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ὐξάνονται οἱ λοιμώξεις ἀπὸ νοσοκομειακὰ μικρόβια,
ποὺ κοστίζουν ἀνθρώπινες ζωές, γεγονὸς ποὺ ἐπιβάλει
μεγαλύτερη ἐπαγρύπνιση καὶ τὴ λήψη πρόσθετων μέτρων.
Ἡ ἀνησυχία κορυφώνεται ὕστερα ἀπὸ δημοσίευμα τοῦ
ἔγκυρου ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ Lancet, στὸ ὁποῖο καταγράφεται ὅτι οἱ θάνατοι στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ πολυανθεκτικὰ
μικρόβια ξεπέρασαν τοὺς 1.600, τὸ 2018. Ὁ ἀριθμὸς τῶν
νοσηλευομένων, ποὺ ἐμφανίζουν λοίμωξη ἀπὸ ἀνθεκτικὰ μικρόβια, εἶναι μεγάλος καὶ ἡ χώρα μας, μαζὶ μὲ τὶς
ὑπόλοιπες χῶρες στὸν Εὐρωπαϊκὸ νότο, καταλαμβάνει
τὶς πρῶτες θέσεις τῆς σχετικῆς λίστας. Ἕνας στοὺς δέκα
ἀνθρώπους, ποὺ εἰσάγονται σὲ νοσοκομεῖο (9,6%), προσβάλλεται στὴ διάρκεια τῆς νοσηλείας του, μὲ τὸ πρόβλημα νὰ ἐντοπίζεται πολὺ ὀξυμένο στὶς Μονάδες Ἐντατικῆς
Νοσηλείας. Στὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης ἔχει παρατηρηθεῖ, ὅτι,
κάθε μέρα, ἑκατὸ χιλιάδες νοσηλευόμενοι ἀναπτύσσουν
κάποια νοσοκομειακὴ λοίμωξη, ὅμως ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων εἶναι δύσκολο νὰ προσδιορισθεῖ καὶ πολλὰ στοιχεῖα
εἶναι ἀντικρουόμενα.
Στὴν Ἑλλάδα ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ συνέβαλε σὲ ἐλλείψεις στὶς ἀναγκαῖες ὑποδομὲς καὶ ὑλικά, καὶ κυρίως ἡ
ὑποστελέχωση τῶν νοσοκομείων σὲ νοσηλευτικὸ προσωπικό, ἐπιβαρύνουν τὴν κατάσταση. Οἱ νοσοκομειακὲς
λοιμώξεις ἐπιτείνουν τὸ πρόβλημα, καθὼς ἐνοχοποιοῦνται
γιὰ σημαντικὴ παράταση τῆς νοσηλείας τῶν ἀσθενῶν
καὶ τὴ χορήγηση φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς μὲ ἀντιβιοτικὰ
τρίτης γενιᾶς ὑψηλοῦ κόστους. Κάθε λοίμωξη, ποὺ δὲν
ὑπῆρχε, ἔστω καὶ σὲ στάδιο ἐπώασης, κατὰ τὴν εἰσαγωγὴ
στὸ νοσοκομεῖο, καὶ ἐκδηλώνεται 48 ἤ 72 ὧρες μετά, χαρακτηρίζεται ὡς νοσοκομειακή. Σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις
ὁ ἀσθενὴς μπορεῖ νὰ ἐμφανίσει συμπτώματα ἡμέρες ἤ καὶ
μῆνες μετὰ τὴ νόσο (π.χ. ἡπατίτιδα) ἤ νὰ προσβληθοῦν
ἐπισκέπτες καὶ ἐργαζόμενοι. Τὰ περισσότερα περιστατικὰ
σχετίζονται μὲ τὸ οὐροποιητικὸ σύστημα, τὸ ἀνώτερο καὶ
κατώτερο ἀναπνευστικό, τὸ χειρουργικὸ πεδίο, τὸ αἷμα (μικροβιοαιμίες) καὶ τὸ δέρμα. Ἡ σύγχρονη ἰατρονοσηλευτικὴ
φροντίδα περιλαμβάνει ἐπίσης τὴ χρήση παρεμβατικῶν
τεχνικῶν σὲ βαριὰ πάσχοντες ποὺ ἐγκυμονοῦν κινδύνους
γιὰ τὴν ἐμφάνιση λοίμωξης. Γιὰ παράδειγμα, πνευμονία ποὺ
ὀφείλεται σὲ μηχανικὴ ὑποστήριξη, μικροβιαιμία ποὺ σχετίζεται μὲ κεντρικοὺς ἀγγειακοὺς καθετῆρες ἤ οὐρολοίμωξη
ἀπὸ οὐροκαθετῆρες. Εἶναι, ὅμως, δυνατό, τὸ μικρόβιο νὰ
μεταδοθεῖ μέσῳ τοῦ ἀέρα ἤ καὶ οὐσιῶν, ὅπως τὸ φαγητὸ
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(σαλμονέλωση), τὸ νερὸ (σιγκέλωση), ἀπὸ ἀλοιφές, τὸ
αἷμα καὶ ἄλλα βιολογικὰ ὑλικὰ (ἡπατίτιδα). Οἱ ἡλικιωμένοι
εἶναι πιὸ πιθανὸ νὰ προσβληθοῦν ἀπὸ κάποιο μολυσματικὸ
παράγοντα, ὅπως καὶ οἱ βαριὰ πάσχοντες μὲ συνυπάρχουσες παθήσεις καὶ παρατεταμένη νοσηλεία. Ποιό εὐάλωτοι
εἶναι ἀσθενεῖς μὲ πολλὲς ἐπανεισαγωγὲς σὲ νοσηλευτικὰ
ἱδρύματα, συχνοὺς καθετηριασμοὺς καὶ αὐξημένη χορήγηση ἀντιβιοτικῶν, ποὺ τούς καθιστοῦν ἀνθεκτικοὺς ἔναντι
τῶν μικροοργανισμῶν.
