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Διενέργεια ακτινογραφίας θώρακα  
για 

τεκμηρίωση της πνευμονίας 



Φορέας  
κατευθυντήριων οδηγιών 

Ενδείξεις για διενέργεια ακτινογραφίας θώρακα 

Pediatric Infectious Diseases 
Society / Infectious Diseases 
Society of America 

 Όλοι οι νοσηλευόμενοι ασθενείς 
 
 Εξωτερικοί ασθενείς με υποξαιμία ή σημαντικού βαθμού αναπνευστική δυσχέρεια 
 
 Εξωτερικοί ασθενείς στους οποίους απέτυχε η αρχική αντιμικροβιακή αγωγή 

British Thoracic Society  Παιδιά με επιμένουσα συμπτωματολογία (με υπόνοια επιπλεγμένης πνευμονίας) 

Canadian Paediatric Society  Σε όλους τους ασθενείς αν είναι δυνατόν 

Italian Paediatric Society  Σε αβέβαιη ή αμφίβολη διάγνωση 

 Σε παιδιά με σοβαρή πνευμονία 

Asociacion Espanola de 
Pediatria de Atencion Primaria 

 Σε όλα τα νοσηλευόμενα παιδιά 

 Σε αβέβαιη διάγνωση 

 Σε παιδιά με υπόνοια επιπλεγμένης πνευμονίας 

 Σε παιδιά στα οποία απέτυχε η πρώτη αντιμικροβιακή αγωγή 

 Σε ιστορικό προηγηθείσας πνευμονίας 

Κατευθυντήριες οδηγίες  αντιμετώπισης πνευμονίας σε παιδιά:  

διενέργεια ακτινογραφίας θώρακα  

Berti E et al. Acta Paediatr. 2013 Dec;102(465):4-16 



Αντιμικροβιακή αγωγή  

στα χρόνια του                                                

γενικευμένου εμβολιασμού για πνευμονιόκοκκο 



  Σήμερα είναι όλο και πιο αποδεκτό ότι  

   οι περισσότερες πνευμονίες μπορεί να αντιμετωπιστούν  

   από τον παιδίατρο στο σπίτι. 

                       
 

Esposito et al. Pediatr Infect Dis 2011; 31: e78—85 
Bradley et al. Clin Infect Dis Aug 2011 

Πνευμονία στα παιδιά: Αντιμετώπιση στο σπίτι 



Μονόδρομος:  

αμινοπενικιλλίνες                                

ως αγωγή  

1ης γραμμής  

Πνευμονία στα παιδιά:  
αντιμετώπιση με αντιμικροβιακή αγωγή 



Κατευθυντήριες οδηγίες  αντιμετώπισης πνευμονίας σε παιδιά: 

αντιμικροβιακή αγωγή 

 
Φορέας 
κατευθυντήριων 
οδηγιών 

Ηλικιακή ομάδα Αγωγή 1ης γραμμής Εναλλακτική αγωγή 

 
Pediatric 
Infectious 
Diseases 
Society/ 
Infectious 
Diseases Society 
of America 

<5 ετών, εξωτερικοί 
ασθενείς 

Αμοξικιλλίνη per os Αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ per os 
Προσθήκη μακρολίδης σε πιθανή άτυπη 
πνευμονία 

>5 ετών, εξωτερικοί 
ασθενείς 

Αμοξικιλλίνη per os Αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ per os 
Μακρολίδη σε πιθανή άτυπη πνευμονία 

Νοσηλευόμενοι 
ασθενείς, πλήρως 
εμβολιασμένοι 

Αμπικιλλίνη  IV ή Πενικιλλίνη G IV Κεφοταξίμη/κεφτριαξόνη IV 
Προσθήκη βανκομυκίνης ή κλινταμυκίνης                                         
στην πιθανότητα ανθεκτικού σταφυλοκόκκου 

