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  ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ 

Nosocomial 
Pneumonia 



 
Πνευμονία της Κοινότητας 

Community-acquired pneumonia (CAP) 
 

Πνευμονία που συμβαίνει εκτός 
νοσοκομείου 
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          Clinical Infectious Diseases  2007;44:S27–72 

Clinical Microbiology and Infection, Vol17; Nov2011 
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ 

Επίπτωση της CAP ανάμεσα  1,7-11,6/ 1000 περιστατικά/έτος   
Συχνότερη σε παιδιά < 5 ετών και ενήλικες  > 40 ετών 
Συχνότερη σε ασθενείς με συννοσηρότητες 
Peak επίπτωσης στους χειμερινούς μήνες  
Νοσοκομιακή θνητότητα μεταξύ 5 –10% και φτάνει 30 –50% 
σε ασθενείς σε ΜΕΘ. 
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Overall CAP incidence* in Europe  
Literature review in >15 y.o. patients, 60 Studies 

Overall annual CAP incidence: 1.07 (1.04–1.23)/1000 person-years 

CAP incidence  in men:  

1.22 (1.18 – 1.26)  

Incidence in >65 Years: 

14.0 (12.7 – 15.3)  

Incidence in COPD: 

22.4 (21.7 – 23.2)  

Incidence in HIV: 

12.0 (9.9 – 14.0)  

CAP incidence in women: 

0.93 (0.89 – 0.96) 

6 Adapted from: Torres A, et al. Thorax. 2013;68:1057-65. 

*All incidences reported as per 1000 Person Years 



7 Ref: Adapted from Torres A, Peetermans WE, Viegi G, et al. Thorax 2013;68:1057–1065. 

Comorbidities Distribution in 

CAP Patients * 

* For informational purposes only. Data presented in the graph 

originates from different studies, with no population homogenization 

performed, and is therefore not necessarily comparable. 

• 39 Case-control studies 
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Συνυπάρχοντα νοσήματα σε CAP ασθενείς 

The most common comorbidities in adult 

CAP patients included: 

• Chronic respiratory disease 

• Chronic heart disease or heart failure 

• Diabetes mellitus, cerebrovascualr diseases 

and dementia 

and were generally more frequent in >65 years 

population. 



Shea KM,Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):ofu024.  
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Επεισόδιο Πνευμονίας αυξάνει τον κίνδυνο επομένου 
επεισοδίου  

Previous CAP Confirmed  
by Radiograph During Life Time Since Last CAP 

The risk of CAP increases with the number of previous CAP episodes, and decreases 

with time since the last episode of CAP 

Population-based, case-control study conducted on a target population aged >14 yrs (n=859,033). A total of 1336 
patients with confirmed CAP were matched to control subjects by age, sex and primary centre over 1 year.1 

1. Almirall J, et al. Eur Respir. 2008;31:1274-1284. 





 
Το ΚΑΠΝΙΣΜΑ είναι ο ισχυρότερος 
παράγοντας κινδύνου για 
πνευμονία σε υγιείς ενήλικες 
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CAP ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ 
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Variables associated with pneumonia mortality 

> 65 years of age 
Female sex 
Use of oral corticosteroids 
Pneumonia due to more than one 
organism 
Pleural effusion 
ICU admission 
Atypical pneumonia 
Hospital-acquired pneumonia 
Recent hospitalization 
Serious underlying disease 
Acute renal failure 
Bacteraemic pneumonia 
Ineffective initial therapy 
Multilobar involvement 
Impaired alertness 
Septic shock 

The risk for pneumonia-related 
mortality was threefold higher if 
pneumonia was pneumococcal 



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 







ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

OUTPATIENT INPATIENT 
(NOT ICU) 

       ICU 

S pneumoniae 

M pneumoniae 

H influenzae           

 C. pneumoniae 

Respir. viruses 

S pneumoniae        

M. pneumoniae        

C. pneumoniae           

 H influenzae 

Legionella spp 

Respir. viruses 

S pneumoniae 

S aureus 

Legionella spp 

Gram (-) bacilli 

H influenzae  

          Clinical Infectious Diseases  2007;44:S27–72 
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PLoS One. 2013;8(4):e60273.  



ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΑΙΤΙΑ CAP ΣΕ ΗΠΑ: 2010-2012 
ΙΟΙ 1Η ΑΙΤΙΑ  

24,8/10000 adults 

2259 pts with RX 

CAP 



Α microbial etiology could be identified for 67% of the patients 

(n=124).  

For patients with complete sampling, a microbiological agent was 

identified for 89% of the cases.  

The most frequently detected pathogens were S. pneumoniae (70 

patients [38%]) and respiratory virus (53 patients [29%]).  

Two or more pathogens were present in 43 (35%) of 124 cases 

with a determined etiology. 
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X

 Conventional methods (i.e., bacterial cultures, urinary antigen assays, serology) were 

combined with nasopharyngeal (NP) and oropharyngeal (OP) swab samples analyzed by 

real-time quantitative PCR (qPCR) for Streptococcus pneumoniae,  and by real-time 

PCRfor Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Bordetella pertussis  and 

12 types of respiratory viruses. 

Aιτιολογία καθορίστηκε σε 167 (63%) ασθενείς µε 69 (26%) ασθενείς µε µικτήλοίµωξη.  

75 (28%) βακτηριακές και 41 (15%) ιογενείς λοιµώξεις, και 51 (19%) ιογενείς-

βακτηριακές, οδηγώντας σε  in 126 (47%) ασθενείς µε βακτηριακές και92 (34%) µε ιογενή 

αιτιολογία
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 10-30% ιογενούς αιτιολογίας 

 10% CAP προκαλούνται από MDRs ( S.aureus, P. aeruginosa) 

 Mελέτες δείχνουν ότι τη  Legionella pn., τη Pseudomonas aer., 
η τον  S.aureus ως αιτία σε 1%, ≤3%, or ≤5% των πνευμονιών 

 20-30% πνευμονιοκοκκικής νόσου παγκοσμίως είναι από 
MDRs 

 Acinetobacter baumanii συχνό στη Νότια Ασία, κυρίως το 
καλοκαίρι 

 5-13% πολυμικροβιακή πνευμονία 

26 

Αδιάγνωστες οι 
50% των 

περιπτώσεων 





ΔΙΑΓΝΩΣΗ 



ΣΥΜΠΤΩΝΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ 

29 



ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΕ CAP:  
 

 50-60% των νοσηλευόμενων με CAP έχουν Ο.Α.Α. 

 ≈10% ICU 

 ≈ 6% απαιτούν MV 

 Η θνητότητα αυξάνει με το βαθμό της υποξαιμίας και την 
αύξηση της pCO2 

 SaO2 <92%: 1%  

 Ο.Α.Α.: 5-10% 

 MV :30-40% 

 Ο.Α.Α. είναι μία παράμετρος που αργεί να σταθεροποιηθεί. 

 Επιπλοκές με : Μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας και 
υψηλότερο κόστος 



Ραγδαίως εξελισσόμενη πνευμονία 
 

31 

Rodriguez A, et al. Med Intensiva 2012 

ED ICU 

6 h after ICU admission 

Αναπνευστική Ανεπάρκεια 

 ARDS 

 Ανθεκτική Υποξαιμία 

 Καρδιαγγειακές επιπλοκές 

Loubert P, et al. J Clin Virol 2016 

Tayler G, et al. Epidemiol Infect 2016 

Chacko B, et al. J Crit Care 2012  



ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ 

Sensitivity of 

a chest X-

Ray 60–70% 



AKTINOΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Pattern Possible Diagnosis 

Lobar S. pneum, Kleb, H. flu, GN 

Patchy Atypicals, viral, Legionella pn 

Interstitial Viral, PCP, Legionella pn 

Cavitary Anaerobes, Kleb, TB,  

S. aureus, fungi 

Large effusion Staph, anaerobes, Kleb 



319 ασθενείς 
multidetector 

chest CT-scan σε 
4 ώρες 

Am J Respir Crit Care Med. 2015  



Am J Respir Crit Care Med. 2015  



Our initial search strategy yielded 10 377 studies, of which 17 (0.2%) 

were eligible. These studies provided a combined sample size of 5108 

participants. 



MΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕς  ΕΞΕΤΑςΕΙς 

 
 40% των ασθενών δε παράγουν πτύελα 

 Χρώση Gram πτυέλων: ειδικότητα 80% -ευαισθησία 90% για 
Str pneumoniae 

 Αξιόπιστο δείγμα με: >25 ουδετερόφιλα και <10 επιθηλιακά  
/οπτικό πεδίο    

 Καλλιέργεια πτυέλων: αναξιόπιστη μετά από  αντιβιοτικά (40-
50%) 

 ‘Ατυπα μικρόβια δεν αναπτύσσονται σε κοινά θρεπτικά υλικά 

 Καλλιέργεια αίματος: 15-25% θετικές 

 Καλ/γεια πλευριτικού υγρού: υψηλή ειδικότητα και χαμηλή 
ευαισθησία .              
 

 

 

 

 



KELLPNO 2015 



ΔIAΓΝΩΣΗ 

Waterer GW, RespMed 2001;95(1)78-82 
Campell SG,Chest2003;123:1142 



  

ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΟΥΡΩΝ 

 Αg S pneumoniae should be performed in patients admitted to 

the hospital for reasons of illness severity and whenever a 

pleural fluid sample is obtained in the setting of a 

parapneumonic effusion 

 Urine L. pneumophila serogroup 1 Αg detection should be 

performed in patients admitted to the hospital for reasons of 

severity and in other patients where this infection is clinically or 

epidemiologically suspected 

Clin Microbiol Infect 2011; 17(Suppl. 6): E1–E59 



PLOS 1, 2013 



ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

 Πολλές πλατφόρμες έχουν αναπτυχθεί (multiplex RT-

PCR, microarrays) 

 Πλεονεκτήματα: ταχύτητα, ευαισθησία (θετική ακόμα 

και σε χορηγηση αντβ.) 

 Μειονεκτήματα: κόστος, περιορισμένος αριθμός  

στόχων 

 

42 



 Of these, 78% had a bacterial pathogen detected by 
PCR but only 32% were culture-positive (p < .0001)  

 Viruses were present in 30% of cases; 82% of these 
were co-detections with bacteria. Alone in only 6%. 

 Molecular testing had the potential to enable de-
escalation in number and/or spectrum of antimicrobials 
in 77% of patients. 





ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΠΚ 

C-REACTIVE PROTEIN 

S-TREM 

PROCALCITONIN 

Copeptin 

ProADM 

 

 
CARDIAC 

PEPTIDES 

ProANP ProBNP 

PROHORMONES 

Blasi F. et al, Pulm Pharmacol Ther. 2010   

cortizol IL-6,IL10 
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6708 patients from 26 eligible trials in 12 countries 

Mortality at 30 days  was significantly lower in PCT guided pts than in control pts (286 
[9%] deaths in 3336 PCT guided pts vs. 336 [10%] in 3372 controls; [OR] 0·83 [95% CI 0·70 
to 0·99], p=0·037).  

Lancet Infect Dis 2017 



Schuet

z P, 

Christ-

Crain 

M 

Schuetz P, Christ-Crain M, BMJ, 2007 



 



EΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ   ΜΕΘΟΔΟΙ 

Βρογχοσκόπηση:  BAL, PSB    

 ΠΟΤΕ? 

