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Με την Υπουργική Απόφαση Υ7α/ΓΠ/οικ 41885 ηµερ 8/4/2010  η Γ’ Παιδιατρική 
Κλινική ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης χορηγεί πλήρη χρόνο 
εξειδίκευσης των ιατρών στην λοιµωξιολογία. Υποψήφιοι για εξειδίκευση είναι ιατροί 
που έχουν ειδικότητα Παιδιατρική και είναι είτε ιατροί του ΕΣΥ (2 θέσεις) είτε άµισθοι 
(2 θέσεις). Στην πρώτη περίπτωση οι ιατροί του ΕΣΥ αποσπώνται στην Γ’ 
Παιδιατρική Κλινική για τον χρόνο της εξειδίκευσης όπου και εκτελούν τις εφηµερείες 
τους. Στην δεύτερη περίπτωση οι ιατροί είναι ελεύθεροι να έχουν και άλλη έµµισθη 
απασχόληση. 
 
Υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των εξειδικευοµένων είναι οι: 
Εµµανουήλ Ροηλίδης, Καθηγητής Παιδιατρικής – Λοιµωξιολογίας 
Χαράλαµπος Ανταχόπουλος, Λέκτορας Παιδιατρικής – Λοιµωξιολογίας 
 
Μέσα επικοινωνίας (τηλ, FAX, e-mail): 2310-892481, 2310-992981, 
roilides@med.auth.gr, www.pd3.gr 
 
Πρόγραµµα εξειδίκευσης στη λοιµωξιολογία στην Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 
 
Η εξειδίκευση στη λοιµωξιολογία στην Γ’ Παιδιατρική Κλινική του ΑΠΘ, Ιπποκράτειο 
Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, διαρκεί 2 έτη και περιλαµβάνει τις παρακάτω δράσεις: 
 
Α. Κλινική εκπαίδευση στη διαγνωστική προσπέλαση και αντιµετώπιση λοιµώξεων 
σε παιδιά και δευτερευόντως σε ενήλικες 
Β. Εκπαίδευση σε βασικές αρχές και τεχνικές της κλινικής µικροβιολογίας 
Γ. Εκπαίδευση στις µεθόδους καταγραφής, επιτήρησης και παρέµβασης για τον 
έλεγχο των λοιµώξεων στο χώρο του νοσοκοµείου 
∆. Μαθήµατα λοιµωξιολογίας 
Ε. Συµµετοχή σε κλινικά ή εργαστηριακά ερευνητικά πρωτόκολλα στο αντικείµενο 
των λοιµώξεων 
 
 
Α. Κλινική εκπαίδευση στη διαγνωστική προσπέλαση και αντιµετώπιση 
λοιµώξεων σε παιδιά και ενήλικες 
 
Το Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης (ΙΝΘ) είναι ένα από τα µεγαλύτερα 
τριτοβάθµια νοσοκοµεία της χώρας µας, περίπου 1000 κλινών, το οποίο δέχεται 
περιστατικά από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και από όλη τη 
Βόρεια Ελλάδα και περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας. 
 
Σε ό,τι αφορά τις παιδιατρικές κλινικής (συνολικά περίπου 250 κλίνες), το ΙΝΘ 
διαθέτει δύο κλινικές γενικής Παιδιατρικής (Α’ και Γ’ Παιδιατρική Κλινική του ΑΠΘ), 
Παιδο-ογκολογικό τµήµα, δύο µεγάλες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, 
ΜΕΘ Παίδων και Παιδοχειρουργική Κλινική. Επίσης νοσηλεύονται παιδιά µε 
αντίστοιχα προβλήµατα στην Κλινική Μεταµοσχεύσεων Οργάνων, στη 
Νευροχειρουργική, στην ΩΡΛ και στην Οφθαλµολογική Κλινική. 
 
Επιπλέον, υπάρχουν πολλά τµήµατα ειδικών παιδιατρικών νοσηµάτων µε 
µεγαλύτερη ευασθησία στις λοιµώξεις, όπως κυστικής ίνωσης, συγγενών 
ανοσοανεπαρκειών, ρευµατολογικό, νεφρολογικό (περιτοναϊκή κάθαρση, 
µεταµόσχευση νεφρών), αιµατολογικό και άλλα. 
 
Σε ό,τι αφορά τις κλινικές των ενηλίκων (συνολικά περίπου 750 κλίνες), το ΙΝΘ 
περιλαµβάνει Παθολογικές και Χειρουργικές Κλινικές, Κλινική Μεταµοσχεύσεων 
νεφρών και ήπατος, Νευροχειρουργική και Ορθοπεδική Κλινική, καθώς και ΜΕΘ 
ενηλίκων. 
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Η κλινική εκπαίδευση στις λοιµώξεις πραγµατοποιείται α) στην Γ’ Παιδιατρική Κλινική 
ΑΠΘ, β) στα τακτικά ιατρεία λοιµώξεων της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής και γ) στις 
υπόλοιπες Παιδιατρικές Κλινικές και σε τµήµατα ενηλίκων του ΙΝΘ και στην Μονάδα 
Λοιµώξεων Ενηλίκων του Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ. 
 
