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1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. Νοσοκομειακή πνευμονία: Είναι η πνευμονία που διαγιγνώσκεται 
μετά από ≥48 ώρες από την εισαγωγή στο νοσοκομείο (HAP).

Πνευμονία σχετιζόμενη με χώρους παροχής φροντίδας υγείας 
(Health Care Associated Pneumonia - HCAP): Πνευμονία που εμφανίζε-
ται σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για πολυανθεκτικά μικρόβια που 
είναι οι ακόλουθοι: 1) Νοσηλεία διάρκειας ≥2 ημερών το τελευταίο τρίμηνο,  
2) διαμονή σε οίκο ευγηρίας ή σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων, 3) έναρξη 
αιμοκάθαρσης τουλάχιστον από μηνός, 4) ασθενείς σε στενή σχέση με χώ-
ρους παροχής ιατρικής φροντίδας (π.χ. ενδοφλέβια κατ’ οίκον θεραπεία), 5) 
ασθενείς με ΧΑΠ σταδίου ΙV (FEV

1
<30% προβλεπόμενου, βρογχεκτασίες, κυ-

στική ίνωση), 6) ασθενείς με ανοσοκαταστολή [αιματολογικά νοσήματα, ου-
δετεροπενία, μεταμοσχευμένοι, νεοπλάσματα υπό χημειοθεραπεία, χρόνια 
λήψη κορτικοειδών (>10 mg πρεδνιζόνης ημερησίως ή >700 mg αθροιστική 
δόση), άλλη χρόνια ανοσοκατασταλτική αγωγή]. Η πνευμονία σχετιζόμενη 
με χώρους παροχής φροντίδας υγείας προσομοιάζει κλινικά, μικροβιολογικά 
και όσον αφορά στην πρόγνωση στη νοσοκομειακή πνευμονία (HAP).

Πνευμονία συνδεόμενη με αναπνευστήρα (ή πνευμονία σχετιζόμε-
νη με μηχανικό αερισμό) (Ventilator Associated Pneumonia - VAP): Η 
πνευμονία που εμφανίζεται αφού ο ασθενής έχει παραμείνει διασωληνω-
μένος και σε μηχανικό αερισμό για ≥48 ώρες. Αποτελεί υποκατηγορία της 
νοσοκομειακής πνευμονίας και ως εκ τούτου έχουν κοινή διαγνωστική και 
θεραπευτική αντιμετώπιση.

Τραχειοβρογχίτις συνδεόμενη με αναπνευστήρα (ή σχετιζόμενη με 
μηχανικό αερισμό) (Ventilator Associated Tracheobronchitis - VAT): 
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός βάσει οδηγιών, ο ορισμός 
της VAT συχνότερα περιλαμβάνει κλινικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται 
από αυξημένες σε ποσότητα και πυώδεις βρογχικές εκκρίσεις, καλλιέργεια 
τραχειοβρογχικών εκκρίσεων με ανάπτυξη μικροοργανισμού σε πυκνό-
τητα ≥106 cfu/ml, πυρετό >38οC ή αριθμό λευκών >12.000 ή <4.000, ενώ 
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απουσιάζουν τα ακτινολογικά κριτήρια της VAP και η καλλιέργεια δείγματος 
βρογχικών εκκρίσεων που ελήφθη με επεμβατικές μεθόδους δίνει ανάπτυ-
ξη μικροοργανισμών με μικρότερη πυκνότητα από το μικροβιολογικό δια-
γνωστικό κριτήριο της VAP (<104 cfu/ml για το BAL, <103 cfu/ml για το PSB).

1.2. Η νοσοκομειακή πνευμονία σε μη διασωληνωμένο ασθενή και 
σε ασθενή σε μηχανικό αερισμό (HAP/VAP) διακρίνεται ανάλογα με το 
χρόνο εμφάνισης σε:

Πρώιμης έναρξης ΗΆP/VAP: Όταν εκδηλώνεται μέσα στις πρώτες 4 ημέ-
ρες νοσηλείας ή/και μηχανικού αερισμού, προκαλείται συνήθως από ευαί-
σθητα στα αντιβιοτικά βακτήρια και είναι καλύτερης πρόγνωσης.

Όψιμης έναρξης HAP/VAP: Όταν εκδηλώνεται από την 5η ημέρα νοση-
λείας ή/και μηχανικού αερισμού και μετά, σχετίζεται με πολυανθεκτική βα-
κτηριακή αιτιολογία και αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα.

1.3. Nέοι ορισμοί καταγραφικής σημασίας. Το 2013 το CDC μετά από 
την αδυναμία της VAP να αποτελέσει δείκτη ποιότητας (quality indicator) 
λόγω της χαμηλής ευαισθησίας και ειδικότητας των διαγνωστικών ορισμών 
που χρησιμοποιούνται, προτείνει νέους ορισμούς για την παρακολούθηση 
των επιπλοκών των ασθενών που βρίσκονται σε μηχανικό αερισμό, οι οποίοι 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν δείκτες ποιότητας (Πίνακας 1).

2. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ

2.1. Ακτινολογικά διαγνωστικά κριτήρια
Νέο ή εξελισσόμενο και εμμένον διήθημα στην ακτινογραφία ή την αξονι-

κή τομογραφία θώρακος. Σε ασθενείς με υποκείμενα χρόνια καρδιολογικά 
ή αναπνευστικά νοσήματα απαιτείται η παρουσία των ευρημάτων σε δύο 
τουλάχιστον διαδοχικές απεικονίσεις. 

2.2. Κλινικά διαγνωστικά κριτήρια
Τουλάχιστον ένα από:
• Θερμοκρασία >38°C ή <36°C
• Λευκά >12.000 ή <4.000 μl
• Σε ενήλικες ≥70 ετών, επιδείνωση επιπέδου συνείδησης χωρίς άλλο αίτιο 

που να το εξηγεί.
Και τουλάχιστον δύο από:
• Πυώδεις βρογχικές εκκρίσεις ή πτύελα (νέα εμφάνιση ή αλλαγή στον χα-

ρακτήρα των εκκρίσεων)
• Βήχας ή δύσπνοια ή ταχύπνοια
• Συμβατά ακροαστικά ευρήματα
• Επιδείνωση οξυγόνωσης.
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Πίνακας 1. Oι νέοι ορισμοί από το CDC για την παρακολούθηση και 
καταγραφή των επιπλοκών σε ασθενείς σε μηχανικό αερισμό (Ventilator-
Associated Events).