 

 Ανοσοκατασταλμένοι 

 Βραδέως λυόμενη πνευμονία 

 Υποψία νεοπλασίας 

 Ξένου σώματος 

 Φυματιωση 



ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
Diagnosis Chest-X-ray      Key points 
Acute bronchitis No condensation Limited use of antibiotics 

Acute lung injury 
secondary to sepsis 

Bilateral alveolar-interstitial 
pattern 

Respiratory symptoms in 
patients with infection in 
other site 

Congestive heart failure Bilateral interstitial 
pattern(>apical), pleural 
effusion 

History of cardiac disease, 
alteration of HKG 

AECOPD No condensation History of COPD / smoking 

Asthma Exacerbation No condensation History of asthma 

Pulmonary infarction Focal condensation, small 
pleural effusion 

Risk factors for thrombosis 

Lung Cancer or 
pulmonary metastasis 

Focal or multiple 
condensation, pleural 
effusion 

History of smoking, 
no-resolving pneumonia, 
history of cancer 

Autoimmune disease 
with lung involvement 

Interstitial pattern History of autoimmune 
disease 
Improvement with 
corticosteroid 

Pulmonary toxicities due 
to medications 

Prevalent interstitial pattern, 
condensation and nodules 

History of medications 



ΠΡΟΓΝΩΣΗ 



   PSI 
 

Pneumonia 

Severity 

Index 

54 

Fine MJ, N Engl J Med. 1997 Jan 
23;336(4):243-50 



PSI 
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Fine MJ, N Engl J Med. 1997 336(4) :243-50 





      EIΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΕΘ 



Minor criteria 

 RR ≥30 /min 
 PaO2/FiO2 ≤250 * 
 Πολυλοβώδη διηθήματα 
 Σύγχυση 
 Ουραιμία (BUN ≥20 mg/dL) 
 Λευκοπενία (<4x109/L) 
 Θρομβοκυτοπενία(<100x109/L) 
 Υποθερμία (Θ<36ºC) 
 Υπόταση πρά τη λήψη υγρών 

Major criteria 

 Μηχανικός αερισμός 
 Σηπτικό σοκ 

58 Mandell et al, Clin Infect Dis 2007; 44 (S2):S27-S72 

3 of minors 

 

1 of majors 

 

Mandell et al, Clin Infect Dis 2007; 44 (S2):S27-S72 



INDIVIDUAL VALIDATION OF THE MINOR CRITERIA 

IDSA/ATS guidelines criteria for sCAP and operative indices to predict 

ICU admission. 
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ERS publications 2014 

 Each IDSA/ATS minor criterion was validated using a random 
effects meta-analysis of seven studies. 

 Leukopenia (,<4000 cells mm-3), thrombocytopenia (,<100 000 
cells .mm-3) and hypothermia <36o C occurred in , 5<% of cases. 

 A simplified score excluding these variables was performed 
similarly for prediction of mortality: AUC 0.77 (95% CI 0.73–0.81) 
versus 0.78 (95% CI 0.74–0.82) (p=0.9) and ICU  admission :AUC 
0.85 



   Λόγοι για νοσηλεία χαμηλού κινδύνου ασθενών 

(1) Επιπλοκές πνευμονίας 

(2) Παροξύνσεις προυπάρχουσας νόσου 

(3) Ανικανότητα να λάβει μόνος του από του στόματος 
αγωγή 

(4) Κοινωνικοί λόγοι 



  ΘΕΡΑΠΕΙΑ 



ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

  Χρόνος έναρξης αντβ. 

