπό τη συλλογή 

τυποποιημένων, εναρμονισμένων και συγκρίσιμων δεδομένων για την 

κατανάλωση των αντιβιοτικών. Ο στόχος είναι να καταγράψει τις 

διακυμάνσεις που παρουσιάζει η κατανάλωση των αντιβιοτικών και να τις 

μεταφράσει σε ποιοτικούς δείκτες οι οποίοι θα επιτρέψουν στις υπηρεσίες 

δημόσιας υγείας να παρακολουθήσουν την κατανάλωση σε χρόνο και τόπο, 
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να προβούν σε παρεμβάσεις και να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων πρόληψης. Σήμερα όπως έχει αναφερθεί στα προηγούμενα 

έχει δώσει τη θέση του στο ESAC-Net. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 

Η κατανάλωση των αντιβιοτικών φαρμάκων - η μέτρηση και ο τρόπος με τον οποίο 

γίνεται αναλύθηκαν διεξοδικά στο προηγούμενο κεφάλαιο – αποτελεί ένα από τους εννέα 

δείκτες (4ος Δείκτης) τους οποίους έχει ορίσει το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και οι οποίοι θα πρέπει να 

επιτηρούνται και να αξιολογούνται από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και 

κατά συνέπεια από τη Διοίκηση του κάθε Νοσοκομείου.  

4.1 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ 

Ο έλεγχος της μικροβιακής αντοχής και των νοσοκομειακών λοιμώξεων αποτελεί 

στρατηγικό στόχο για τις υπηρεσίες υγείας της χώρας, αλλά επεκτείνεται και σε ευρύτερο 

περιβάλλον αφού το πρόβλημα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, εντοπίζεται σε παγκόσμια 

κλίμακα. 

Για την Ελλάδα, με συντονιστή τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, γίνεται μια 

μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε ο κάθε Χώρος Παροχής Υπηρεσιών Υγείας να αναπτύξει 

στρατηγικό και λεπτομερή επιχειρησιακό σχεδιασμό για την εφαρμογή διαδικασιών και 

κατευθυντήριων οδηγιών κατάλληλων για τα δικά του δεδομένα και τις δικές του 

ιδιαιτερότητες. 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως η επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής είναι μια σύνθετη 

διαδικασία συνεχούς ελέγχου και παρατήρησης μιας σειράς δεικτών που έχουν ορισθεί 

από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και απαιτείται η συνεργασία πολλών και διαφορετικών τμημάτων 

μέσα στο ίδιο το νοσηλευτικό ίδρυμα ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Πρώτη η ίδια η Διοίκηση οφείλει να συμμετέχει ενεργά στην όλη διαδικασία. Από εκεί 

και πέρα, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, η Νοσηλευτική Υπηρεσία, το 

Μικροβιολογικό Εργαστήριο και το νοσοκομειακό Φαρμακείο θα πρέπει να παρέχουν τα 

απαραίτητα εκείνα δεδομένα που θα αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό. 

Επιγραμματικά, λοιπόν, παρακάτω γίνεται αναφορά στους δείκτες αυτούς. 
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4.2  1οςΔΕΙΚΤΗΣ: Μηνιαία επίπτωση βακτηριαιμιών από 

πολυανθεκτικά παθογόνα 

Πρόκειται για τον αριθμό των βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά παθογόνα που 

επιτηρούνται, ανά χίλιες ημέρες νοσηλείας, ανά μήνα. 

Ο δείκτης αξιολογείται για κάθε νοσοκομείο όσον αφορά την πτωτική ή αυξητική του 

τάση διαχρονικά, σε συνάρτηση με τους στόχους που έχουν τεθεί για το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. Επιπλέον, σε κάθε έκθεση δεδομένων επιτήρησης παρέχονται οι 

τάσεις της επίπτωσης όλων των νοσοκομείων, σε εθνικό επίπεδο, καθώς και κατά ομάδες 

νοσοκομείων με βάση τον αριθμό των λειτουργικών κλινών. 

