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Οη ελδν-λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο γεληθά θαη εηδηθφηεξα νη ινηκψμεηο ζηηο ΜΔΘ
απνηεινχλ έλα ζνβαξφ θαη πνιχπινθν πξφβιεκα, ην νπνίν απαζρνιεί απφ δεθαεηίεο
ηελ επηζηεκνληθή ηαηξηθή θνηλφηεηα. Τελ ηειεπηαία δεθαεηία φκσο έρεη δνζεί κεγάιε
έκθαζε ζην ζέκα θαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, κε απνηέιεζκα ε θνηλή γλψκε
λα παξαθνινπζεί πιένλ κε αλεζπρία ηηο εμειίμεηο θαη ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα.
Τν ζχληνκν απηφ ζεκείσκα έρεη ζα ζηφρν λα εμεγήζεη κε απιφ ηξφπν γηαηί
ζπκβαίλνπλ απηέο νη ινηκψμεηο, πφζν δηθαηνινγεκέλε είλαη ε αλεζπρία ησλ πνιηηψλ
γηα ην ζέκα απηφ θαη ην ζεκαληηθφηεξν ηη κπνξεί θαη πξέπεη λα γίλεη γηα λα
πεξηνξηζηεί, φζν είλαη δπλαηφ, απηφ ην θαηλφκελν.
Τν πξψην πξάγκα πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζεη θαλείο είλαη φηη ν
αλζξψπηλνο νξγαληζκφο (αθφκε θαη ν απφιπηα πγηήο) είλαη γεκάηνο απφ κηθξφβηα (ζην
παρχ έληεξν, ζην ζηφκα θαη ηε κχηε, ζην δέξκα θιπ). Υπνινγίδεηαη κάιηζηα φηη ν
αξηζκφο ησλ κηθξνβίσλ ελφο νξγαληζκνχ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ησλ αξηζκφ ησλ
θπηηάξσλ ηνπ. Η θαηάζηαζε απηή είλαη απφιπηα θπζηνινγηθή θαη ε ζπκβησηηθή απηή
ζπλχπαξμε αλζξψπνπ θαη κηθξνβίσλ είλαη φρη απιά επηηπρήο αιιά επσθειήο. Τα
κηθξφβηα απηά ραξαθηεξίδνληαη ζαλ «κηθξνβηαθή ρισξίδα» ηνπ ζηφκαηνο, ηνπ
εληέξνπ θιπ, είλαη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο κε παζνγφλα θαη δελ πξνθαινχλ ινηκψμεηο
φηαλ ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη ε αλνζία ηνπ δελ έρεη
δηαηαξαρζεί. Αληίζεηα θαηαζηξνθή ή δηαηαξαρή ηεο θπζηνινγηθήο κηθξνβηαθήο
ρισξίδαο (απφ άζθνπε ρξήζε αληηβηνηηθψλ γηα παξάδεηγκα) κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη
ζνβαξά πξνβιήκαηα.
Οπσο ζπκβαίλεη ζε θάζε δσληαλφ νηθνζχζηεκα, έηζη θαη ζηνλ νξγαληζκφ ε
«ρισξίδα» ησλ κηθξνβίσλ ηνπ αιιάδεη κε ηελ επίδξαζε εμσγελψλ θαη ελδνγελψλ
παξαγφλησλ. Σηνπο λνζειεπφκελνπο ινηπφλ ζην λνζνθνκείν αζζελείο παξαηεξείηαη
κεηά απφ ιίγεο κέξεο αιιαγή ηεο κηθξνβηαθήο ηνπο ρισξίδαο θαη επηθξάηεζε
δηαθνξεηηθψλ κηθξνβίσλ. Τα κηθξφβηα απηά κπνξεί λα πξνυπήξραλ ζηνλ νξγαληζκφ ζε
κηθξφ αξηζκφ, κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ εμέιημε ησλ ππαξρφλησλ κηθξνβίσλ ή λα
κεηαδνζνχλ ζηνλ αζζελή κεηά απφ ην πεξηβάιινλ ή κεηά απφ επαθή κε άιινπο
νξγαληζκνχο (αζζελείο, ζπγγελείο ή πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ). Αληίζηνηρεο
αιιαγέο ηεο κηθξνβηαθήο ρισξίδαο έρνπλ παξαηεξεζεί θαη ζε γηαηξνχο, λνζειεπηέο
θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ ησλ ΜΔΘ θαη άιισλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ ρσξίο
φκσο λα απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ινηκψμεσλ ησλ αηφκσλ απηψλ. Γηα λα ππάξμεη κηα
ελδν-λνζνθνκεηαθή ινίκσμε, πξέπεη ε πξναλαθεξφκελε αιιαγή «κηθξνβηαθήο
ρισξίδαο» λα ζπλδπαζζεί κε δηαηαξαρή ηεο αλνζίαο ή γεληθφηεξα ηεο άκπλαο ηνπ
νξγαληζκνχ.