Τὸ πρόβλημα ἐπιδεινώνεται μὲ τὴν ἐξάπλωση “παν ανθεκτικῶν” βακτηρίων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀναπτύξει μεγάλες ἄμυνες
καὶ ἀντοχὲς καὶ δὲν τά καταπολεμᾶ κανένα ἀντιβιοτικό.
Αὐτὰ αναπτύσουν ἀντοχὴ καὶ σκοτώνουν κάθε χρόνο χιλιάδες ἀνθρώπους. Πολλὲς φορές, ἀσθενεῖς ἀναπτύσουν
λοιμώξεις ποὺ ὀφείλονται σὲ κακὲς συνθῆκες ὑγιεινῆς ἤ
ἐπειδὴ τὸ προσωπικὸ δὲν ἀκολουθεῖ τὶς σωστὲς διαδικασίες καὶ τὰ μικρόβιο μεταδίδονται ἀπὸ τὸν ἕνα στὸν ἄλλο.
Περίπου τὸ 40% τῶν περιστατικῶν σχετίζονται μὲ τὴν κακὴ
ὑγιεινὴ τῶν χεριῶν, καὶ μποροῦν νὰ μειωθοῦν, ἄν τὸ προσωπικὸ γίνει πιὸ προσεκτικὸ μὲ συχνὸ πλύσιμο τῶν χεριῶν,
καθαρὰ ροῦχα καὶ γάντια μίας χρήσης.
Ἡ κατάσταση ἐξελίσσεται σὲ μόνιμο ἐφιάλτη γιὰ τοὺς θεράποντες ἰατρούς, οἱ ὁποῖοι βλέπουν συχνὰ τὶς θεραπευτικὲς
ἐπιλογές τους νὰ μειώνονται ἤ καὶ νὰ ἐκμηδενίζονται, λόγῳ
τῆς ἀντοχῆς. Ὀγδόντα περίπου χρόνια ἀπὸ τὴν ἀνακάλυψή
τους, τὰ ἀντιβιοτικά, ποὺ ἔχουν σώσει ἑκατομμύρια ζωές,
χάνουν μὲ συνεχῶς αὐξανόμενο ρυθμὸ τὴν ἀποτελεσματικότητά τους. Σὲ αὐτὸ συμβάλλει καὶ ἡ ὑπέρμετρη, ἄσκοπη
χρήση τους ποὺ παρατηρεῖται στὶς ἡμέρες μας. Τὸ ἕνα ἕκτο
τῶν Εὐρωπαίων δὲν τό γνωρίζει. Τώρα, μαζὶ μὲ τὸ χειμῶνα
ἔρχονται καὶ τὰ κρυολογήματα, ποὺ στὴ συντριπτική τους
πλειοψηφία ὀφείλονται σὲ ἰοὺς καὶ συνήθως εἶναι βραχεῖας διάρκειας καὶ αὐτοϊάσιμα μὲ τὴ χρήση ἴσως λίγων
ἀντιπυρετικῶν καὶ ἀντιβηχικῶν. Παρατηρεῖται, ὅμως, τὸ
παράδοξο φαινόμενο: ἡ κατανάλωση ἀντιβιοτικῶν κατὰ
τοὺς χειμερινοὺς μῆνες νὰ αὐξάνεται κατακόρυφα. Οἱ συνέπειες αὐτῆς τῆς ἄσκοπης χρήσης γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία,
εἶναι μεγάλες, καθὼς οἱ θεραπευτικὲς ἐπιλογές, ἀκόμη καὶ
γιὰ κοινὲς λοιμώξεις, ἔχουν καταστεῖ πολὺ περιορισμένες
καὶ σὲ μερικὲς περιπτώσεις εἶναι ἀνύπαρκτες. Οἱ λοιμώξεις
ἀπὸ ἀνθεκτικὰ μικρόβια σχετίζονται μὲ 25.000 θανάτους
ἐτησίως στὴν Εὐρώπη καὶ ἑνάμιση δισεκατομμύρια εὐρὼ
κόστος. Πρὸς τὸ παρόν… 