 

4.3 2ος ΔΕΙΚΤΗΣ: Σημειακός επιπολασμός νοσοκομειακών λοιμώξεων 

και χρήσης αντιβιοτικών 

Ο σημειακός επιπολασμός των νοσοκομειακών λοιμώξεων ως σκοπό έχει την 

παρακολούθηση της τάσης της συχνότητας συγκεκριμένων νοσοκομειακών λοιμώξεων 

(ανά σημείο εντόπισης, παθογόνο, τμήμα/κλινική) και τη σύγκριση αυτής με το γενικό 

πανευρωπαϊκό δείκτη και τους δείκτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, με τελικό στόχο την 

εφαρμογή παρεμβάσεων και τη μείωση ή και εκμηδένισή τους. 

Ο σημειακός επιπολασμός χρήσης αντιβιοτικών ως σκοπό έχει την παρακολούθηση της 

τάσης της κατανάλωσης αντιβιοτικών (συνολικά και ανά λοίμωξη, παθογόνο, 

τμήμα/κλινική) και τη σύγκριση αυτής με το γενικό πανευρωπαϊκό δείκτη και τους 

επιμέρους δείκτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, με τελικό στόχο τη μείωση και 

εκμηδένιση της άσκοπης κατανάλωσης αντιβιοτικών. Ο σημειακός επιπολασμός για την 

κατανάλωση αντιβιοτικών γίνεται ταυτόχρονα με το σημειακό επιπολασμό των 

νοσοκομειακών λοιμώξεων και οι στόχοι είναι: 

 Η αποτύπωση της συχνότητας των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της χρήσης 

των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε δύο έτη). 

 Η καταγραφή των χαρακτηριστικών των νοσοκομειακών λοιμώξεων (είδος 

λοίμωξης, παθογόνος μικροοργανισμός και δείκτες μικροβιακής αντοχής) και της 

χρήσης των αντιβιοτικών (αντιμικροβιακός παράγοντας, ένδειξη χορήγησης), για 

κάθε κατηγορία κλινικών τμημάτων και ασθενών. 
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Η αξιολόγηση και η ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα του σημειακού 

επιπολασμού νοσοκομειακών λοιμώξεων και της κατανάλωσης των αντιβιοτικών σε 

κάθε νοσοκομείο έχει ως στόχο: 

 Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα πρόληψης των 

νοσοκομειακών λοιμώξεων και ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών. 

 Να βελτιώνεται κάθε φορά η διαδικασία της επιτήρησης με την αξιοποίηση 

της εμπειρίας και των ικανοτήτων του προσωπικού που αναλαμβάνει τη 

διεκπεραίωση της καταγραφής. 

 Να καθορίζονται κάθε φορά συγκεκριμένοι αριθμητικοί στόχοι τόσο σε 

επίπεδο νοσοκομείου όσο και σε επίπεδο επιμέρους τμημάτων. 

 Να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται από το 

κάθε νοσοκομείο για τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων και την 

εφαρμογή της στρατηγικής ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών. 

 Να αξιολογούνται και να επανακαθορίζονται στοχευμένες εκπαιδευτικές 

δράσεις ανά τμήμακαι για το σύνολο του νοσοκομείου που θα περιλαμβάνουν 

την επιτήρηση, την εφαρμογή των μέτρων και τη συμμόρφωση στους κανόνες 

της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών. 

 

4.4 3ος ΔΕΙΚΤΗΣ: Επιτήρηση μικροβιακής αντοχής 

Τα ποσοστά μικροβιακής αντοχής καταγράφονται ανά είδος μικροοργανισμού και ανά 

μικροβιακό παράγοντα συνολικά κάθε εξάμηνο. Ανά είδος μικροοργανισμού 

καταγράφεται το ποσοστό μη ευαίσθητων στελεχών στις σημαντικότερες κατηγορίες 

διαθέσιμων αντιμικροβιακών παραγόντων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 

λοιμώξεων από τα συγκεκριμένα παθογόνα. 