Νοσηλευόμενοι 
ασθενείς, όχι πλήρως 
εμβολιασμένοι 

Κεφοταξίμη ή Κεφτριαξόνη IV Λεβοφλοξασίνη 
Προσθήκη βανκομυκίνης ή κλινταμυκίνης                                
στην πιθανότητα ανθεκτικού σταφυλοκόκκου 

 
 
British Thoracic 
Society 

Όχι σοβαρή 
πνευμονία 

Αμοξικιλλίνη per os Αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ, κεφακλόρη, 
μακρολίδη  
ή προσθήκη μακρολίδης σε μη βελτίωση                                        
με την 1η αγωγή 

Σοβαρή πνευμονία Αμοξικιλλίνη per os 
 ή IV κεφουροξίμη/ 
κεφοταξίμη/κεφτριαξόνη 
+/- Μακρολίδη 

 Harris M et al. Thorax. 2011 Oct;66 Suppl 2:ii1-23 
Bradley JC et al. Clin Infect Dis 2011;53:e25-e76 

 



Φορέας 
κατευθυντήριων 
οδηγιών 

Ηλικιακή ομάδα Αγωγή 1ης γραμμής Εναλλακτική αγωγή 

 
 
 
 

European 
Society for 
Paediatric 
Infectious 
Diseases 

0–1 μηνών Αμπικιλλίνη + 
αμινογλυκοσίδη IV 

Κεφουροξίμη IV 
Ερυθρομυκίνη per os (C. trachomatis) 

1 -  <3 μηνών Αμοξικιλλίνη per os 
 
Αμπικιλλίνη IV 

Μακρολίδη σε υπόνοια: Mycoplasma pneumoniae,                       
C. pneumoniae, C. trachomatis ή Bordetella pertussis 
 
Αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ per os 
πενικιλλίνη G IV, κεφτριαξόνη ή κεφοταξίμη IV 

3 μηνών  - <5 ετών Αμοξικιλλίνη per os 
 
Αμπικιλλίνη IV 
 
 
 
 
 

Αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ, κεφουροξίμη αξετίλ 
 

Πενικιλλίνη IV, κεφτριαξόνη IV, κεφοταξίμη IV  
 
Kεφαλεξίνη per os                                                                        
κλοξακιλλίνη IV, κεφαζολίνη IV                                                          
ή βανκομυκίνη IV στην πιθανότητα S. aureus 
 
Μακρολίδη σε υπόνοια: M. pneumoniae,                               
C. pneumoniae, C. trachomatis  ή B. pertussis 

5 – 15 ετών Αμοξικιλλίνη per os 
 
Αμπικιλλίνη IV ή μακρολίδη                              
σε πιθανή άτυπη πνευμονία 

Πενικιλλίνη IV, κεφτριαξόνη IV ή κεφοταξίμη IV 
 
Κεφαλεξίνη per os 
κλοξακιλλίνη IV, κεφαζολίνη IV                                                           
ή βανκομυκίνη IV στην πιθανότητα S. aureus 

Berti E et al. Acta Paediatr. 2013 Dec;102(465):4-16 

Esposito et al. Pediatr Infect Dis 2012;31:e78-85 

Κατευθυντήριες οδηγίες  αντιμετώπισης πνευμονίας σε παιδιά: 

αντιμικροβιακή αγωγή 

 

 

 



: 
Κεφταρολίνη:  

νοσηλευόμενα παιδιά με πνευμονία 

Μελέτη πολυκεντρική (Η.Π.Α & Ευρώπη), 

τυχαιοποιημένη, προοπτική,  

αντιμετώπιση της πνευμονίας  

σε παιδιά ηλικίας 2 μηνών – 18 ετών       

        κεφταρολίνη vs κεφτριαξόνη 

Cannvino CR et al. PIDJ 2016;35:752-759. 



 Με την εφαρμογή της 2ης γενιάς συζευγμένων 
πνευμονιοκοκκικών εμβολίων: 

 

 χρειαζόμαστε την υψηλή-διπλή δόση  

 αμοξικιλλίνης per os (90 mg/kg/ημέρα) 

 

 και την υψηλή δόση  

 αμπικιλλίνης iv (150-200 mg/kg/ημέρα) ? 