 2.Εμπειρική αντβ. Αγωγή 

 3.Αλλαγή από ενδοφλέβια σε από του στόματος 

 4.Διάρκεια αντβ. θεραπείας 
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OMAΔA 1:ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 Χωρίς χρήση ΑΝΤΒ το προηγ.τρίμηνο 

     Αμοξυκιλλίνη  ± νεότερη μακρολίδη 

 

Β. Προηγηθείσα χρήση ΑΝΤΒ το τελευταίο τρίμηνο 

   Αμοξυκιλλίνη  ± νεότερη μακρολίδη 

                     ή 

   Κινολόνη με δράση στο αναπνευστικό 

ΚΕΕΛΠΝΟ ΚΕΕΛΠΝΟ 2015 
 

Μακρολίδες Δοσολογία 

Αζιθρομυκίνη 500 mg*1, για 5 μέρες 

Κλαριθρομυκίνη 500 mg*2 , για 7-10 μέρες 

Κινολόνες 

Λεβοφλοξασίνη 750 mg*1, για 7-10 μέρες 
ή 500mg *1 για 7-14 μέρες 

Μοξιφλοξασίνη 
 
Αμοξυκιλλίνη 
Αμοξυκιλλίνη/κλαβο
υλανικό 

400mg  *1 ,για 10 μέρες 
 
1 *4, για 7-10μέρες 
 
2 *2, για 7-10 μέρες 



 Streptococcus pneumoniae was the most common organism responsible for 
44.4% of CARTIs, followed by Haemophilus influenzae (44.2%) and 
Moraxella catarrhalis (11.4%).  

 Among S. pneumoniae, the prevalence of isolates with intermediate- and 
high-level resistance to penicillin was 27.2% and 12.3%, respectively.  

 Macrolide resistance slightly decreased from 29.4% over the period 2009-
2010 to 28.8% over the period 2011-2012.  

 Multiresistance was observed among 56 (54.4%) penicillin nonsusceptible 
isolates. A nonsignificant increase in resistance of H. influenzae isolates was 
noted for 𝛽-lactams, cotrimoxazole, and tetracycline. Among the 67 M. 

catarrhalis tested, 32 produced β-lactamase andwere resistant to ampicillin. 

4 years study, 
588 community-acquired 

respiratory pathogens  



 

 Aμινοπενικιλλίνη /αναστ.β-λακταμασών + μακρολίδη 

                    ή   

     Κεφαλοσπορίνη (κεφοταξίμη, 
κεφτριαξόνη)+μακρολίδη 

                      ή 

      Αναπνευστική Κινολόνη (λεβοφλοξασίνη, 
μοξιφλοξασίνη) 

 

OMAΔΑ ΙΙ: ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

          ΚΕΕΛΠΝΟ 2015 
 



ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ (ΜΕΘ) 
 

 Συνδυασμός β-λακτάμης(αμινοπενικιλλίνη +αναστ.β-λακταμασών, 
κεφτριαξόνη) με μακρολίδη 

                                      ή  

 Αναπνευστική κινολόνη (μοξιφλοξασίνη, λεβοφλοξασίνη) 

 Για Ψευδομονάδα: αντιψευδομοναδική β-λακτάμη ( πιπερακιλλίνη-
ταζοβακτάμη, κεφεπίμη, ιμιπενέμη ή μεροπενέμη )  

 με σιπροφλοξασίνη ή λεβοφλοξασίνη (750mg/d) 

                                   ή  

     με μια αμινογλυκοσίδη και μακρολιδη 

                   

 Για CA-MRSA προσθέτουμε βανκομυκίνη ή λινεζολίδη ( III ) 

 





 Παράγοντες κινδύνου για Ps aeruginosa 

 Σοβαρές υποτροπιάζουσες λοιμώξεις ΑΕCΒ με λήψη αντβ και 

στεροειδών 

 Βρογχεκτασίες 

 Προηγούμενη λήψη αντβ 

 Προηγούμενη νοσηλεία, ιδιαίτερα στη ΜΕΘ 

 Συμβατή χρώση πτυέλων για Gram (- ) 
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Κίνδυνος για S.aureus / MRSA 

 Βανκομυκίνη 

             ή 

 

 Λινεζολίδη 

            ή 

 

 Kλινδαμυκίνη 

 Chest X-Ray: 
αποστήματα 

 Eμπύημα 

 Πρόσφατη influenza 
λοίμωξη 

 Σοβαρή CAP (ΜΕΘ) 