 

4.5 4ος ΔΕΙΚΤΗΣ: Κατανάλωση αντιβιοτικών 

Τα χαρακτηριστικά και οι λεπτομέρειες του συγκεκριμένου δείκτη έχουν αναλυθεί 

διεξοδικά στα προηγούμενα κεφάλαια αυτής της μελέτης. 
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4.6 5ος ΔΕΙΚΤΗΣ: Συμμόρφωση στην υγιεινή των χεριών 

 

Ως δείκτη συμμόρφωσης στην υγιεινή των χεριών χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα 

των καταγραφών συμμόρφωσης στα 5 βήματα για την υγιεινή των χεριών του ΠΟΥ. 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που εξέδωσε ο ΠΟΥ το 2009 η υγιεινή των 

χεριών θα πρέπει να εφαρμόζεται : 

 Πριν από την επαφή με ασθενή  για να προστατευθεί ο ασθενής από τα παθογόνα 

μικρόβια που μεταφέρονται με τα χέρια μας 

 Πριν από καθαρό ή άσηπτο χειρισμό για να προστατευθεί ο ασθενής από 

μεταφορά μικροβίων που αποικίζουν εμάς και τον ίδιο και μπορεί να γίνουν 

παθογόνα σε περίπτωση που εισέλθουν στην κυκλοφορία του. 

 Μετά από έκθεση σε σωματικά υγρά για να προστατέψουμε τον εαυτό μας και το 

επαγγελματικό μας περιβάλλον από τα παθογόνα μικρόβια του ασθενούς. 

 Μετά από επαφή με τον ασθενή, για να προστατέψουμε τον εαυτό μας και το 

επαγγελματικό μας περιβάλλον από τα παθογόνα μικρόβια του ασθενούς. 

 Μετά από επαφή με το άψυχο περιβάλλον του ασθενή, για να προστατέψουμε τον 

εαυτό μας και το επαγγελματικό μας περιβάλλον από τα παθογόνα μικρόβια του 

ασθενούς. (WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care) 

Ο συγκεκριμένος δείκτης αξιολογείται όσον αφορά την πτωτική ή αυξητική του τάση 

μέσα στο χρόνο σε συνάρτηση με τους στόχους που έχει θέσει το κάθε νοσοκομείο. 

 

4.7 6ος ΔΕΙΚΤΗΣ: Κατανάλωση αλκοολούχου αντισηπτικού 

 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται για κάθε κλινική σύμφωνα με τον τύπο: 

 

Κατανάλωση αντισηπτικού ανά 1000 ημέρες νοσηλείας (ασθενο-ημέρες) 

 

Κατανάλωση αντισηπτικού = 
𝛆𝛕ή𝛔𝛊𝛂 𝛋𝛂𝛕𝛂𝛎ά𝛌𝛚𝛔𝛈 𝛂𝛎𝛕𝛊𝛔𝛈𝛑𝛕𝛊𝛋𝛐ύ 𝛔𝛆 𝐦𝐥

𝛈𝛍έ𝛒𝛆𝛓 𝛎𝛐𝛔𝛈𝛌𝛆ί𝛂𝛓 𝛄𝛊𝛂 ό𝛌𝛐 𝛕𝛐 έ𝛕𝛐𝛓
 x 1000 

 

Η επιτήρηση του δείκτη της κατανάλωσης αλκοολούχου αντισηπτικού ανά κλινική σε 

κάθε νοσοκομείο σε ετήσια βάση, επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ κλινικών 

και νοσοκομείων με τα ανάλογα χαρακτηριστικά, όσο και για το ίδιο νοσοκομείο σε 
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διαδοχικά έτη. Σε κάθε περίπτωση ο δείκτης αυτός δεδομένου ότι αποτελεί έμμεσο 

δείκτη της συμμόρφωσης στην υγιεινή θα πρέπει να αξιολογείται σε συνάρτηση με 

άλλους δείκτες (καταγραφή συμμόρφωσης, επίπτωση λοιμώξεων) 

 

 

4.8 7ος ΔΕΙΚΤΗΣ : Συμμόρφωση στις προφυλάξεις επαφής 

 

Ο δείκτης αυτός ανήκει στην κατηγορία των δεικτών επιτήρησης διαδικασιών (process 

indicator). Αποσκοπεί στην επιτήρηση της εφαρμογής των προφυλάξεων επαφής (ΠΕ) 

που αποτελούν και το σύνολο των ενδεικνυόμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου της 

διασποράς των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών στο νοσοκομειακό περιβάλλον. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης εκφράζει το ποσοστό των νέων νοσηλευομένων ασθενών, ανά 

μήνα, με λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς που 

επιτηρούνται, που απομονώθηκαν ή συν-νοσηλεύτηκαν με άλλους ασθενείς με το ίδιο 

παθογόνο μετά την 1η απομόνωση του πολυανθεκτικού στελέχους 

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί δείκτη παρακολούθησης της συμμόρφωσης στη 

διαδικασία του φυσικού διαχωρισμού των ασθενών με λοίμωξη/αποικισμό από 

πολυανθεκτικά παθογόνα. 