Γηαηί νη λνζνθνκεηαθέο ινηκώμεηο είλαη ζπρλόηεξεο ζηηο ΜΕΘ;
Η ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ε εμέιημε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο είραλ ζαλ
απνηέιεζκα ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ζηε δσή αζζελψλ κε πνιιαπιά πξνβιήκαηα,
αζχκβαηα κε ηε δσή πξηλ απφ 2-3 δεθαεηίεο (κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο,
ηερλεηφο λεθξφο, κεραληθή ή θαξκαθεπηηθή ππνζηήξημε ηεο θαξδηάο θαη ηνπ
θπθινθνξηθνχ θιπ). Οπσο ήηαλ επαθφινπζν, νη αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζήκεξα
ζηηο ΜΔΘ είλαη θαηά κέζν φξν ζε βαξχηεξε θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Γελ
ρξεηάδεηαη λνκίδσ, λα είλαη θαλείο εηδηθφο γηα λα θαηαλνήζεη πφζν επάισηνο γίλεηαη
γηα ηα κηθξφβηα έλαο αζζελήο ηεο ΜΔΘ, πνπ παξακέλεη δηαζσιελσκέλνο ζηνλ
αλαπλεπζηήξα, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα λα θηλεζεί θαη λα βήμεη, ρσξίο ηελ ηθαλφηεηα λα

ηξαθεί θπζηνινγηθά, έρνληαο ράζεη πηζαλψο αίκα θαη έρνληαο θαηαπνλεζεί απφ ηελ
πξνεγεζείζα λνζειεία ηνπ, ζπρλά θαη κε ππνθείκελε δηαηαξαρή ηεο αλνζίαο ηνπ απφ
άιιεο αζζέλεηεο ή θάξκαθα. Η ρξήζε ζαπκαζηψλ ηερλνινγηθά ζπζθεπψλ, φπσο ν
αλαπλεπζηήξαο ή νη αληιίεο ρνξήγεζεο ελδνθιεβίσλ θαξκάθσλ κε εηδηθνχο
θαζεηήξεο, ζψδνπλ κελ δσέο αιιά δεκηνπξγνχλ λέεο κε θπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο
δηαβίσζεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε λέσλ κηθξνβίσλ θαη ηελ
εκθάληζε ινηκψμεσλ.
Σε ηη δηαθέξνπλ νη ελδνλνζνθνκεηαθέο ινηκώμεηο ζηε ΜΕΘ από ηηο απιέο
ινηκώμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ εθηόο λνζνθνκείνπ;
Δίλαη γλσζηφ φηη παξαηεηακέλε ρξήζε θάπνησλ παξαζηηνθηφλσλ ή εληνκνθηφλσλ
έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε, κέζσ «θπζηθήο επηινγήο», αλζεθηηθψλ παξαζίησλ
ή αλζεθηηθψλ εληφκσλ. Τν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη ζην νηθνζχζηεκα αλζξψπηλνο
νξγαληζκφο-κηθξφβηα κε ηε ρξήζε ησλ αληηβηνηηθψλ. Φσξίο λα εκπιαθνχκε ζε
επηζηεκνληθέο ζεσξίεο θαη εμεγήζεηο, ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο θαηάρξεζεο
αληηβηνηηθψλ (ηφζν εληφο φζν θαη θπξίσο εθηφο λνζνθνκείνπ) είλαη ε θπζηθή επηινγή
θαη ε αλάπηπμε αλζεθηηθψλ ζηειερψλ κηθξνβίσλ. Τν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ
ελδν-λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ επνκέλσο, είλαη φηη ζπρλά πξνθαινχληαη απφ
κηθξφβηα αλζεθηηθά ζηα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκελα αληηβηνηηθά. Οπσο είλαη επλφεην,
ν ζπλδπαζκφο ηεο χπαξμεο αλζεθηηθψλ ζηα αληηβηνηηθά κηθξνβίσλ κε ηηο δηαηαξαρέο
ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ πηψζε ηεο αλνζίαο ησλ
αζζελψλ ζηηο ΜΔΘ θαζηζηά πνιχ δχζθνιε (εάλ φρη αδχλαηε) ηελ παξάηαζε ηεο δσήο
κε ηερλεηά κέζα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σηνλ αζζελή ηεο ΜΔΘ πνπ δελ είλαη
ζε ζέζε λα βειηησζεί θαη λα απνδεζκεπζεί απφ ηα κεραλήκαηα, θάζε κέξα παξάηαζεο
ηεο παξακνλήο ηνπ ζηε ΜΔΘ απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ινηκψμεσλ. Οζν
κάιηζηα ε ηερλνινγία ηεο ππνζηήξημεο ηεο δσήο κε ηερλεηά κέζα πξννδεχεη, ηφζν
πεξηζζφηεξν νη αζζελείο δελ ζα πεζαίλνπλ απφ ηε βαζηθή ηνπο λφζν (π.ρ.