Γεγονός Όνομα Ορισμός

Νέα αναπνευστική 
επιδείνωση

Eπιπλοκή 
σχετιζόμενη με 
τον μηχανικό 
αερισμό (Ventilator-
Associated 
Complication - VAC)

≥2 ημέρες σταθερής ή μειούμενης 
ελάχιστης ημερήσιας θετικής 
τελοεκπνευστικής πίεσης ή ημερήσιου 
ελάχιστου ποσοστού εισπνεόμενου 
οξυγόνου, ακολουθούμενα από αύξηση 
της ελάχιστης ημερήσιας θετικής 
τελοεκπνευστικής πίεσης ≥3 cm H

2
O ή 

αύξηση του ημερήσιου ελάχιστου ποσοστού 
εισπνεόμενου οξυγόνου κατά 20 μονάδες, 
με την αύξηση να διατηρείται ≥2 ημέρες.

Νέα αναπνευστική 
επιδείνωση με 
ενδείξεις λοίμωξης

Λοιμώδης επιπλοκή 
σχετιζόμενη με 
τον μηχανικό 
αερισμό (Infection- 
related Ventilator-
Associated 
Complication - 
IVAC)

Επιδείνωση αερισμού όπως ορίζεται 
ανωτέρω - VAC
KAI
Θερμοκρασία <36oC ή >38oC ή αριθμός 
λευκών ≤4.000 ή ≥12.000/mm3

ΚΆΙ
Χορήγηση νέας αντιμικροβιακής αγωγής για 
τουλάχιστον 4 ημέρες, μετά την 3η ημέρα 
του μηχανικού αερισμού και για ≥2 ημέρες 
πριν ή μετά την εμφάνιση του VAC.

Νέα αναπνευστική 
επιδείνωση με 
ενδείξεις δυνητικής 
(possible)
πνευμονικής 
λοίμωξης

Δυνητική πνευμονία ΙVAC όπως ορίζεται ανωτέρω και Gram 
χρώση των ενδοτραχειακών εκκρίσεων 
ή του BAL με ≥25 ουδετερόφιλα και 
≤10 επιθηλιακά κύτταρα κ.ο.π. ή θετική 
καλλιέργεια με δυνητικά παθογόνο 
μικροοργανισμό, μετά την 3η ημέρα 
μηχανικού αερισμού και εντός 2 ημερών 
πριν ή μετά την εμφάνιση του VAC (της 
αναπνευστικής επιδείνωσης).

Νέα αναπνευστική 
επιδείνωση με 
ενδείξεις πιθανής 
(probable) 
πνευμονικής 
λοίμωξης

Πιθανή πνευμονία ΙVAC όπως ορίζεται ανωτέρω και Gram 
χρώση των ενδοτραχειακών εκκρίσεων 
ή του BAL με ≥25 ουδετερόφιλα και ≤10 
επιθηλιακά κύτταρα κ.ο.π. ΚΆΙ
καλλιέργεια ενδοτραχειακών εκκρίσεων  
με ≥105 αποικίες/μl ή καλλιέργεια BAL  
με ≥104 αποικίες/μl ή το ισοδύναμό τους  
σε ημιποσοτικές καλλιέργειες, μετά την  
3η ημέρα μηχανικού αερισμού και εντός 2 
ημερών πριν ή μετά την εμφάνιση του VAC 
(της αναπνευστικής επιδείνωσης).
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2.3. Μικροβιολογικά διαγνωστικά κριτήρια
• Η σημαντικότερη διαγνωστική εξέταση είναι η λήψη υλικού από το κα-

τώτερο αναπνευστικό (πτύελα, βρογχικές εκκρίσεις) και ο έλεγχός του 
με άμεση μικροσκόπηση και ποσοτικές καλλιέργειες. Η λήψη στον δια-
σωληνωμένο ασθενή γίνεται είτε μη επεμβατικά με απλή αναρρόφηση 
μέσα από τον τραχειοσωλήνα (τραχειοβρογχικές εκκρίσεις), είτε με επεμ-
βατικές βρογχοσκοπικές τεχνικές (βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα - BAL, 
προστατευμένη ψήκτρα - PSB). Πρόσφατες μελέτες δεν έχουν αποδείξει 
πλεονέκτημα των επεμβατικών τεχνικών είτε στη βελτίωση της ευαι-
σθησίας και ειδικότητας της διαγνωστικής μεθόδου, είτε στη βελτίωση 
της έκβασης των ασθενών. Ως εκ τούτου, για την αρχική μικροβιολογική 
διάγνωση της VAP συνιστάται κατά προτίμηση η ποσοτική (ή ακόμα και 
η ημιποσοτική) καλλιέργεια τραχειοβρογχικών εκκρίσεων. Η εφαρμογή 
επεμβατικών βρογχοσκοπικών τεχνικών επιβάλλεται επί αστοχίας της 
αρχικής αντιμικροβιακής αγωγής.

• Για να είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα της όποιας διαγνωστικής τεχνικής 
πρέπει η λήψη των υλικών να γίνει πριν από την έναρξη οποιασδήποτε 
αντιμικροβιακής αγωγής ή τουλάχιστον 72 ώρες μετά την τελευταία αλ-
λαγή της και εφόσον αυτή είναι ανεπιτυχής.

• Η λήψη του BAL απαιτεί προσεκτική ενσφήνωση του άκρου του βρογχο-
σκοπίου σε περιφερικό αεραγωγό και έγχυση τουλάχιστον 120 ml ορού, 
μοιρασμένου σε 3-6 δόσεις. Η επιστροφή μπορεί να ποικίλλει, επηρεάζει 
σημαντικά την αξιοπιστία της εξέτασης και οφείλει να είναι τουλάχιστον 
50%. Το πρώτο δείγμα που λαμβάνεται θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει πε-
ρισσότερο τους περιφερικούς αεραγωγούς και όχι το παρέγχυμα και γι’ 
αυτό απορρίπτεται.

• Μετά τη λήψη του υλικού η προστατευμένη ψήκτρα τοποθετείται σε 
φιαλίδιο με 1 ml φυσιολογικό ορό και αποστέλλεται για περαιτέρω επε-
ξεργασία.

• Το υλικό από ψήκτρα μπορεί να εξετασθεί άμεσα, ενώ το BAL χρειάζε-
ται πρώτα να φυγοκεντρηθεί. Το επίχρισμα εξετάζεται μετά από χρώση 
κατά Gram ή τροποποιημένη Giemsa.

• Απουσία μικροοργανισμών ή/και πυοσφαιρίων στην άμεση κατά Gram 
εξέταση του επιχρίσματος των βρογχικών εκκρίσεων σε ασθενή χωρίς 
πρόσφατη αλλαγή στα αντιβιοτικά του έχει υψηλή αρνητική προγνωστι-
κή αξία για VAP και πρέπει να κατευθύνει σε άλλες διαγνώσεις. 