 

4.9 8ος ΔΕΙΚΤΗΣ: Αντιγριπικός εμβολιασμός προσωπικού 

 

Δείκτης αντιγριπικού εμβολιασμού του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του 

νοσοκομείου ορίζεται ο λόγος του απόλυτου αριθμού του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού 

προσωπικού που εμβολιάσθηκε πριν την περίοδο της εποχικής γρίπης προς τον απόλυτο 

αριθμό του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στο συγκεκριμένο νοσοκομείο τη 

χρονιά αυτή, εκφρασμένος επί τοις εκατό (%) 

 

4.10 9ος ΔΕΙΚΤΗΣ: Ποιοτικοί δείκτες οργάνωσης και υποδομής που 

σχετίζονται με την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων 

Συμπληρώνεται η αντίστοιχη φόρμα και αποστέλλεται ετησίως από τη διοίκηση του 

νοσοκομείου στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

«Εξετάζοντας τους αριθμούς για τις λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική 

περίθαλψη (HAIs) διαπιστώνουμε ότι 3,2 εκατομμύρια ασθενείς αποκτούν τουλάχιστον μία 

μόλυνση στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα, ένας στους 18 

ασθενείς σε  νοσοκομειακό περιβάλλον θα υποστεί λοίμωξη, που μεταφράζεται σε περίπου 

6% μολυσμένα άτομα. Αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία και αποτελεί απειλή για την 

ασφάλεια των ασθενών στην Ευρώπη». (http://www.kathimerini.gr) 

Τα συγκεκριμένα λόγια αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία διότι αποτελούν κομμάτι 

της ομιλίας της Dr. Andrea Ammon, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την 

Πρόληψη και τον Έλεγχο Νοσημάτων, (ECDC), η οποία έχει θέσει ως βασική της 

προτεραιότητα τον έλεγχο της κατανάλωσης των αντιβιοτικών φαρμάκων.Η επικεφαλής 

του ECDC πρόσθεσε ότι οι μειώσεις στην κατανάλωση αντιβιοτικών που παρατηρούνται 

σε πολλές χώρες της ΕΕ είναι ένα θετικό σημάδι και δείχνει ότι είναι δυνατή η πιο 

συντηρητική χρήση αντιβιοτικών. 

Η κατάσταση στη χώρα παρουσιάζεται από τον τύπο και τα υπόλοιπα ΜΜΕ ως τραγική: 

«Την ώρα που η παραγωγή των νέων αντιμικροβιακών φαρμάκων έχει μειωθεί, πρώτη 

στην κατανάλωση αντιβιοτικών η Ελλάδα»,  

http://www.protothema.gr Παναγιώτα Καρλατήρα 06/11/2017 

«Σύμφωνα με στοιχεία ετήσιας έρευνας του Ο.Ο.Σ.Α για την υγεία,πρωταθλητές στην 

κατανάλωση αντιβιοτικών οι Ελληνες». http://www.tanea.gr, 10/11/2017 

«Προκαταρκτικά αποτελέσματα έρευνας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Τα πολυανθεκτικά μικρόβια 

υπεύθυνα για το 40,5% των θανάτων από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις» 

http://health.in.gr 

Η αλήθεια βέβαια, όπως σε όλα τα πράγματα, βρίσκεται κάπου στη μέση. Είμαστε 

πρώτοι διαχρονικά στην κατανάλωση αντιβιοτικών στην κοινότητα (εικόνα 5,6), αλλά με 

καθοδική τάση από το 2006 και μετά (εικόνα 7). Από την άλλη στο χώρο των 

νοσοκομείων, με δεδομένη την αδυναμία της συλλογής στοιχείων από το σύνολο των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων της επικράτειας, βρισκόμαστε στη δέκατη θέση όσον αφορά 

την κατανάλωση των αντιβιοτικών (εικόνα 8), σε καλύτερη θέση από χώρες, όπως η 

Γαλλία, η Δανία, η Ιταλία, η Φιλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
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Πολύ πρόσφατα, μόλις το Δεκέμβριο του 2017, παρουσιάστηκαν από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ 

τα πρώτα «Αποτελέσματα επιτήρησης του δείκτη κατανάλωσης αντιμικροβιακών 

παραγόντων στα ελληνικά νοσοκομεία για τα έτη 2015-2016»(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ ΚΠ 

16943/2017-14/12/2017). 