? 

 

Αντοχή πνευμονιοκόκκου στην πενικιλλίνη στην Ελλάδα 

Ναι, εάν δεν πρόκειται  
για ήπια πνευμονία 



] 

‘ 

Αντοχή % πνευμονιοκόκκου  

από μη διεισδυτικές λοιμώξεις/αποικισμό 

Νοσ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»  

 

2013    

β’ εξάμηνο 

n=47 

 

2015 

n=67 

 

 

2016 

n=68 

 

2017 

n=71 

Πενικιλλίνη 

         Πλήρης   2,1   7 11,4 15,7 

         Ενδιάμεση 25,5 22,8 28,4 25,7 

Αμοξικιλλίνη 4,4 10,5 13,3 11,8 



 

Κεφτριαξόνη και Κεφοταξίμη 



 

Συνιστώνται: 

 

• Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά αντοχής του πνευμονιοκόκκου,  

     ιδιαίτερα στελεχών με MICs στην πενικιλλίνη ≥ 4 μg/ml 

 

• Σε περιστατικά όχι πλήρως εμβολιασμένα για  

     Haemophilus influenzae type b και Streptococcus pneumoniae 

 

• Σε σοβαρά ή επιπλεγμένα περιστατικά 

Esposito et al. Pediatr Infect Dis 2012;31:e78-85 
 

Bradley JC et al. Clin Infect Dis 2011;53:e25-e76 
 

Κεφτριαξόνη – Κεφοταξίμη: 

Πότε συνιστώνται ? 



 
Κατευθυντήριες οδηγίες 

 
Αλλαγές που καταγράφηκαν  

μετά την εφαρμογή τους 



Αντιμετώπιση νοσηλευόμενων παιδιών με πνευμονία:  

κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς πριν και μετά τις κατευθυντήριες οδηγίες 

Williams DJ et al. Pediatrics. 2015;136:44-52 

2121 παιδιά νοσηλευόμενα με πνευμονία 3 μηνών – 18 ετών, Ιαν. 2010 – Ιουν. 2012 



Αντιμετώπιση νοσηλευόμενων παιδιών με πνευμονία:  

κεφαλοσπορίνες 2ης και 3ης γενιάς  

πριν και μετά τις κατευθυντήριες οδηγίες (IDSA/PIDS 2011) 

58.559 ασθενείς από 28 Νοσοκομεία. Διάμεση ηλικία 3 ετών (IQR: 1-6 ετών) 

Ιαν. 2009 – Αύγ. 2011 Σεπ. 2011– Μάρ. 2015 

Williams DJ et al. Pediatrics. 2017 Apr;139(4) 



Αντιμετώπιση νοσηλευόμενων παιδιών με πνευμονία:  

αμινοπενικιλλίνες                                                                                                                              

πριν και μετά τις κατευθυντήριες οδηγίες (IDSA/PIDS 2011) 

58.559 ασθενείς από 28 Νοσοκομεία. Διάμεση ηλικία 3 ετών (IQR: 1-6 ετών) 

Ιαν. 2009 – Αύγ. 2011 Σεπ. 2011– Μάρ. 2015 

Williams DJ et al. Pediatrics. 2017 Apr;139(4) 



      
 ελάττωσn της  χρήσης ευρέος φάσματος 

αντιβιοτικών (και ιδιαίτερα της μακρολίδης) 

       (50% pre-CP vs. 26.8% post-CP, p= 0.02) 

 

 αύξηση της χρήσης περιορισμένου 

φάσματος αντιβιοτικών (π.χ   αμοξικιλλίνη) 

       (54.5% pre-CP vs. 71.1% post-CP, p <0.0001) 

 

ΧΩΡΙΣ αύξηση των αποτυχιών θεραπείας 

(p=0.29) 