 
Γ’ Παιδιατρική Kλινική AΠΘ 
 
1. Aσθενείς µε όλο το φάσµα παιδιατρικών λοιµώξεων που χρειάζονται νοσηλεία: 

Λοιµώξεις ανωτέρου και κατωτέρου αναπνευστικού, κυκλοφορικού, KNΣ, 
νεφρών-ουροποιητικού, µυοσκελετικού, και άλλες 
 

2. Ασθενείς µε κυστική ίνωση. Σηµειώνεται ότι παρακολουθείται ένας πολύ µεγάλος 
αριθµός ασθενών µε ΚΙ που έχουν ειδικά προβλήµατα λοιµώξεων 

 
3. Ασθενείς µε µεταµόσχευση οργάνων (νεφρών, ήπατος) και ανοσοκαταστολή 
 
4. Ασθενείς ανοσοκατασταλµένοι για άλλους λόγους (θεραπεία µε κορτικοστεροειδή, 

άλλα ανοσοκατασταλτικά φάρµακα) 
 
5. Ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια σε περιτοναϊκή κάθαρση 
 
6. Ασθενείς µε συγγενείς ανοσοανεπάρκειες 
 
 
Τακτικά Ιατρεία Παιδιατρικών Λοιµώξεων 

 
1. Έλεγχος, παρακολούθηση και θεραπεία συγγενών και χρονίων λοιµώξεων 
 
2. Παρακολούθηση σοβαρών λοιµώξεων µετά τη ενδονοσοκοµειακή θεραπεία 
 
3. Παιδιά µε HIV λοίµωξη 
 
4. Φυµατίωση 
 
5. Άλλοι λοιµωξιολογικοί έλεγχοι (συχνές λοιµώξεις, παρατεινόµενα ή περιοδικά 

εµπύρετα, αυτοφλεγµονώδη νοσήµατα, κλπ) 
 
6. Ουρολοιµώξεις 
 
 
Άλλα τµήµατα (παιδιατρικά, ενηλίκων) του ΙΝΘ 
 
Μετά από πρόσκληση των θεραπόντων ιατρών των αντίστοιχων τµηµάτων του ΙΝΘ 
οι εξειδικευόµενοι στη λοιµωξιολογία παρέχουν (υπό επίβλεψη) συµβουλευτικές 
υπηρεσίες (consultations)  σχετικά µε την διάγνωση και αντιµετώπιση λοιµώξεων 
σε όλες τις Κλινικές (ενηλίκων / παίδων) του Νοσοκοµείου που αναφέρθηκαν 
παραπάνω. Πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω έλλειψης παθολόγου λοιµωξιολόγου από 
το ΙΝΘ, η Μονάδα Λοιµώξεων της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής εξυπηρετεί και πολλές 
από τις ανάγκες των Κλινικών ενηλίκων, κυρίως όσον αφορά τη χρήση 
προωθηµένων αντιµικροβιακών, αντιϊικών και αντιµυκητιακών φαρµάκων. Οι κλήσεις 
για αντιµετώπιση λοιµωξιολογικών περιστατικών είναι ιδιαίτερα συχνές από ορισµένα 
τµήµατα, όπως είναι η Ορθοπεδική και Νευροχειρουργική Κλινική, η Κλινική 
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Μεταµοσχεύσεων, η MEΘ ενηλίκων, οι MEΘ παίδων & νεογνών, η 
Παιδοχειρουργική Κλινική και το Παιδο-ογκολογικό τµήµα. 
 
 
Μονάδα Λοιµώξεων της Α’ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ στο Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ – 
Παιδιατρική Κλινική Νοσοκοµείου Ειδικών Παθήσεων (Λοιµωδών) 
 
Οι εξειδικευόµενοι θα εκπαιδεύονται στο AIDS ενηλίκων και στις λοιµώξεις ενηλίκων 
σε συνεργασία µε τη Μονάδα Λοιµώξεων της Α’ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ στο 
Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ για 1 µήνα. Εναλλακτικά, θα µπορούν να εκπαιδεύονται στο 
Νοσοκοµείο Ειδικών Παθήσεων (Λοιµωδών) Θεσσαλονίκης. 
 