Τα αποτελέσματα που εκδόθηκαν από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ περιέχουν : 

 Πίνακες με τα δεδομένα συνολικής κατανάλωσης κάθε νοσοκομείου ανά 

αντιμικροβιακό παράγοντα, καθώς και με τον εθνικό μέσο όρο κατανάλωσης ανά 

αντιμικροβιακό παράγοντα. 

 Πίνακες με τα δεδομένα κατανάλωσης των αντιμικροβιακών παραγόντων ευρέος 

φάσματος ανά κλινικό τομέα καθώς και με τον εθνικό μέσο όρο κατανάλωσης 

ανά αντιμικροβιακό παράγοντα ευρέος φάσματος ανά κλινικό τομέα. 

 Διαγράμματα με την κατανάλωση ανά αντιμικροβιακό παράγοντα. 

 Ποσοστιαία κατανάλωση αντιμικροβιακών παραγόντων στο σύνολο της 

κατανάλωσης του νοσοκομείου. 

Ο πίνακας 1 που ακολουθεί παρακάτω παρουσιάζει τον εθνικό μέσο όρο κατανάλωσης 

ανά αντιμικροβιακό παράγοντα και ανά εξάμηνο για τα έτη 2015-2016. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί ένας συγκριτικός πίνακας (πίνακας 2) με τις αντίστοιχες 

συνολικές καταναλώσεις σε Ολλανδία και Σουηδία που θεωρούνται διεθνώς από τις 

χώρες με τα πληρέστερα και πιο οργανωμένα προγράμματα εποπτείας αντιβιοτικών 

φαρμάκων. 

Τα αποτελέσματα και πάλι μπορούν να αξιολογηθούν θετικά και αρνητικά. Οι 

καταναλώσεις στη χώρα μας τα δυο τελευταία χρόνια παρουσιάζονται μεγαλύτερες 

συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες των δύο άλλων χωρών, αλλά σε λογικά επιστημονικά 

πλαίσια. Από την άλλη το γεγονός ότι σε ένα μόνο έτος υπάρχει άνοδος της τάξης των 11 

μονάδων DDDs, από μόνο του θα πρέπει να προβληματίσει τους αρμόδιους φορείς. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μέσος όρος κατανάλωση παρεντερικά χορηγούμενων αντιμικροβιακών παραγόντων 
στα νοσοκομεία που συμμετέχουν στην επιτήρηση(DDDs - DDD/100 patient-days), για τα έτη 2015 
και 2016. Πηγή: Προσαρμοσμένος πίνακας ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, Δεκέμβριος 2017. 

 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 
2015 

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 
2015 

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 
2016 

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 
2016 

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ/ΤΙΓΕΚΥΚΛΙΝΗ 1,218 1,166 1,619 1,385 
ΑΜΦΕΝΙΚΟΛΕΣ/ΧΛΩΡΑΜΦ/ΛΗ 0,01 0,008 0,004 0,014 
ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΕΣ     
ΑΜΠΙΚΙΛΛΙΝΗ 0,727 1,102 1,276 1,254 
ΑΜΟΞΥΚΙΛΛΙΝΗ 0,629 0,871 0,887 0,914 
ΒΕΝΖΥΛ-ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ 0,175 0,238 0,149 0,150 
ΒΕΝΖΑΘΙΝΙΚΗ ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ 0 0 0 0 
ΑΝΤΙΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΕΣ 0,146 0,209 0,136 0,154 
ΤΙΚΑΡΚΙΛΛΙΝΗ/ΚΛΑΒΟΥΛΑΝΙΚΟ 
ΟΞΥ 