Eξωτερικοί ασθενείς με πνευμονία 3 μηνών – 15 ετών: 

Περιορισμένου και ευρέος φάσματος αντιβιοτικά 

πριν και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης 

() 

Dona D et al. PLoS One. 2018 Feb 28 

Broad spectrum Days of treatment 

Pre and post implementation 

10/15/2014 to 04/15/2015 10/15/2015 to 04/15/2016 

Ευρέος φάσματος:  

β-λακταμικά+αναστολέας κλαβουλανικού οξέος, 

κεφαλοσπορίνες 2ης και 3ης γενιάς,  

μακρολίδες 

 κινολόνες, κλινταμυκίνη, γλυκοπεπτίδια 



Amoxicillin dosage over time 

Δόση αμοξικιλλίνης:  

(ασθενείς με πνευμονία  3 μηνών – 15 ετών) 

πριν και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης 

Dona D et al. PLoS One. 2018 Feb 28 

P=0,03 



Μετά το πρόγραμμα παρέμβασης συγκριτικά με το προηγούμενο διάστημα, 
οι ασθενείς έλαβαν λιγότερα αντιμικροβιακά σχήματα 

(median Days Of Therapy from 10 pre-CP to 8 post-CP, p<0.0001)  
και για λιγότερες συνολικά ημέρες  

(median Length Of Therapy from 10 pre-CP to 8 post-CP, p<0.0001)  

Dona D et al. PLoS One. 2018 Feb 28 

Days of therapy (DOT) Length of therapy (LOT) 

Εξωτερικοί ασθενείς με πνευμονία 3 μηνών – 15 ετών   

Διάρκεια θεραπείας 
πριν και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης 

() 



Νοσηλευόμενοι ασθενείς με πνευμονία  3 μηνών – 15 ετών: 

Είδος αγωγής και διάρκεια  

πριν και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης 

Μετά το πρόγραμμα παρέμβασης συγκριτικά με το προηγούμενο διάστημα: 
 

 Ελαττώθηκε η συχνότητα χορήγησης ευρέος φάσματος αντιβιοτικών  
(100% pre-CP vs. 66.7% post-CP, p = 0.02) 
 

 Αυξήθηκε η συχνότητα χορήγησης περιορισμένου φάσματος αντιβιοτικών 
(0% pre-CP vs. 33.3% post-CP, p = 0.02) 
 

 Οι ασθενείς έλαβαν λιγότερα αντιμικροβιακά σχήματα                                        
(median DOT from 18.5 pre-CP to 10 post-CP, p = 0.004) 
 

 Δεν σημειώθηκε διαφορά στις αποτυχίες θεραπείας 
      (16.7% pre-CP vs. 15.4% post-CP, p = 1) 

Dona D et al. PLoS One. 2018 Feb 28 



Περιορισμένου εύρους φάσματος αντιβιοτικά 

vs 
ευρέος φάσματος αντιβιοτικά στην αντιμετώπιση της πνευμονίας 

Queen M et al Pediatrics 2014;135:29  

Η χρήση, όπως συστήνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες, 

περιορισμένου φάσματος αντιβιοτικών   

έναντι  

αυτών με ευρύτερο φάσμα  

ΔΕΝ αυξάνει την διάρκεια νοσηλείας και  τις υποτροπές. 

Παιδιά νοσηλευόμενα με μη-επιπλεγμένη πνευμονία 2 μηνών – 18 ετών, Ιαν. 2010 – Δεκ. 2010 



 

Μακρολίδες 



Ambroggio L et al. Pediatr Pulmonol. 2016;51:541–548. 