 Προηγούμενος 
αποικισμός 

 ναρκομανείς 



ASPIRATION PNEUMONIA 

Woodhead M et al, Clin Microbiol Infect 2011  



Α total of 656 patients were included during the β-lactam 
strategy periods, 739 during the β–macrolide strategy periods, 
and 888 during the fluoroquinolone strategy periods 



76 

Patients infected with atypical pathogens 

(hazard ratio [HR],0.33; 95%CI, 0.13-

0.85) or with PSI category IV pneumonia 

(HR,0.81; 95%CI, 0.59-1.10) were less 

likely to reach clinical stability with 

monotherapy, whereas patients not 

infected with atypical pathogens (HR, 

0.99; 95%CI, 0.80-1.22) or with PSI 

category I to III pneumonia (HR, 1.06; 

95%CI, 0.82-1.36) had equivalent 

outcomes in the 2 arms. There were more 

30-day readmissions in the monotherapy 

arm (7.9%vs 3.1%, P = .01). 

. 

JAMA Intern Med. 2014;174(12):1894-1901. 



Clarithromycin 
in 96% 





ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΣΤΗ CAP 

    Πρόσφατα στοιχεία από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές 
έδειξαν μια μείωση του χρόνου για κλινική σταθερότητα και μείωση 
αποτυχίας της θεραπείας.  

     Ωστόσο, τα δεδομένα είναι αμφιλεγόμενα για την επίδραση στη 
θνησιμότητα. 

 

                                 

                                                    Torres A, Sibila O, Ferrer M, et al. JAMA 2015; 313: 677–86. 

                                                    Blum CA, Nigro N, Briel M, et al. Lancet 2015;385: 1511–18. 



ΜΕΑ στην Πνευμονία της Κοινότητας 

 Ασθενείς με υποξαιμία ή 

αναπνευστικοή δυσχέρεια  

μπορούν να βοηθηθούν από τη 

χρήση ΜΕΑ εκτός αν απαιτείται 

άμεση διασωλήνωση  λόγω 

σοβαρής υποξαιμίας (PaO2/FiO2 

ratio <150) και αμφω-κυψελιδικά 

διηθήματα 

 Moderate recommendation; 

level I evidence 

 Ούτε ΜΕΑ ούτε η χρήση CPAP 

δε συστήνονται καθημερινά στη 

ΑΑ λόγω ΠΚ 

  Grade A- 



    ΜΕΑ στη Πνευμονία της Κοινότητας 

1997-2008, prospective cohort study 
 

250 ICU admissions for CAP 
 

184 (74%) NIV failure 
 

59 (32%) intubated 
 
 

47 (26%) died 
 

81 
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    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 5-7 μέρες(ATS/IDSA) – όχι > 8 μέρες (ERS/ESCMID)  

     Βιοδείκτες,ειδικά PCT, οδηγεί σε μείωση της διάρκειας 
θεραπείας 

 14μέρες μέρες σε Legionella spp 

 Switch από i.v σε p.o όταν ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά 
σταθερός, με φυσιολογικό ΓΕΣ 

 Μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας 

    Αν η αρχική θεραπεία δεν ήταν κατάλληλη ή έχει επιπλακεί 
από εξω-πνευμονική λοίμωξη 

83 



MIKΡΟΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

84 



    ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

Πλευριτική συλλογή (3-5%) 

Eμπύημα (1%) 

Πνευμονικό απόστημα 

    ΈΝΑ: anaerobes, Pseudomonas 

    Πολλαπλά: Staphylococcus aureus 

Bακτηριαιμία: 

        Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα 

        Εγκεφαλικά αποστήματα/ μηνιγγίτιδα 

        Σηπτική αρθρίτιδα 

Σηπτικό ΣΟΚ 
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Hospitalization for pneumonia was associated with increased short-term and 
long-term risk of CVD, suggesting that pneumonia may be a risk factor for 
CVD. 