0,003 0,013 0,001 0 

ΑΜΠΙΚΙΛΛΙΝΗ/ΣΟΥΛΜΠΑΚΤΑΜΗ 12,915 11,192 11,627 11,504 
ΠΙΠΕΡΑΚΙΛΛΙΝΗ/ΤΑΖΟΜΠΑΚΤΑΜΗ 4,714 4,775 7,837 5,730 
ΑΜΟΞΥΚΙΛΛΙΝΗ/ΚΛΑΒΟΥΛΑΝΙΚΟ 0,691 1,540 1,166 1,606 
ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ     
ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ Α΄ ΓΕΝΕΑΣ 0,009 0,019 0,037 0,032 
ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ Β΄ ΓΕΝΕΑΣ 12,447 14,563 14,779 14,753 
ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ Γ΄ ΓΕΝΕΑΣ 4,168 4,092 4,593 4,635 
ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ Δ΄ ΓΕΝΕΑΣ 0,514 0,771 0,768 0,892 
ΜΟΝΟΜΠΑΚΤΑΜΕΣ/ΑΖΤΡΕΟΝΑΜ
Η 

0,018 0,021 0,018 0,020 

ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ 6,262 6,338 7,409 6,801 
ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΕΣ/ΤΡΙΜΕΘΟΠΡΙΜ
Η 

0,258 0,392 0,491 0,474 

ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ     
ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ 0,249 0,173 0,22 0,238 
ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ 0,965 0,539 0,975 0,911 
ΛΙΝΚΟΣΑΜΙΔΕΣ/ΚΛΙΝΔΑΜΥΚΙΝΗ 2,821 2,638 2,717 3,187 
ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ 4,412 4,603 4,647 4,967 
ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ 11,611 11,967 12,523 12,634 
ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ 3,347 4,435 4,456 4,231 
ΔΑΠΤΟΜΥΚΙΝΗ 0,731 0,872 1,295 1,092 
ΠΟΛΥΜΙΞΙΝΕΣ 3,433 3,592 3,580 3,047 
ΚΟΛΙΜΥΚΙΝΗ IV 1,465 1,240 1,704 1,745 
ΚΟΛΙΜΥΚΙΝΗ IN 0,384 0,433 0,349 0,198 
ΟΞΑΖΟΛΙΔΙΝΟΝΕΣ/ΛΙΝΕΖΟΛΙΔΗ 1,016 0,800 0,935 0,897 
ΣΤΡΕΠΤΟΓΡΑΜΜΙΝΕΣ 0 0 0 0 
ΜΕΤΡΟΝΙΔΑΖΟΛΗ 2,845 4,443 3,334 4,868 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ 75,336 79,358 88,791 88,498 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Συγκριτικός πίνακας συνολικής κατανάλωσης παρεντερικά χορηγούμενων 
αντιμικροβιακών παραγόντων (DDDs - DDD/100 patient-days). Πηγές: NethMap 2017, 
SWEDRES|SVARM 2016, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ 2017. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 70,2 71,3 71,3 74,7 78,5 77,9  

ΣΟΥΗΔΙΑ   62,7 64,1 65,9 67,9 67,3 

ΕΛΛΑΔΑ      77,35 88,64 

 

 

Τα «Αποτελέσματα επιτήρησης του δείκτη κατανάλωσης αντιμικροβιακών παραγόντων 

στα ελληνικά νοσοκομεία για τα έτη 2015-2016» όπως αυτά παρουσιάστηκαν από το 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ το Δεκέμβριο του 2017 αποτελεί την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια 

συγκέντρωσης δεδομένων σχετικά με την κατανάλωση των αντιβιοτικών στα ελληνικά 

νοσοκομεία. 

Τα αποτελέσματα για το 2015 βασίζονται σε δεδομένα από ένα πολύ μικρό αριθμό 

νοσοκομείων ( όχι περισσότερα από 15), ενώ για το 2016 το δείγμα αυξάνεται στα 50 

που και πάλι δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πλήρως αντιπροσωπευτικό. Αμέσως 

λοιπόν, γίνεται αντιληπτό, πως για να αποδώσει το σύστημα και να αξιοποιηθεί και το 

πληροφοριακό σύστημα που έχουμε στα χέρια μας θα πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνει 

υποχρεωτική η αποστολή δεδομένων από το σύνολο των νοσοκομείων της χώρας( 

πανεπιστημιακά-στρατιωτικά-δημόσια-ιδιωτικά). Μόνο έτσι τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά, ώστε να γίνει εφικτή η χάραξη μιας 

εθνικής στρατηγικής στο θέμα της κατανάλωσης των αντιβιοτικών ειδικά, αλλά και 

γενικότερα σε αυτό της μικροβιακής αντοχής.  