αλαπλεπζηηθή ή θαξδηαθή αλεπάξθεηα), αιιά παξακέλνληαο ππφ ηηο "κε θπζηνινγηθέο
ζπλζήθεο" δηαβίσζεο ππφ κεραληθή ππνζηήξημε ζηε ΜΔΘ είλαη αλακελφκελν λα
εκθαλίζνπλ επαλεηιεκκέλεο ινηκψμεηο απφ ηα κηθξφβηα ηεο ελδν-λνζνθνκεηαθήο
ρισξίδαο κέρξη λα θαηαιήμνπλ. Απηή αθξηβψο είλαη θαη ε βαζηθφηεξε αηηία αχμεζεο
ηεο επίπησζεο ησλ ινηκψμεσλ ζηηο ΜΔΘ παγθνζκίσο.
Η θαηάζηαζε ζηηο Διιεληθέο ΜΔΘ δελ είλαη ρεηξφηεξε απφ φηη ζηηο ΜΔΘ άιισλ
επξσπατθψλ ρσξψλ, ζε φηη αθνξά ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ
ινηκψμεσλ θαη ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ θαηαιήγνπλ κεηά απφ αδπλακία
αληηκεηψπηζεο ζεπηηθψλ επηπινθψλ (Πξβι εηθφλα 1). Δθεί πνπ ε ρψξα καο θαηέρεη
έλα «ζιηβεξφ πξνβάδηζκα» είλαη ηα πνζνζηά αληνρήο ησλ κηθξνβίσλ πνπ πξνθαινχλ
ηηο ινηκψμεηο απηέο, ηα νπνία είλαη απφ ηα πςειφηεξα ζηελ Δπξψπε ηνπιάρηζηνλ
(Πξβι εηθφλα 2). Παξά ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη ηε ζπκβνιή πνιιψλ
παξαγφλησλ ζηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ αλζεθηηθψλ κηθξνβίσλ, ε θχξηα αηηία ηνπ
θαηλφκελνπ θαίλεηαη λα είλαη ε κεγάιε ρξήζε θαη ζπρλά θαηάρξεζε αληηβηνηηθψλ,
εληφο αιιά θχξηα εθηφο λνζνθνκείνπ. Τν απνηέιεζκα είλαη ε αλάπηπμε αλζεθηηθψλ
ζηειερψλ κηθξνβίσλ ελδν-λνζνθνκεηαθά θαη ε ππνρξεσηηθή ζρεδφλ ζπρλά επηινγή
λέσλ αληηβηνηηθψλ γηα ηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ φηαλ πιένλ κεηαθεξζνχλ απφ ηηο
άιιεο θιηληθέο ζηε ΜΔΘ. Απμάλεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε «πίεζε γηα θπζηθή επηινγή»
θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αλαπηχζζνληαη κηθξνβηαθά ζηειέρε πνιπαλζεθηηθά
(αλζεθηηθά δειαδή αθφκε θαη ζηα αληηβηνηηθά ηειεπηαίαο γεληάο). Τν θαηλφκελν ηεο
αλάπηπμεο αληνρήο ππάξρεη απφ ηελ επνρή αλαθάιπςεο ηνπ πξψηνπ αληηβηνηηθνχ,
αιιά νη εηδηθνί αλεζπρνχλ ζήκεξα πεξηζζφηεξν γηαηί ν ξπζκφο αλάπηπμεο αληνρήο
είλαη πνιχ ηαρχηεξνο, ελψ αληίζεηα είλαη πεξηνξηζκέλεο νη δπλαηφηεηεο παξαζθεπήο