Πνευμονία της κοινότητας σε εξωτερικούς ασθενείς 1-18 ετών: 
μονοθεραπεία με β-λακταμικά  

vs 
 συνδυασμός β-λακταμικών + μακρολίδες 

Λιγότερες αποτυχίες στην ηλικιακή ομάδα 6-18 ετών με το σχήμα  

συνδυασμού β-λακταμικού + μακρολίδη  

έναντι  

της μονοθεραπείας με β-λακταμικό 

Παιδιά 1-18 ετών με πνευμονία, εξωτερικοί ασθενείς, 2008 - 2010 



1418 Children age <18 years: January 1, 2010 - June 30, 2012, 3 children’s hospitals: Nashville -Tennessee,  Memphis-Tennessee  

and Salt Lake City-Utah      1019: έλαβαν β-λακταμικά        399: έλαβαν συνδυασμό β-λακταμικού  με μακρολίδη 

Πνευμονία της κοινότητας σε νοσηλευόμενα παιδιά <18 ετών: 
μονοθεραπεία με β-λακταμικά  

vs 
 συνδυασμός β-λακταμικών + μακρολίδες 

Καμία στατιστικώς 
σημαντική διαφορά 
μεταξύ των δύο 
ομάδων. 
 
ΌΧΙ όφελος                           
από τον συνδυασμό                   
με τη μακρολίδη 
έναντι της 
μονοθεραπείας                      
με β-λακταμικό 

Williams J et al. JAMA Pediatr. 2017;171(12):1184-1191. 



Χρειάζονται και άλλες μελέτες  

για να αναδειχθεί 

η υποομάδα των παιδιών  

που πιθανώς θα ωφεληθούν 

από την προσθήκη της μακρολίδης στην αγωγή για πνευμονία  

Ποιοι παιδιατρικοί ασθενείς με πνευμονία 

 ωφελούνται από την προσθήκη της μακρολίδης ?   

Ambroggio L et al. J Pediatr. 2012 Dec;161(6):1097-103 



Βανκομυκίνη 



       Σοβαρή πνευμονία σε νοσηλευόμενα παιδιά: 
βανκομυκίνη και κλινταμυκίνη με στόχο το σταφυλόκοκκο 

Στόχος / ένδειξη 1η προτεινόμενη αγωγή Εναλλακτική αγωγή σε παιδιά με αλλεργία 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΥ 

Σοβαρή πνευμονία ή/και 
εμπύημα πριν την 
τεκμηρίωση  
του παθογόνου αιτίου 

Amox + clavunalate 150 mg/kg/day IV in 3 divided doses 
               + 

Vancomycin 60 mg/kg/ day IV in 4 divided doses 
               + 
Clindamycin 40 mg/kg/day IV in 3 divided doses 

Cefotaxime 200 mg/kg/day IV in 3 divided doses 
            + 

Vancomycin 60 mg/kg/ day IV  in 4 divided doses 
            + 
Clindamycin 40 mg/kg/day IV in 3 divided doses 
 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΥ 

Σοβαρή πνευμονία  
από MSSA (PVL+) 

Cloxacillin 200 mg/kg/day IV in 4 divided doses 
             + 
Clindamycin 40 mg/kg/day IV in 3 divided doses 

Vancomycin 60 mg/kg/ day IV  in 4 divided doses 
                + 
Clindamycin 40 mg/kg/day IV in 3 divided doses 

Σοβαρή πνευμονία  
από MRSA (PVL+) 

Vancomycin 60 mg/kg/ day IV in 4 divided doses 
               + 
Clindamycin 40 mg/kg/day IV in 3 divided doses 

Linezolid 30 mg/kg/day IV in 2 divided doses 

Εμπύημα από MRSA Vancomycin 60 mg/kg/day IV in 4 divided doses 
              + 
Clindamycin 40 mg/kg/day in 3 divided doses 
             or 
Rifampicin 

Linezolid 30 mg/kg in 2 divided doses 

Cohen R et al. Arch Pediatr. 2017 Dec;24(12S):S17-S21 



Σοβαρή πνευμονία από MRSA σε παιδιά με γρίπη  

Βανκομυκίνη ως μονοθεραπεία vs ως συνδυασμός με άλλο αντισταφυλοκοκκικό:  