The risk was highest (4-fold) in the first 30 days after pneumonia and 
although it progressively declined during the first year, it remained 
approximately 1.5-fold higher in subsequent years  



ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 6-15% των νοσηλευομένων και 40% στη ΜΕΘ  

 Progressive pneumonia (ARF ± septic shock στις πρώτες 

72 ώρες) 

 Persistent (non responding) pneumonia (απουσία ή 

καθυστέρηση κλινικής σταθερότητας) 

 Nonresolving or slowly-resolving pneumonia (επιμονή των 

διηθημάτων> 30 μέρες ) 

 

 

Επανεκτίμηση (chest CT scan, 
βρογχοσκόπηση,αιμοκαλ/γειες)  
 Σε ασταθείς αλλαγή αντβ σχήματος.  
Μεταφορά σε ΜΑΦ 

 



ΠΡΟΛΗΨΗ 

 Διακοπή καπνίσματος 

 Εμβολιασμός 

 Influenza 

 Απενεργοποιημένο εμβόλιο για ενήλικες>50 ετών, σε 
κίνδυνο για επιπλοκές από influenza, εγκυμοσύνη, 
επαφές με υψηλού κινδύνου ασθενείς και  
εργαζόμενους σε υγεία 

 Ενδορινικό ζών, attenuated εμβόλιο: 5-49 ετών χωρίς  
χρόνιες νόσους 

 Pneumococcal 

 Ανοσοεπαρκείς ≥ 65 ετών, χρόνιες νόσοι και  
ανοσοκατασταλμένοι  ≤ 64 ετών 







 In the season cohort (2,368 patients) CAP in vaccinated patients was 
significantly less severe according to most analyzed parameters (CURB 
index >1: OR 0.76, 95% CI 0.60–0.98; procalcitonin >2.0 ng.mL-1: OR 0.53, 
95% CI 0.35–0.81; procalcitonin >0.5 ng.mL-1: OR 0.71, 95% CI 0.51–0.99) 
and these patients showed a significantly better overall survival within the 
6- month follow-up period (HR 0.63, 95% CI 0.45–0.89).  

 Within the off-season cohort (2,632 patients) there was no significant 
influence of vaccination status on CAP severity or disease outcome 
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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 

ΓΡΙΠΠΗΣ  ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ 

 Ηλικία>65 ετών 

 Ιδρυματισμός 

 Υψηλού κινδύνου νόσοι: 

      ΧΚΑ,ΧΑΠ,Σ.Δ.,ΧΝΑ,ΧΗΑ, 

      Σπασμοι, Άνοια 

     Αιμοσφαιρινοπάθειες,  

      αλκοολισμός, ασπληνία 

       Κοχλιακά εμφυτεύματα 

       Καπνιστές 

   Ανοσοκατασταλμένοι 
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 Ηλικία>50 ετών 

 Ιδρυματισμός 

 Υψηλού κινδύνου νόσοι: 

      ΧΚΑ,ΧΑΠ,Σ.Δ.,ΧΝΑ,ΧΗΑ, 

     Αιμοσφαιρινοπάθειες,  

      αλκοολισμός, ασπληνία 

   ΄Εγκυες στο 2ο  ή 3ο τρίμηνο της 
κύησης 



Polysaccharide vs conjugate vaccines 

  
1. Siegrist CA. In: Plotkin, et al., eds. Vaccines, 5th edn. 2008:17–36.  

2. Pollard AJ, et al. Nat Rev Immunol 2009;9:213–20. 
3. Prevenar13 Summary of Product Characteristics, July 2015. 

Polysaccharide Vaccine1,2 Conjugate Vaccines 1,2,3 

• T-dependent Immune 
response 

• T-independent Immune 
response 

• polysaccharide antigen 
• polysaccharide antigen 

linked to a proteic 
carrier 

• Stimulate B cells to 
produce antibodies 

• Stimulates T cells in 
helping B cells to 
produce Ab and 
immunological 
memory  
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Approval of indication against 

pneumococcal pneumonia in adults  

Vaccine efficacy vs placebo 

Τυποποιηµένη προσέγγιση για την 

αναγνώριση ασθενών µε κλινική υποψία 

CAP που προσέρχονται στα Τµήµατα 

Επε ιγόντων Περ ιστατ ι κών των 59 

νοσοκοµείων που συµµετείχαν στη µελέτη 

από 9/2008-1/2010. 