λέσλ αληηβηνηηθψλ ζην άκεζν κέιινλ. Δπηπιένλ ε αληνρή ζηα αληηβηνηηθά απμάλεη φρη
κφλν ιφγσ ηεο ρνξήγεζεο ηνπο ζε αζζελείο (πνπ είλαη ζπλήζσο αλαγθαίν θαθφ) αιιά
θαη ιφγσ ηεο επξείαο θαη ζπζηεκαηηθήο ρξήζεο αληηβηνηηθψλ ζε δψα θαη πνπιεξηθά

θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ. Τν απνηέιεζκα είλαη αξρηθά ν απνηθηζκφο απφ αλζεθηηθά
ζηα αληηβηνηηθά κηθξφβηα ησλ αζζελψλ αιιά ζπαληφηεξα θαη πγηψλ κε λνζειεπφκελσλ
αηφκσλ εθηφο λνζνθνκείνπ ζηελ θνηλφηεηα. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο πηψζε ηεο
αλνζίαο ηνπ νξγαληζκνχ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ινίκσμε απφ αλζεθηηθά κηθξφβηα.

Εηθόλα 1: Σπζρέηηζε ζλεηόηεηαο αζζελώλ ηεο ΜΕΘ κε ηε
ζπρλόηεηα εκθάληζεο ινηκώμεσλ ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρώξεο

Εηθόλα 2: Πνζνζηά αληνρήο ζηαθπινθόθθνπ ζε δηάθνξεο
επξσπατθέο ρώξεο

Υπάξρεη δηέμνδνο ζην πξόβιεκα ή βαδίδνπκε πξνο κηα αθόκε αλαπόθεπθηε
(κηθξνβην-) νηθνινγηθή θαηαζηξνθή;
Η ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη αληίζηνηρε ίζσο κε απηή ηεο νηθνινγηθήο
δηαηαξαρήο ιφγσ ηνπ «θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ». Αληίζηνηρε είλαη θαη ε
δπζθνιία δηεμφδνπ απφ ηελ θξίζε, δηφηη γηα κηα αθφκε θνξά απαηηείηαη ν κέγηζηνο
δπλαηφο ζπληνληζκφο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην πξφβιεκα.
Αληηιακβαλφκελε ηε ζνβαξφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ ε δηεζλήο επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα μεθίλεζε ην 2004 ηε ιεγφκελε «Surviving Sepsis Campaign». Πξφθεηηαη γηα
κηα ζπλεξγαζία 11 επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο
Δληαηηθήο Θεξαπείαο θαη ησλ ΜΔΘ (Πξβι εηθφλα 3) θαη πνπ ζαλ ζηφρν έρεη ηε
ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, κέζα απφ ηε βειηίσζε
φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία θαη άξα θαη κε ηε ιχζε ηνπ
πξνβιήκαηνο. Οπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ αγγιηθφ ηίηιν, πξφθεηηαη γηα έλα αγψλα
επηβίσζεο !