• Οι ημιποσοτικές καλλιέργειες υστερούν σαφώς σε διαγνωστική αξιοπι-
στία των αντίστοιχων ποσοτικών.
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•  Τα όρια των ποσοτικών καλλιεργειών που θεωρούνται διαγνω-
στικά για την VAP είναι ≥106 για τις τραχειοβρογχικές εκκρίσεις, 
≥104 για το BAL και ≥103 για την PSB. Τονίζεται ότι τα παραπάνω 
όρια ισχύουν με την προϋπόθεση ότι το υλικό έχει ληφθεί πριν 
την έναρξη αγωγής ή τουλάχιστον 72 ώρες μετά, εφόσον η αγωγή 
είναι ανεπιτυχής. Αν η κλινική υποψία είναι ισχυρή ή αν το υλικό έχει 
ληφθεί μετά την έναρξη της αγωγής είναι δυνατόν τα παραπάνω όρια να 
μειωθούν κατά ένα λογάριθμο.

• Αρνητική καλλιέργεια βρογχικών εκκρίσεων που έχει ληφθεί υπό σωστές 
συνθήκες απομακρύνει σε σημαντικό βαθμό από τη διάγνωση της VAP.

Εναλλακτικά κριτήρια μικροβιολογικής διάγνωσης:
• Θετική αιμοκαλλιέργεια που δεν σχετίζεται με άλλη εστία λοίμωξης
• Θετική καλλιέργεια πλευριτικού υγρού
• Καλλιέργεια υλικού από πνευμονικό απόστημα (ιστός ή πύον)
• Ιστολογική εξέταση πνεύμονος
• Εξέταση με αντιγόνα ή μοριακές μεθόδους σε υλικό από το κατώτερο 

αναπνευστικό, τον πνευμονικό ιστό ή άλλο υλικό (π.χ. αντιγόνα ούρων).

2.4. Η διαγνωστική ευαισθησία κλινικών κριτηρίων όπως το Clinical 
Pulmonary Infection Score (CPIS) (Πίνακας 2) και βιοχημικών δεικτών, όπως 
η τιμή της προκαλσιτονίνης (PCT) ορού, παραμένουν αμφιλεγόμενα.

Μελέτες υποστηρίζουν ότι CPIS <6 την πρώτη και την τρίτη ημέρα απο-
μακρύνει από τη διάγνωση της VAP, ειδικά αν συνοδεύεται από αρνητικές 
καλλιέργειες και τιμή προκαλσιτονίνης ορού (PCT) σταθερά <0,5 ng/ml.

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι ακόλουθες παράμετροι συνιστάται ότι πρέπει να κατευθύνουν την επι-
λογή εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής στον ασθενή με έντονη κλινική 
υποψία για πνευμονία είτε νοσοκομειακή είτε σχετιζόμενη με μηχανικό αε-
ρισμό (HAP/VAP).

3.1. Η αντιμικροβιακή αγωγή θα πρέπει να χορηγείται το ταχύτερο δυνα-
τόν μετά την κλινική διάγνωση (τις πρώτες 4 ώρες ή μέσα στη πρώτη ώρα 
αν ο ασθενής είναι και αιμοδυναμικά ασταθής ή συνυπάρχει σοβαρή 
σήψη) και να είναι κατάλληλη (ως προς το φάσμα, τις φαρμακοκινητικές και 
φαρμακοδυναμικές ιδιότητες και τη δοσολογία) γιατί επηρεάζει σημαντικά την 
κλινική έκβαση και τη θνητότητα.

3.2. Η εμπειρική αγωγή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επιδημιολογία της 
αντοχής σε κάθε ΜΕΘ και να χορηγείται βάσει πρωτοκόλλου. Πολυκεντρικά και 
για όλη τη χώρα υπάρχουν τα δεδομένα του ελληνικού συστήματος καταγραφής 
της μικροβιακής αντοχής (Τhe Greek System for the Surveillance of Antimicrobial 
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Resistance - www.mednet.gr/whonet/), επιβάλλεται όμως σε κάθε νοσοκομείο 
ή ΜΕΘ να γνωρίζει, μέσω συστηματικής καταγραφής, (1-2 φορές την εβδομάδα) 
τα δεδομένα των αποικισμών των χλωρίδων των ασθενών (αναπνευστικού, ορ-
θικού, ούρων) και τα παθογόνα των λοιμώξεων των νοσηλευόμενων ασθενών.

Πίνακας 2. Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) (Προσαρμοσμένο από 
Singh et al., Am J Resp Crit Care Med, 2000;162:505-511).

Υπολογισμός του Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS)

Θερμοκρασία °C >36,5 και <38,4
>38,5 και <38,9
>39 ή <36

0 βαθμοί
1 βαθμός
2 βαθμοί

Λευκά 
αιμοσφαίρια (μl)

>4.000 και <11.000
<4.000 ή >11.000
ραβδοπύρηνα >50%

0 βαθμοί
1 βαθμός
+ 1 βαθμός

Βρογχικές 
εκκρίσεις

Απουσία βρογχικών εκκρίσεων
Μη πυώδεις βρογχικές εκκρίσεις
Πυώδεις βρογχικές εκκρίσεις

0 βαθμοί
1 βαθμός
2 βαθμοί

Οξυγόνωση, 
PaO

2
/FiO

2

>240 ή ARDS
<240 χωρίς ARDS

0 βαθμοί
2 βαθμοί

Ακτινογραφία 
θώρακος

Απουσία διηθήματος
Διάχυτα (ή πολυεστιακά) διηθήματα
Εντοπισμένο διήθημα

0 βαθμοί
1 βαθμός
2 βαθμοί

Ακτινολογική 
εξέλιξη

Χωρίς ακτινολογική επιδείνωση
Ακτινολογική επιδείνωση (μετά από αποκλεισμό 
καρδιακής ανεπάρκειας και ARDS)

0 βαθμοί
2 βαθμοί

Αποτελέσματα 
καλλιεργειών 
βρογχικών 
εκκρίσεων

Στείρες ή παθογόνα σε αραιή/μικρή ανάπτυξη (≤103)
Παθογόνα σε μέτρια ή μεγάλη ανάπτυξη (≥104)
Ίδιο παθογόνο ορατό στην Gram χρώση