 
Με αυτό τον τρόπο, οι εξειδικευόµενοι στη λοιµωξιολογία αποκτούν σηµαντική 
εµπειρία στην αντιµετώπιση όλου του φάσµατος λοιµώξεων (ιογενείς, βακτηριακές, 
µυκητιακές και πρωτοζωικές) τόσο σε παιδιατρικούς όσο και σε ενήλικες, 
ανοσοεπαρκείς και ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς παθολογικών / χειρουργικών 
τµηµάτων. 
 
∆ιάρκεια: 13 µήνες 
 
 
 
Β. Εκπαίδευση σε βασικές αρχές και τεχνικές της κλινικής µικροβιολογίας 
 
Το Κεντρικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Ιπποκρατείου Νοσοκοµείου έχει 
ιδιαίτερο κλινικό και επιστηµονικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα στον τοµέα της 
βακτηριολογίας. Οι εξειδικευόµενοι στη λοιµωξιολογία εκπαιδεύονται στις βασικές 
αρχές και τεχνικές της κλινικής µικροβιολογίας (χρώσεις, µέθοδοι καλλιέργειας, 
αποµόνωσης & ταυτοποίησης µικροοργανισµών, αεροβίων και αναεροβίων, έλεγχος 
ευαισθησίας αυτών στα αντιµικροβιακά, αυτοµατοποιηµένες µέθοδοι ταυτοποίησης 
και ελέγχου αντιµικροβιακής ευαισθησίας). Οι εξειδικευόµενοι µπορούν, για το 
διάστηµα που παρακολουθούν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο, να συµµετέχουν και 
στα µετεκπαιδευτικά µαθήµατα των ειδικευοµένων στη Βιοπαθολογία που ασκούνται 
στο Εργαστήριο. 
 
∆ιάρκεια: 3 µήνες 
 
 
Γ. Εκπαίδευση στις µεθόδους καταγραφής, επιτήρησης και παρέµβασης για 
τον έλεγχο των λοιµώξεων στο χώρο του νοσοκοµείου 
 
Οι εξειδικευόµενοι παρακολουθούν και συµµετέχουν στις παρακάτω δραστηριότητες 
της Eπιτροπής Nοσοκοµειακών Λοιµώξεων του ΙΝΘ, σε συνεργασία µε τους 
νοσηλευτές νοσοκοµειακών λοιµώξεων και τα υπόλοιπα µέλη της Επιτροπής: 
 
1. Eπιτήρηση νοσοκοµειακών λοιµώξεων όλου του νοσοκοµείου που περιλαµβάνει 

πολλά τµήµατα µε ανοσοκατασταλµένους ασθενείς 
 
2. Επιτήρηση και παρέµβαση για τον έλεγχο λοιµώξεων  / αποικισµού των ασθενών 

του νοσοκοµείου από πολυανθεκτικά µικρόβια 
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3. Εκπαίδευση στην αντιϊική, αντιβακτηριακή, αντιµυκητιακή και αντιπρωτοζωϊκή 
θεραπεία. Έλεγχος συνταγογράφησης αντιβιοτικών, κυρίως των προωθηµένων 
µε ευρύ φάσµα και υψηλό κόστος 

 
4. Καθιέρωση αντιµικροβιακών πολιτικών στο Νοσοκοµείο. Έλεγχος εφαρµογής των 

πολιτικών. Audit 
 
5. Συνεχής επιτήρηση για εµφάνιση επιδηµιών και άµεση αντιµετώπιση επιδηµιών 

λοιµώξεων 
 
 
∆. Μαθήµατα λοιµωξιολογίας 
 
Οι εξειδικευόµενοι στη λοιµωξιολογία παρακολουθούν το ετήσιο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα της Ελληνικής Εταιρείας Λοιµώξεων (on-line µετάδοση). 
Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης οι εξειδικευόµενοι θα παρακολουθούν σεµινάρια 
στατιστικής και επιδηµιολογίας λοιµώξεων στο Εργαστήριο Υγιεινής και 
Επιδηµιολογίας του ΑΠΘ 
 
Επίσης ενθαρρύνονται στο να παρακολουθήσουν τα επιµορφωτικά σεµινάρια και 
συνέδρια στο χώρο της λοιµωξιολογίας που οργανώνονται στον Ελλαδικό χώρο αλλά 
και πιθανόν στο εξωτερικό. Το Τµήµα Λοιµώξεων της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι εξειδικευοµένοι να λαµβάνουν για το σκοπό 
αυτό επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιµώξεων (ESPID, 
European Society of Paediatric Infectious Diseases) και άλλους φορείς για να 
παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά αυτά προγράµµατα. 
 