Εηθόλα 3: Surviving Sepsis Campaign (Κακπάληα γηα επηβίσζε
από ηε ζήςε)

Τη κπνξεί λα γίλεη γηα ην πεξηνξηζκό ησλ λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ;
Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη απιφ: πινπνίεζε ησλ νδεγηψλ ηεο Surviving Sepsis
Campaign ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ. Κάηη ηέηνην φκσο πξνυπνζέηεη ηελ αλαγλψξηζε
ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηνπο ππεχζπλνπο θνξείο θαη ηελ χπαξμε πνιηηηθήο βνχιεζεο
θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα λα εμαζθαιηζζεί ην απαηηνχκελν πςειφ επίπεδν
πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο ΜΔΘ. Γηα λα δψζνπκε έλα απιφ θαη θαηαλνεηφ
παξάδεηγκα ηεο αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο, αο πάξνπκε ην
παξάδεηγκα ησλ αεξνπνξηθψλ πηήζεσλ. Δάλ κηα αεξνπνξηθή εηαηξεία δελ επηδηψθεη λα
εμαζθαιίζεη ηε κέγηζηε δπλαηή πνηφηεηα κε ηε ζηειέρσζε ηεο κε άξηηα θαηαξηηζκέλν
πξνζσπηθφ θαη κε ηελ πξνκήζεηα θαη δηαηήξεζε ησλ αεξνζθαθψλ ζηελ θαιχηεξε
δπλαηή θαηάζηαζε, ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα θιείζεη παξά λα ιεηηνπξγεί ζέηνληαο ζε
θίλδπλν αλζξψπηλεο δσέο. Φαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθήο κειέηεο
απφ κηα Διβεηηθή ΜΔΘ, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηελ εηθφλα 4: εάλ ε αλαινγία
λνζειεπηψλ πξνο αζζελείο κεησζεί (δειαδή έλαο λνζειεπηήο πξέπεη λα έρεη ππφ ηελ
επζχλε ηνπ 2 ή θαη 3 αζζελείο ηαπηφρξνλα, απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ζεκαληηθή
αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αζζελψλ ηεο ΜΔΘ πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ινηκψμεηο (εηδηθά
ζε απηνχο πνπ αμηνινγνχληαη ζαλ βαξέσο πάζρνληεο). Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ζηε
ρψξα καο απφ δεθαεηίαο ηνπιάρηζηνλ 150-200 θιίλεο ΜΔΘ παξακέλνπλ θιεηζηέο
αθξηβψο δηφηη δελ εμαζθαιίδνληαη νη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζηειέρσζεο ηνπο κε ην
θαηάιιειν πνζνηηθά θαη πνηνηηθά πξνζσπηθφ.

Σπκπεξαζκαηηθά, νη ελδν-λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο ζηηο ΜΔΘ είλαη ην «ηίκεκα
πνπ πξέπεη λα πιεξψζνπκε» γηα ηελ «παξαβίαζε» ησλ θπζηθψλ λφκσλ θαη ηελ
παξάηαζε ηεο δσήο κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ αληηβηνηηθψλ. Δίλαη έλα
αλαγθαίν θαθφ, αλάινγν κε ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ
βηνκεραληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δελ είλαη δπλαηή ε
εμάιεηςε ηνπ θαηλφκελνπ, αιιά ε αιφγηζηε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ηερλνινγίαο
θαη θπξίσο ε κε ηήξεζε ησλ δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ ζσζηήο ιεηηνπξγίαο κπνξεί αληί
γηα ηελ πξφνδν λα θέξεη ηελ θαηαζηξνθή. Γηα ηηο ΜΔΘ «πξνδηαγξαθέο ζσζηήο
ιεηηνπξγίαο» ζεκαίλεη επαξθή αξηζκφ θιηλψλ, ζηειέρσζε ηνπο κε ην αλαγθαίν
πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη
ππνδνκέο θαη θπζηθά εθνδηαζκφ κε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη αλαιψζηκα. Οζν απηέο
νη πξνυπνζέζεηο δελ θαιχπηνληαη επαξθψο ζηε ρψξα καο, πξέπεη λα είκαζηε ζίγνπξνη
φηη ηα απνηειέζκαηα καο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηα πνζνζηά ησλ ινηκψμεσλ ζα είλαη
ρεηξφηεξα απφ απηά ησλ πξνεγκέλσλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη δελ έρεη λφεκα νη
"αξκφδηνη" λα παξηζηάλνπλ ηνπο έθπιεθηνπο φηαλ ην αθνχλε ή ην δηαβάδνπλ ζηα
ΜΜΔ. Τν φηη ε ζλεζηκφηεηα ζηηο ειιεληθέο ΜΔΘ είλαη ζπγθξίζηκε κε απηή άιισλ
επξσπατθψλ ρσξψλ παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ (πξβι εηθφλα 1), πξέπεη
λα ζεσξεζεί επίηεπγκα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζε απηέο.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνκέλσο ηεο αχμεζεο ηεο αληνρήο ησλ κηθξνβίσλ ζηα
αληηβηνηηθά ρξεηάδεηαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο,
δέζκεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηε ιχζε ηνπ
θαη θπζηθά ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ρσξίο παληθνχο θαη ππεξβνιέο,
αιιά θαη ρσξίο εθεζπραζκφ θαη σξαηνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.