0 βαθμοί
1 βαθμός
+ 1 βαθμός

3.3. Η εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή καθορίζεται με βάση παράγοντες κιν-
δύνου για την πιθανότητα παρουσίας πολυανθεκτικών μικροβίων (Πίνακας 3) 
και τη διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο ή/και μηχανικού αερισμού (πρώιμη 
ή όψιμη πνευμονία) (Σχήμα 1). Λαμβάνεται ειδικά υπόψη ο κίνδυνος παρουσίας 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, ή τοπικής επιδημίας από αν-
θεκτικά μικρόβια. Δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται στον ίδιο ασθενή η χορή-
γηση αντιμικροβιακών από ομάδες που χρησιμοποιήθηκαν τoυς τελευταίους 
3 μήνες. Παράγοντες κινδύνου που έχουν αναγνωριστεί για την παρουσία των 
μικροβίων που παράγουν καρβαπενεμάσες (ειδικά της Klebsiella pneumoniae) 
είναι: α) κρίσιμη ασθένεια όπως εκφράζεται από υψηλό APACHE score (>15),  
β) νοσηλεία σε ΜΕΘ ή παρατεταμένη νοσηλεία σε νοσοκομείο, γ) λήψη αντι-
βιοτικών (επί μακρόν, ή πολλαπλών ομάδων ή καρβαπενεμών), δ) ασθενής με 
κακή λειτουργική κατάσταση (κατακεκλιμένος, μη αυτοεξυπηρετούμενος).
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Σχήμα 1. Πιθανά παθογόνα στην VAP.

≤4 ημ. μηχανικού αερισμού
(πρώιμη VAP)

και
χωρίς παράγοντες κινδύνου 

για πολυανθεκτικά

≥5 ημ. μηχανικού αερισμού
(όψιμη VAP)

ή και
παράγοντες κινδύνου για 

πολυανθεκτικά (Πίνακας 3)

Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis
Methicillin-sensitive S. aureus

Ευαίσθητα εντεροβακτηριακά:
(E. coli, K. pneumoniae, Enterobacter sp.

Proteus sp., Serratia marcescens)
ΟΧΙ Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa
K. pneumoniae (ESBL+)

Acinetobacter sp.
Πολυανθεκτικά Gram(-) 

ή/και ανθεκτικά 
στις καρβαπενέμες 

(βλ. 3.3 και 3.8)
MRSA

Πίνακας 3. Παράγοντες κινδύνου για παρουσία πολυανθεκτικών μικροοργανισμών.

• VAP όψιμης έναρξης (διάρκεια μηχανικού αερισμού ≥5 ημερών)
• Παρούσα νοσηλεία ≥5 ημερών
• Λήψη αντιβιοτικών το τελευταίο τρίμηνο (πολλαπλών, κεφαλοσπορινών γ’ γενεάς, ή 

καρβαπενεμών)
• Επιδημιολογία αντοχής στη ΜΕΘ
• Aνοσοκαταστολή (αιματολογικά νοσήματα, ουδετεροπενία, νεοπλάσματα υπό 

χημειοθεραπεία, μεταμοσχευμένοι, χρόνια λήψη κορτικοειδών)

• Παράγοντες κινδύνου για πνευμονία που έχει σχέση με παροχή ιατρικής φροντίδας 
(healthcare-associated pneumoniae):

• Νοσηλεία το τελευταίο τρίμηνο με διάρκεια 
≥2 ημέρες

• Διαμονή σε οίκο ευγηρίας ή σε ιδρύματα 
χρονίως πασχόντων

• Αιμοκάθαρση με έναρξη τουλάχιστον από 
μηνός

• Ασθενείς σε στενή σχέση με χώρους 
παροχής ιατρικής φροντίδας (π.χ. 
ενδοφλέβια κατ’ οίκον θεραπεία)

• ΧΑΠ σταδίου ΙV (FEV
1
<30% predicted), 

βρογχεκτασίες, κυστική ίνωση

3.4. Τελευταία και μετά από σχετικές μελέτες αναγνωρίζεται ο ρόλος των 
καλλιεργειών επιτήρησης του αποικισμού των βρογχικών εκκρίσεων στις 
ΜΕΘ για τον καθορισμό της εμπειρικής αγωγής στην VAP. Συνιστάται ιδιαίτε-
ρα σε περιβάλλον πολυανθεκτικών μικροβίων και πρέπει να γίνεται τουλά-
χιστον δις εβδομαδιαίως.

3.5. Η εμπειρική θεραπεία ευρέος φάσματος πρέπει να συνοδεύεται από τη 
συμμόρφωση στην αποκλιμάκωση της αγωγής με βάση τα αποτελέσματα των 
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καλλιεργειών και τη διακοπή αντιμικροβιακών που στοχεύουν σε παθογόνα που 
δεν απομονώθηκαν (π.χ. διακοπή κολιστίνης αν δεν απομονωθεί μικρόβιο ανθεκτι-
κό στις καρβαπενέμες ή διακοπή λινεζολίδης ή βανκομυκίνης αν δεν απομονωθεί 
σταφυλόκοκκος, ή αντικατάσταση καρβαπενέμης αν το παθογόνο που απομονώ-
θηκε είναι ευαίσθητο και σε άλλα αντιβιοτικά [π.χ. πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη ή 
κεφαλοσπορίνες ή κινολόνες]). Αποκλιμάκωση σύμφωνα με νεότερα δεδομένα 
θεωρείται και η σύντομη διάρκεια αντιμικροβιακής αγωγής (8-10 ημέρες για την 
πνευμονία από ζυμούντα τη λακτόζη βακτήρια π.χ. E. coli, Klebsiella sp. και 12-14 
ημέρες για τα μη ζυμούντα τη λακτόζη π.χ. P. aeruginosa, Acinetobacter sp.).

3.6. Τα αντιμικροβιακά πρέπει να χορηγούνται στη σωστή δοσολογία, με 
τα κατάλληλα μεσοδιαστήματα μεταξύ των δόσεων, την κατάλληλη διάρ-
κεια έγχυσης και μέσω της κατάλληλης οδού χορηγήσεως. Λαμβάνεται υπό-
ψη η παρουσία αιμοδιηθήσεως ή νεφρικής ανεπάρκειας στον καθορισμό 
της δοσολογίας. Έίναι σημαντική η αποφυγή υποθεραπείας από χαμη-
λή δοσολογία. Στην περίπτωση χορήγησης αμινογλυκοσιδών συνιστάται 
η χορήγησή τους να γίνεται σε δοσολογία άπαξ ημερησίως. Στον Πίνακα 4 
αναγράφονται οι συνιστώμενες δοσολογίες για τα συχνότερα χρησιμοποι-
ούμενα αντιμικροβιακά φάρμακα στην HAP/VAP.

3.7. Παρόλο που η χορήγηση των αμινογλυκοσιδών σε συνδυασμό με 
άλλα αντιβιοτικά δεν προσφέρει in vivo συνεργική δράση, όπως προκύπτει 
από πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα, μπορούν να συγχορηγηθούν για 
διεύρυνση του φάσματος και κατά την κρίση του θεράποντος, με τη σύστα-
ση η διάρκεια χορήγησης να μην υπερβαίνει τις 3-5 ημέρες. Η συγχορήγηση 
των αμινογλυκοσιδών για τα πρώτα 24ωρα έχει επίσης ένδειξη στον ασθενή 
με ψευδομοναδική λοίμωξη και αιμοδυναμική αστάθεια.