Εκπαιδευτικό αντικείµενο εκπαίδευσης 
 

1. Οι λοιµώξεις κατά συστήµατα και κατά ηλικιακή οµάδα – νεογνά, βρέφη, 
µεγαλύτερα παιδιά & ενήλικες: Ανωτέρου αναπνευστικού και στόµατος – 
Λοιµώξεις πνευµόνων, υπεζωκότος, βρόγχων – Λοιµώξεις ουροποιητικού – 
Σηψαιµία, σηπτικό shock – Ενδοκοιλιακές λοιµώξεις (περιλαµβάνονται οι 
χειρουργικές και µαιευτικές λοιµώξεις) – Λοιµώξεις καρδιαγγειακού – 
Λοιµώξεις νευρικού συστήµατος – Γαστρεντερικές λοιµώξεις – Λοιµώξεις 
µαλακών µορίων και δέρµατος – Λοιµώξεις µυοσκελετικού συστήµατος – 
Λοιµώξεις γεννητικού συστήµατος άρρενος και θήλεος – Λοιµώξεις 
οφθαλµού. Συγγενείς, περιγεννητικές και νεογνικές λοιµώξεις 

2. Επιδηµιολογία των λοιµώξεων 
3. Νοσοκοµειακές λοιµώξεις 
4. Λοιµώξεις σε ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς, σε ειδικές οµάδες ασθενών 

(ξένα σώµατα, κεντρικοί καθετήρες, περιτοναϊκή κάθαρση, κλπ) καθώς και 
παιδιατρικό AIDS 

5. Ενεργητική και παθητική ανοσοποίηση – Ανοσοτροποποίηση 
6. Χηµειοπροφύλαξη 
7. Παράγοντες λοιµογόνου ικανότητας των µικροβίων 
8. Μηχανισµοί άµυνας (µη ειδικοί, χυµική ανοσία, συµπλήρωµα, 

φαγοκυττάρωση, λεµφοκύτταρα και µακροφάγα στην κυτταρική ανοσία, 
ιντερφερόνες) 

 
 
∆ιάρκεια: όλος ο χρόνος της εξειδίκευσης 
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Ε. Συµµετοχή σε κλινικά ή εργαστηριακά ερευνητικά πρωτόκολλα στο 
αντικείµενο των λοιµώξεων 
 
Οι εξειδικευόµενοι επιβάλλεται κατά το διάστηµα της εκπαίδευσής τους, να 
συµµετέχουν σε ερευνητικά πρωτόκολλα στο αντικείµενο των λοιµώξεων. Τα 
πρωτόκολλα αυτά µπορούν να είναι είτε κλινικο – επιδηµιολογικά (π.χ. µελέτη 
περιστατικών λοιµώξεων, καταγραφή / µελέτη µικροβιακής αντοχής, κατανάλωσης 
αντιβιοτικών και επιδηµιών από πολυανθεκτικά µικρόβια) είτε εργαστηριακά, στο 
Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιµώξεων της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής. Είναι δυνατό 
κάποια από τα ερευνητικά αυτά προγράµµατα να οδηγήσουν στη λήψη (µετά 
συµπλήρωση του απαραίτητου χρόνου) και διδακτορικού τίτλου, χωρίς αυτό να είναι 
απαραίτητο για την λήψη του τίτλου εξειδίκευσης. 
 
Το Εργαστήριο έχει κύριο αντικείµενο µελέτης τους µύκητες αλλά και άλλα σηµαντικά 
παθογόνα. Λεπτοµερέστερα οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου 
περιλαµβάνουν:  
 
1. Ανοσιακή απάντηση φαγοκυττάρων έναντι µυκήτων-µυκητοκτόνος δράση 
 
2. Καλλιέργεια και τυποποίηση µυκήτων 
 
3. Ευαισθησία µυκήτων σε αντιµυκητιασικά φάρµακα 
 
4. ∆ράση κυτταροκινών in vitro και in vivo στην αντιµυκητιασική ικανότητα των 

φαγοκυττάρων 
 
5. Tεχνικές ELISA, κυτταροκαλλιεργειών, πειραµατικά µοντέλα ουρολοιµώξεων 

διεισδυτικών µυκητιάσεων (ζυγοµυκητίαση, σκεδοσπορίαση) ποντικών, 
αντίδρασης φαγοκυττάρων µε διάφορoυς µικροοργανισµούς, άλλες τεχνικές 

 
6. Καλλιέργεια, τυποποίηση, Gram και άλλες τεχνικές σχετικές µε βακτήρια 
 
7. Τεχνικές Latex για ανίχνευση µικροβιακών αντιγόνων και ανοσοενζυµικές για 

ανίχνευση ιών, όπως RSV, ροταϊού και αδενοϊού 
 
8. Ανοσοδιάγνωση φυµατίωσης (Quantiferon) 
 
 
∆ιάρκεια: 8 µήνες µέχρι το τέλος της εξειδίκευσης. ∆ύναται να συνεχισθεί µετά το 
πέρας της εξειδίκευσης για να περατωθεί το ερευνητικό πρόγραµµα. 