Θνητότητα 

Randolph A et al. Clin Infect Dis. 2018 Jun 9 



Διάρκεια αγωγής σε πνευμονία στα παιδιά 



PIDS/IDSA: 10 ημέρες 

     

• Βραχύτερα σχήματα μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματικά,  

ιδιαίτερα για ήπια νόσο που αντιμετωπίστηκε σε εξωτερική βάση 

ESPID: 7-10 ημέρες 

     

• 5-7 ημέρες μπορεί να είναι αρκετές 

Διάρκεια θεραπείας πνευμονίας  
ελαφράς – μέτριας βαρύτητας 



Διάρκεια θεραπείας πνευμονίας:  

σύγκριση μεταξύ του σχήματος των τριών ημερών  

έναντι των πέντε και δέκα ημερών σχήματα 

Αυξημένο ποσοστό αποτυχιών 

με το 3ήμερο σχήμα  

 

ΑΛΛΑ 

 

καμία διαφορά  

μεταξύ  των σχημάτων  

και 5 και 10 ημερών 

Greenberg D et al. Pediatr Infect Dis J 2014;33:136–142 



Διάρκεια αγωγής  

σε σοβαρή ή επιπλεγμένη πνευμονία  

στα παιδιά 



PIDS/IDSA: 
• 2-4 εβδομάδες 

 
• Ορισμένοι υποστηρίζουν σε πνευμονία  

με πλευριτική συλλογή που παροχετεύτηκε ή εμπύημα: 
συνέχιση της θεραπείας έως 7-10 ημέρες μετά την ύφεση του πυρετού 

 
• Άλλοι υποστηρίζουν θεραπεία  

έως και 4-6 εβδομάδες 
 
 

     
 

ESPID:  

≥ 14 ημέρες 

     

Διάρκεια θεραπείας  
σοβαρής ή επιπλεγμένης  

πνευμονίας της κοινότητας στα παιδιά 



2123 παιδιά με πνευμονία επιπλεγμένη  
(παρουσία παραπνευμονικής συλλογής ή εμπυήματος) 

 από 36 Νοσοκομεία.  
 

Σύγκριση έκβασης περιστατικών επιπλεγμένης πνευμονίας  
ανάλογα με το είδος θεραπείας στο σπίτι: 

Από του στόματος αγωγή     vs    Από περιφερική φλεβική γραμμή 

 
281 (13,2%) 

Έλαβαν αγωγή στο σπίτι μέσω 
περιφερικής φλεβικής γραμμής  

 

1842 (86,8%) 
Έλαβαν αγωγή στο σπίτι  

per os 

 
3,2% 

Αποτυχία θεραπείας 
στην ομάδα “PICC” 

 

 
2,6% 

Αποτυχία θεραπείας 
στην ομάδα “per os” 

 

 
[OR], 1.26; 95% CI, 0.54 – 2,94 

 

 
Αποτυχία:  

Ανάγκη για παροχέτευση ή αλλαγή 
αντιβίωσης ή παράταση αγωγής  

λόγω επιμονής συμπτωμάτων 
  

 
7,1% 

Ανεπιθύμητες ενέργειες: 
 θρομβοφλεβίτιδα, κυτταρίτιδα, κ.λ.π 

 

Shah SS et al. Pediatrics. 2016 Dec;138(6) 



Διάρκεια αγωγής σε παιδιά  

με παραπνευμονική συλλογή ή εμπύημα και παρέμβαση  

Γερμανία Οκτ. 2010 – Ιουν. 2013 

Initial invasive procedure 

Pleural 
puncture 

n=62 

Pleural 
drainage 
catheter 

n=153 

Intrapleural 
fibrinolytic 

therapy 
n=89 

Surgical 
procedures 

n=43 

 
p-value 

Length of stay 
after diagnosis 

(days; median [IQR]) 

16  
(12-29) 

17  
(12-24) 

16  
(12-23) 

17  
(13-26) 

 
0.841 

Segerer F et al. Pediatr Pulmonol 2017;52:540-547 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 