3.8. Εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή για παθογόνα ανθεκτικά στις καρβα-
πενέμες πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με προηγούμενη νοσηλεία σε ΜΕΘ 
ή σε νοσοκομείο, με προηγηθείσα λήψη καρβαπενεμών, αν υπάρχει γνωστός 
αποικισμός, ή γνωστή ενεργός επιδημία/ενδημία στο νοσοκομειακό περι-
βάλλον. Εμπειρικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τιγεκυκλίνη σε συνδυασμό με 
κολιστίνη ή γενταμικίνη όταν δεν υπάρχουν άλλες θεραπευτικές λύσεις. Ση-
μειώνεται ότι η χρήση της τιγεκυκλίνης α) δεν ενδείκνυται επί υποψίας παρου-
σίας Pseudomonas aeruginosa, β) είναι εκτός ενδείξεων (off label), καθώς και 
η υψηλότερη δοσολογία (100 mg/12ωρο) που φαίνεται ότι είναι απαραίτητη 
για τα πολυανθεκτικά Gram αρνητικά παθογόνα. Η καρβαπενέμη πρέπει να 
διατηρείται στο θεραπευτικό σχήμα σε συνδυασμό με ένα άλλο δραστικό in 
vitro αντιβιοτικό, αν στην καλλιέργεια αναπτυχθεί Klebsiella pneumoniae που 
παράγει καρβαπενεμάση αλλά έχει MIC ≤8 mg/L (το όριο ευαισθησίας στις 
καρβαπενέμες είναι ≤1 mg/L). Η χορήγηση της καρβαπενέμης (μεροπενέμης 
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Πίνακας 4. Συνιστώμενη δοσολογία των συχνότερα χρησιμοποιούμενων 
αντιβιοτικών στη θεραπεία της HAP/VAP.

Άντιμικροβιακό Οδός 
χορήγησης

Δοσολογία* CRRT**
(CID 2005;41:1159-66)

Κεφτριαξόνη IV 2 g/12ωρο 2 g/12-24 ώρες

Κεφοταξίμη IV 2 g/8ωρο 2 g/12ωρο

Κεφεπίμη IV 2 g/8ωρο 2 g/12ωρο

Κεφταζιδίμη IV 2 g/8ωρο 2 g/12ωρο

Αζτρεονάμη IV 2 g/8ωρο 2 g/12ωρο

Ιμιπενέμη IV 1 g/8ωρο
250-500 mg/6ωρο ή 

500 mg/8ωρο

Μεροπενέμη IV
2 g/8ωρο 

(σε 3ωρη έγχυση)
1 g/8ωρο 

(σε 3ωρη έγχυση)

Ντοριπενέμη IV
1 g/8ωρο 

(σε 4ωρη έγχυση)
500 mg/8ωρο 

(σε 4ωρη έγχυση)

Δικλοξακιλλίνη IV 3 g/6ωρο 1,5 g/6ωρο

Λεβοφλοξασίνη IV 750 mg/24ωρο 250 mg/24ωρο

Μοξιφλοξασίνη IV 400 mg/24ωρο 400 mg/24ωρο

Σιπροφλοξασίνη IV
400 mg/8ωρο ή  
600 mg/12ωρο

200-400 mg/12ωρο

Αμικασίνηα IV 20 mg/kg/24ωρο 2 mg/kg/24-48 ώρες

Γενταμικίνηα IV 7 mg/kg/24ωρο 2 mg/kg/24-48 ώρες

Τομπραμυκίνηα IV 7 mg/kg/24ωρο 2 mg/kg/24-48 ώρες

Αμπικιλλίνη/
σουλμπακτάμη

IV 3 g/6ωρο 3 g/8-12 ώρες

Πιπερακιλλίνη/
ταζομπακτάμη

IV 4,5 g/6ωρο 2,25-3,375 g/6ωρο

Βανκομυκίνηβ IV 1 g (15 mg/kg)/12ωρο 1 g/24-48 ώρες

Τεϊκοπλανίνηγ IV, IM 10 mg/kg/24ωρο

Λινεζολίδη IV 600 mg/12ωρο 600 mg/12ωρο

Τιγεκυκλίνηδ,στ ΙV 50 mg/12ωρο 50 mg/12ωρο

Κολιμυκίνηε,στ 

(methanesulphonate)

IV 4.500.000 IU/12ωρο 4,5-6.000.000 IU/12ωρο 

Εισπνεόμενη 2.000.000 IU/8ωρο

* Για φυσιολογική νεφρική λειτουργία σε ενήλικα.
** Continuous Renal Replacement Therapy.
Σχόλιο: Επί νεφρικής ανεπάρκειας οποιουδήποτε βαθμού, δεν μειώνεται η πρώτη δόση των 
αντιβιοτικών, η οποία χρησιμεύει σαν δόση φόρτισης.
α  Προηγείται δόση φόρτισης για τoμπραμυκίνη και γενταμικίνη με 5 mg/kg, για δε την αμικασίνη 

με 10 mg/kg. Τα ελάχιστα (trough) επίπεδα για γενταμικίνη και τομπραμυκίνη πρέπει να είναι 
<1 μg/ml και για την αμικασίνη 4-5 μg/ml.

β  Η βανκομυκίνη για σοβαρές λοιμώξεις απαιτεί δόση φόρτισης 25-30 mg/kg και δοσολογία 15-20 
mg/kg ανά 8-12 ώρες, ενώ απαιτείται έλεγχος των trough επιπέδων τα οποία πρέπει να είναι 15-20 
mg/L. Η βανκομυκίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν το παθογόνο έχει MIC >1 mg/L. H συνεχής 
στάγδην έγχυση βανκομυκίνης δεν υπερέχει και δεν συνιστάται. Χορηγείται σε έγχυση 1 ώρας.
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ή ντοριπενέμης) συνιστάται να γίνεται σε 3ωρη έγχυση γιατί ο τρόπος αυτός 
βελτιώνει τις φαρμακοκινητικές της ιδιότητες. Υπάρχουν αναδρομικές μελέ-
τες που συνηγορούν για την ανάγκη χρήσης συνδυασμού 3 δραστικών φαρ-
μάκων στην περίπτωση των λοιμώξεων από Klebsiella pneumoniae, οι οποίες 
όμως απαιτούν επιβεβαίωση από προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες. Έχει 
προταθεί (βάσει αναδρομικών μελετών) ότι έχει ένδειξη η συγχορήγηση 
καρβαπενέμης ακόμα και όταν δεν είναι δραστική (MIC=2-16 μg/ml ή και 
περισσότερο) για λόγους συνέργειας, βάσει της φαρμακοκινητικής/φαρμα-
κοδυναμικής, εφόσον χορηγείται σε IV 3ωρη έγχυση. 