 

Η διαγνωστική προσέγγιση περιλάµβανε: 

ακτινογραφία θώρακα, καλλιέργεια αίµατος 

και λήψη δείγµατος ούρων για BinaxNOW® 

σύµφωνα µε την ισχύουσα κλινική πρακτική, 

καθώς και επιπλέον τη λήψη ούρων για 

S S U A D ό π ω ς  ο ρ ί σ τ η κ ε  α π ό  τ ο 

πρωτόκολλο. 

 

Η διάγνωση της CAP βασίστηκε στα κλινικά 

κριτήρια του πρωτοκόλλου ΚΑΙ στην 

παρουσία ακτινολογικών ευρηµάτων  

συµβατών µε πνευµονία. 

 



Primary and secondary efficacy objectives 
Per Protocolo Analysis  

Percentage of reduction of pneumococcal disease with PCV13 
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Main objective: 

Prevention of a first 

episode VT 

pneumococcal CAP 

Secondary objective: 

Prevention of a first 

episode of VT non 

bacteriemic/non-

invasive pneumococcal 

CAP 

Secondary objective: 

Prevention of a first 

episode of VT IPD 

≥65 yrs1 

Without known risk factors2 

(Post-hoc analysis) 

With risk factors2 

(Post-hoc analysis) 
67% 

(11.7–89.3) (11.4–60.2) 

40% 

(21.8–62.5) 
p<0.001 

46% 

 

 
46% 

p < 
0.001 

45% 
p = 

0.007 

75% 
p < 

0.001 



Στις οδηγίες της GOLD 2017, το PCV13 προστέθηκε ως 
εμβολιαστική σύσταση σε ασθενείς με ΧΑΠ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ GOLD 2017 

 

• Πνευμονιοκοκκικοός εμβολιασμός, PCV13 και PPSV23, 
συστήνονται σε όλους τους ασθενείς ≥ 65 ετών 
 

• PPSV23 συστήνεται, επίσης, σε νεώτερους ασθενείς με 
ΧΑΠ και άλλες συννοσηρότητες, συμπεριλαμβανόμενων 
της ΧΚΑ 
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BOX. Sequential administration and recommended intervals for 
PCV13 and PPSV23 for adults aged ≥65 years — Advisory Committee 
on Immunization Practices, United States 



Συστάσεις για PCV13 ενηλίκων στην Ευρώπη 

AGE + AT RISK + HIGH RISK (ALL 
recommendations) 

AT RISK + HIGH RISK recommendation 

HIGH RISK recommendation 

AGE recommendation 

NO recommendation 

Russia 

Turkey 

Poland 

Czech Rep. 

Hungary 

Bulgaria 

Lithuania 

Croatia 

Slovenia 

Italy3 

Austria Switzerland1 France 

Spain2 

Portugal 

Ireland 

UK 

Denmark 

Belgium 

Netherlands 

Greece 

Norway 

Sweden4 

Finland 

Israel 

Iceland 

Germany5 

Luxembourg 

1. Recommended at risk >5 years but not approved by Health Authority. 2. Madrid region 60 years cohort; Castilla Leon, La Rioja and 
Galicia regions 65 years cohort; Asturias region chronic conditions in adults >18 y. 3. National 65 years cohort  in implementation in 
regions. 4. Individual assessment for at risk groups, local authorities decide implementation. 5. Also recommended for at risk 2-15 years.  



ΕΛΛΑΔΑ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

ECDC Vaccines sheduler 
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