Επιπλέον, θα πρέπει να τεθούν οι κανόνες με τους οποίους θα συμπληρώνονται τα 

δεδομένα στο πληροφοριακό σύστημα ABC calc. Η εμπειρία από τη χρήση του 

λογισμικού έχει δείξει πως είναι πολύ σημαντικός ο αριθμός που καταχωρείται στον 

παρονομαστή, ο αριθμός με άλλα λόγια των ασθενοημερών που καταχωρούνται. Είναι 

ένα θέμα που ανήκει στη δικαιοδοσία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και μπορεί να λυθεί άμεσα με 

την έκδοση μιας σειράς διευκρινιστικών οδηγιών, ώστε να εκλείψουν όποιες 

διαφοροποιήσεις εντοπίζονται. 

Η ενοποίηση των δεδομένων που αποστέλλονται στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ τόσο για το δείκτη 

της κατανάλωσης αντιβιοτικών, όσο και για τους υπόλοιπους δείκτες που συμμετέχουν 

στην επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής θα πρέπει να αποτελέσει στοίχημα για όλους 



64 
 

τους εμπλεκόμενους, στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί 

με τη χρήση ενοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων, που κάποια στιγμή θα πρέπει 

να εφαρμοσθούν και στη χώρα μας. 

Τίποτα όμως δε θα έχει σημασία απ’ όλα αυτά αν δεν υπάρξει κεντρική βούληση για 

αξιοποίηση όλων αυτών των δεδομένων που ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που 

υπάρχουν, είμαστε σε θέση, πλέον, να συλλέγουμε. Όλα τα σύγχρονα κράτη και 

συστήματα υγείας διαθέτουν ανεξάρτητους μηχανισμούς που μοναδικό τους αντικείμενο 

είναι η εποπτεία και επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής. Το κάνουν αυτό, γιατί έχουν 

αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης και το μέγεθος της απειλής για τη δημόσια 

υγεία. Είναι λοιπόν καιρός να παραδειγματιστούμε και να οργανωθούμε όσο το δυνατόν 

καλύτερα απέναντι στον κίνδυνο που, ήδη, υφίσταται.. 
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 

 

ABC CALCULATOR (ABC Calc), Antibiotic Consumption Calculator 

AMR, Antimicrobial resistance 

ATC classification system, Anatomical Therapeutic Chemical classification system 

CDC, Centers for Disease Control and Prevention , Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων 

CIb, Centre for Infectious Disease Control Netherlands 

DANMAP, the Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research 

Programme 

DDA, Defined Daily Administration, Καθορισμένη Ημερήσια Χορήγηση 

DDD, Daily Defined Dose, Ημερήσια Καθορισμένη Δόση 

DDS, DDDs που καταναλώθηκαν ανά περιοχή/χρόνο 

DID, PDDs/1000 κατοίκους ανά ημέρα 

DΡP, DDD ανά συσκευασία  

ECDC, EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL, 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

EEA,  European Economic Area 

EFTA, European Free Trade Association 

EMA, EUROPEAN MEDICINES AGENCY 

ESAC-NET, European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network, Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο Επιτήρησης Κατανάλωσης Αντιβιοτικών  

ESCMID, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 

ESGAP, ESCMID Study Group for Antimicrobial Stewardship 

 HAIs,Healthcare-associated infections, λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική 

περίθαλψη 
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IMS, International Marketing Services 

OECD, Ο.Ο.Σ.Α., Organisation for Economic Co-operation and Development, 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης  

PDDs, Prescribed Daily Doses, Συνταγογραφούμενες Ημερήσιες Δόσεις 

RIVM, The Dutch National Institute for Public Health and the Environment 

STRAMA, the Swedish Strategic Programme Against Antibiotic Resistance 

VIRESIST, Resistance Surveillance using Time Series Analysis Techniques 

WHO, World Health Organization 

ΕΝΛ, Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, HCDCP, Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων, Hellenic Center for 

Disease Control & Prevention 

ΟΕΚΟΧΑ, Ομάδας Επιτήρησης της Κατανάλωσης και της Ορθής Χρήσης των 

Αντιβιοτικών 

Π.Ο.Υ, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
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