Στους ασθενείς με λοίμωξη από Pseudomonas aeruginosa ή Klebsiella 
pneumoniae πολυανθεκτική, συνιστάται ο έλεγχος της in vitro ευαισθησίας 
έναντι της φωσφομυκίνης η οποία σε δόση 6 g/6ωρο ΙV μπορεί να χορηγη-
θεί σε συνδυασμό με αμινογλυκοσίδη ή κολιστίνη εφόσον διατηρούν ευαι-
σθησία in vitro. Η φωσφομυκίνη δεν συνιστάται ως μονοθεραπεία λόγω της 
ταχείας ανάπτυξης αντοχής in vivo κατά τη θεραπεία.

Η κολιστίνη φαίνεται από πρόσφατες μετα-αναλύσεις ότι μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί ως μονοθεραπεία σε πνευμονία από πολυανθεκτικό στέλεχος 
Acinetobacter ή Pseudomonas aeruginosa. 

3.9. H χορήγηση αντιβιοτικών σε εισπνεόμενη μορφή έχει επίσημη έν-
δειξη για τους ασθενείς με κυστική ίνωση. Χρησιμοποιείται off label στους 
ασθενείς σε μηχανικό αερισμό εδώ και πολλά χρόνια χωρίς να υπάρχει 
"consensus" λόγω της απουσίας προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών 
που να αποδεικνύουν το θεραπευτικό όφελος. Η παρουσία των πολυαν-
θεκτικών παθογόνων στην VAP και VAT επικαιροποίησε την πιθανή ανάγκη 
χρήσης εισπνεόμενων αντιβιοτικών. Βάσει περιορισμένου αριθμού μικρών 
μελετών με θετικά αποτελέσματα στην έκβαση των ασθενών, τη διάρκεια 
μηχανικού αερισμού και τη μείωση στη συστηματική χρήση αντιβιοτικών, 
η χορήγηση αντιβιοτικών σε εισπνεόμενη μορφή μπορεί να εφαρμοσθεί 
ως ενισχυτική, συμπληρωματική θεραπεία στην περίπτωση πνευμονίας ή 
τραχειοβρογχίτιδας από πολυανθεκτικό ή πανανθεκτικό μικροοργανισμό 
(κολιμυκίνη, αμινογλυκοσίδες) και πάντοτε παράλληλα με τη χορήγηση κα-
τάλληλης αγωγής ενδοφλεβίως. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στη χρήση 
της κατάλληλης συσκευής νεφελοποίησης (vibrating mesh nebulizer). Για 
την αμικασίνη, γενταμικίνη και αζτρεονάμη η έγκριση της εισπνεόμενης 

γ  Προηγείται φόρτιση με 2 κανονικές δόσεις ανά 12ωρο.
δ  Προηγείται φόρτιση με δόση 100 mg. Yπάρχουν μελέτες φαρμακοκινητικής με διπλάσια 

δοσολογία τιγεκυκλίνης και καλύτερα αποτελέσματα, η μεγαλύτερη δοσολογία καθώς και η 
χορήγησή της σε λοιμώξεις αναπνευστικού είναι εκτός επίσημης ένδειξης.

ε  Συνιστάται αρχική δόση φόρτισης 9.000.000 IU ανεξαρτήτως επιπέδου νεφρικής λειτουργίας.
στ  Η επιλογή συνιστάται μόνο σε πολυαντοχή.
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μορφής υπάρχει μαζί με τη συνιστώμενη συσκευή χορήγησης. Ειδικά για 
την κολιστίνη συνιστάται η δοσολογία των 2 MU ανά 8ωρο.

3.10. Η τραχειοβρογχίτιδα η σχετιζόμενη με αναπνευστήρα (ή μηχανικό αε-
ρισμό - VAT) αντιμετωπίζεται με χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής η οποία 
βελτιώνει σημαντικά την πρόγνωση των ασθενών και μειώνει τις μέρες μηχα-
νικής αναπνοής. Θεωρείται χρήσιμη η χρήση και εισπνεόμενων αντιμικροβια-
κών. Tα αντιβιοτικά σε εισπνεόμενη μορφή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
μονοθεραπεία αν ο ασθενής είναι απύρετος και έχει άφθονες πυώδεις εκκρί-
σεις με σημαντική ποσοτικά ανάπτυξη μικροοργανισμών στην καλλιέργεια.

Εντούτοις, στην πρόσφατη βιβλιογραφία, η θέση της αντιμικροβιακής θε-
ραπείας είναι αμφιλεγόμενη εφόσον ο ασθενής δεν έχει κλινικά σημεία λοί-
μωξης, όπως πυρετό και λευκοκυττάρωση.

3.11. Εμπειρική αγωγή έναντι του S. aureus χορηγείται όταν υπάρχουν πα-
ράγοντες κινδύνου όπως οι κάτωθι:

• Κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή νευροχειρουργική επέμβαση με Γλασκώβη <9
• Γνωστή φορεία
• Σοβαρή σήψη ή σηπτική καταπληξία
• Ακτινολογική εικόνα νεκρωτικής πνευμονίας ή κοιλοτικών σχηματισμών
• Εμπύημα.
Αν δεν απομονωθεί σταφυλόκοκκος, η αγωγή πρέπει να διακόπτεται. Αν 

απομονωθεί ευαίσθητος σταφυλόκοκκος στις αντισταφυλοκοκκικές πενικιλ-
λίνες (MSSA), η αγωγή πρέπει να μεταβληθεί χορηγώντας μεγάλες δόσεις 
αντισταφυλοκοκκικής πενικιλλίνης, η οποία είναι πιο αποτελεσματική.

3.12. Ένδειξη για αναερόβια κάλυψη στην εμπειρική αγωγή υπάρχει σε συ-
γκεκριμένες περιπτώσεις όπως οι κάτωθι:

• Πνευμονία από τεκμηριωμένη εισρόφηση
• Νεκρωτική πνευμονία
• Πνευμονικό απόστημα
• Βρογχοπλευρικό συρίγγιο.
Να σημειωθεί ότι οι αντιψευδομοναδικές καρβαπενέμες (ιμιπενέμη, μερο-

πενέμη, ντοριπενέμη), η πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, η αμπικιλλίνη/σουλ-
μπακτάμη και η μοξιφλοξασίνη από τις νεότερες κινολόνες, έχουν δραστικό-
τητα και έναντι όλων των αναερόβιων μικροοργανισμών.

3.13. Η παρουσία Candida sp. στις βρογχικές εκκρίσεις ή τα πτύελα αποτελεί 
θέση αποικισμού και όχι ένδειξη καντιτιασικής πνευμονίας η οποία κατ’ ουσίαν εί-
ναι σπάνια και επομένως, ουδέποτε πρέπει να χορηγείται αντιμυκητιασική αγωγή. 

3.14. Πνευμονία που δεν ανταποκρίνεται σε αντιμικροβιακή αγωγή, σε 
ασθενή με ΧΑΠ, ή λήψη κορτικοειδών ή ηπατική ανεπάρκεια ή νεφρική ανε-
πάρκεια σε αιμοκάθαρση, η παρουσία Aspergillus sp. στο BAL πιθανόν να πρέ-
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πει να αξιολογηθεί και αποτελεί ένδειξη έναρξης εμπειρικής αντιμυκητιακής 
αγωγής. Επί υποψίας ασπεργιλλικής λοίμωξης στον πνεύμονα, σημειώνεται η 
σημαντική διαγνωστική αξία της μέτρησης της γαλακτομαννάνης στο BAL.

3.15. Συνιστώμενη εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή στην HAP/VAP.

Ά. HAP/VAP πρώιμης έναρξης (early onset) ή σε ασθενή  
χωρίς παράγοντες κινδύνου για πολυανθεκτικά

Κεφτριαξόνη + κλαριθρομυκίνη ή
Μοξιφλοξασίνη, λεβοφλοξασίνη ή

Αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη + αμινογλυκοσίδη

Β. HAP/VAP όψιμης έναρξης (late onset) ή σε ασθενή  
με παράγοντες κινδύνου για πολυανθεκτικά

Πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη ή αντιψευδομοναδική καρβαπενέμη (μονοθεραπεία)*  
+ αμινογλυκοσίδη ή κολιστίνη**

*Αντιψευδομοναδικές καρβαπενέμες=ιμιπενέμη, μεροπενέμη, ντοριπενέμη
**Η κολιστίνη προστίθεται αν ο ασθενής έχει ολοκληρώσει ≥7 ημέρες νοσηλείας στη 

ΜΕΘ (οι 7 ημέρες αποτελούν τον μέσο χρόνο αποικισμού με πολυανθεκτικά βακτήρια σε 
πολλές ελληνικές ΜΕΘ). Αν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου για παρουσία ανθεκτικών στις 

καρβαπενέμες μικροβίων, η κολιστίνη προστίθεται εξαρχής

Σχόλια:
• Επί υποψίας για S. aureus και ειδικά MRSA, προστίθεται λινεζολίδη.  

Πρόσφατα αξιόπιστα βιβλιογραφικά δεδομένα υποστηρίζουν την υπεροχή  
της λινεζολίδης στη θεραπεία της VAP από MRSA

• Οι ασθενείς με ΧΑΠ πρέπει πάντα να λαμβάνουν εμπειρική αγωγή και για 
πνευμονιόκοκκο και αιμόφιλο (κεφτριαξόνη κατά προτίμηση, εκτός εάν έχει 

αποφασισθεί η χορήγηση καρβαπενέμης)

3.16. Όσον αφορά στη διάρκεια αντιμικροβιακής αγωγής συνιστάται:
• Προσπάθεια για κατά το δυνατόν μικρότερη διάρκεια αγωγής.
• Επανεκτίμηση στις 72 ώρες και πιθανή διακοπή της αγωγής αν δεν πλη-

ρούνται τα διαγνωστικά κριτήρια πνευμονίας.
• Επανεκτίμηση στις 8 μέρες και διακοπή αγωγής αν δεν έχει απομονωθεί 

ή δεν υπάρχει πιθανότητα παρουσίας P. aeruginosa ή Acinetobacter.
• Η διάρκεια αγωγής για παθογόνα όπως η P. aeruginosa και το Acinetobacter 

μπορεί να παραταθεί στις 14 ημέρες.
• Η διάρκεια αγωγής της σταφυλοκοκκικής πνευμονίας παρατείνεται στις 

21 ημέρες.
• Σε κέντρα όπου υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης της προκαλσιτονίνης, 

συνιστάται η συχνή (καθημερινή ή παρ’ ημέρα) μέτρησή της κατά τη 
διαδρομή της λοίμωξης και διακοπή της αγωγής όταν η προκαλσιτονίνη 
είναι <0,5 ng/ml ή έχει μειωθεί κατά 80% σε σχέση με την αρχική μέγι-
στη τιμή της. Όταν η τιμή της προκαλσιτονίνης μειωθεί σε <0,25 ng/ml 
μπορεί να επιχειρηθεί διακοπή της αντιμικροβιακής αγωγής.
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Σχήμα 2. Αλγόριθμος προσέγγισης στην αντιμετώπιση της HAP/VAP.

Κλινική υποψία HAP/VAP

Λήψη βρογχικών εκκρίσεων για ποσοτικές καλλιέργειες

Εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία βάσει παραγόντων κινδύνου και 
τοπικών επιδημιολογικών δεδομένων

Επανεκτίμηση μετά από 48-72 ώρες με βάση κλινικοεργαστηριακά (θερμοκρασία, λευκά, 
ακτινογραφία θώρακος, οξυγόνωση, ποιοτικά χαρακτηριστικά πτυέλων, αιμοδυναμικές 

μεταβολές, οργανικές λειτουργίες) και μικροβιολογικά δεδομένα (ποσοτικά 
αξιολογήσιμες καλλιέργειες). Μέτρηση προκαλσιτονίνης την 1η και 3η ημέρα θεραπείας

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Διερεύνηση για 
άλλα παθογόνα, 
επιπλοκές, άλλες 

διαγνώσεις ή 
άλλη εστία λοίμωξης

Ανάλογη 
προσαρμογή 

αντιμικροβιακής 
αγωγής

+
Διερεύνηση για 
άλλα παθογόνα, 
επιπλοκές, άλλες 

διαγνώσεις ή 
άλλη εστία λοίμωξης

Aν CPIS <6 την 1η και 
την 3η ημέρα και τιμή 

PCT <0,5 ng/ml,
σκέψη για διακοπή 
της αγωγής αν δεν 
υπάρχει ένδειξη για 

άλλη εστία λοίμωξης

Αποκλιμάκωση 
αγωγής αν αυτό 

δυνατόν

Δυνατότητα 
διαδοχικών 
μετρήσεων 

προκαλσιτονίνης;

Διακοπή αγωγής αν τιμή PCT <0,5 ng/ml ή <80% 
της αρχικής μέγιστης τιμής. Η ένδειξη διακοπής της 

αγωγής είναι ισχυρότατη αν PCT <0,25 ng/ml

Επανεκτίμηση στις 
8 ημέρες αγωγής

Καλλιέργειες (-) Καλλιέργειες (+)Καλλιέργειες (-) Καλλιέργειες (+)

Κλινική βελτίωση

Διακοπή αγωγής αν η κατάσταση είναι καλή (η αγωγή γενικά να μην 
υπερβαίνει τις 10 ημέρες). Αν το αίτιο είναι P. aeruginosa ή Acinetobacter, 
θεραπεία 12-14 ημέρες. Αν το αίτιο είναι S. aureus, θεραπεία 21 ημερών
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3.17. Ο αλγόριθμος της προσέγγισης στη συνολική αντιμετώπιση της 
HAP/VAP περιγράφεται στο Σχήμα 2.

4. ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ VAP

4.1. Με βάση τις τελευταίες διεθνείς οδηγίες παρατίθενται οι παράγο-
ντες οι οποίοι έχουν ισχυρή βιβλιογραφική ένδειξη ότι μειώνουν τη συ-
χνότητα της VAP.

1. Η εφαρμογή μέτρων όπως η εκπαίδευση του προσωπικού, η συμμόρ-
φωση στην υγιεινή των χεριών με χρήση αλκοολικού διαλύματος αντι-
σηπτικού και η απομόνωση (χωροταξικά και με λήψη προφυλακτικών 
μέτρων επαφής) των ασθενών με πολυανθεκτικά παθογόνα.

2. Η συνεχής καταγραφή των λοιμώξεων στη ΜΕΘ, των υπεύθυνων παθο-
γόνων και της παρουσίας πολυανθεκτικών παθογόνων με ενδημικό ή 
επιδημικό χαρακτήρα ώστε να καθορίζεται η πολιτική χρήσης αντιβιο-
τικών και επιλογής εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας.

3. Η διασωλήνωση και η επαναδιασωλήνωση πρέπει να αποφεύγονται 
κατά το δυνατόν και όπου ενδείκνυται να εφαρμόζεται μη επεμβατικός 
αερισμός.

4. Προτιμάται η στοματοφαρυγγική διασωλήνωση και ο στοματογαστρι-
κός σωλήνας.

5. Συνιστάται η συνεχής αναρρόφηση των υποεπιγλωττιδικών εκκρίσε-
ων σε ασθενείς που αναμένεται να παραμείνουν διασωληνωμένοι >72 
ώρες. Θεωρείται επίσης χρήσιμη η χρήση ενδοτραχειακών σωλήνων με 
ultrathin cuff από πολυουρεθάνη όπως και αυτών με επικάλυψη αργύ-
ρου και αντισηπτικού.

6. Η πίεση στο μπαλονάκι του ενδοτραχειακού σωλήνα πρέπει να διατη-
ρείται 20-30 cm H

2
O.

7. Μολυσμένες - συμπυκνωμένες εκκρίσεις πρέπει να απομακρύνονται 
προσεκτικά από τα κυκλώματα του αναπνευστήρα ώστε να μην εισέρ-
χονται στον ενδοτραχειακό σωλήνα ή τους συνδεδεμένους με το κύ-
κλωμα νεφελοποιητές χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων.

8. Συνιστάται η βράχυνση κατά το δυνατόν της διάρκειας της διασωλή-
νωσης και του μηχανικού αερισμού (χρήση πρωτοκόλλων για τη χρήση 
των κατασταλτικών και την επιτάχυνση του απογαλακτισμού - weaning).

9. Συνιστάται η διακοπή ή μείωση της καταστολής σε ημερήσια βάση και 
η προσπάθεια αποφυγής της χρήσης μυοχάλασης.

10. Η διατήρηση ικανοποιητικής αναλογίας νοσηλευτικού προσωπικού 
προς ασθενείς.

11. Η διατήρηση της θέσεως του ασθενούς στις 30-45°, ειδικά όταν χορηγεί-
ται εντερική διατροφή.
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12. Προτιμάται η εντερική από την παρεντερική διατροφή.
13. Αν απαιτείται προφύλαξη του πεπτικού από αιμορραγία λόγω stress ελ-

κών μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε Η
2
 ανταγωνιστές είτε σουκραλ-

φάτη (η τάση μείωσης της συχνότητας της VAP που παρατηρείται με τη 
χρήση της σουκραλφάτης αντισταθμίζεται από την ελαφρά υψηλότερη 
συχνότητα αιμορραγίας πεπτικού).

14. Η χρήση ανταλλακτών θερμότητας - υγρασίας (ΗΜΕ) προτιμάται των 
παθητικών υγραντήρων (ΗΗ) στο κύκλωμα του αναπνευστήρα. 

15. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως η προσπάθεια τροποποίησης του αποι-
κισμού του στοματοφάρυγγα και η φροντίδα της υγιεινής στόματος με 
διάλυμα χλωρεξιδίνης ή αντισηπτικού μπορεί να μειώσει τη συχνότητα 
της VAP και ως εκ τούτου συνιστάται.

16. Δεν συνιστάται η συστηματική εφαρμογή εκλεκτικής αποστείρωσης 
του εντερικού σωλήνα με αντιβιοτικά ή η χρήση αντιμικροβιακής προ-
φύλαξης σε περίπτωση επείγουσας διασωλήνωσης. Η εκλεκτική απο-
στείρωση του εντερικού σωλήνα έχει σαφή βιβλιογραφικά δεδομένα 
επιτυχίας στην πρόληψη της VAP σε περιβάλλοντα χωρίς υψηλή αντοχή 
και μόνον για τα επεισόδια πρώιμης VAP. Θεωρείται ότι δεν μπορεί να 
εφαρμοσθεί στην ελληνική πραγματικότητα με τα δεδομένα της πολυ-
αντοχής και της μακράς νοσηλείας στη ΜΕΘ.

17. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η εφαρμογή δέσμης μέτρων πρό-
ληψης μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική στην πρόληψη της VAP. Οι 
δέσμες των μέτρων που έχουν δοκιμασθεί περιλαμβάνουν από 5-8 πα-
ραμέτρους από τις ανωτέρω αναφερόμενες.

4.2. Για την πρόληψη της νοσοκομειακής πνευμονίας (HAP) συνιστάται 
εκτός από τα μέτρα της παραγράφου 4.1 και η ταχεία κινητοποίηση των 
ασθενών και η φυσικοθεραπεία του αναπνευστικού συστήματος για την κι-
νητοποίηση των εκκρίσεων.
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