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Szanowni Paƒstwo,
Z wielkà przyjemnoÊcià oddajemy w Paƒstwa r´ce kolejny numer biuletynu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.
W aktualnym numerze zawarte zosta∏y materia∏y dotyczàce aktualnych problemów rynku wyrobów medycznych i Êrodków biobójczych, a tak˝e zaka˝eƒ wirusowych stanowiàcych istotny problem epidemiologiczny na ca∏ym Êwiecie. Nale˝y odnotowaç istotny fakt w profilaktyce zaka˝eƒ rotawirusowych - w ostatnich dniach Amerykaƒska Agencja Rejestracji Leków dopuÊci∏a do obrotu nowà szczepionk´ przeciw rotawirusom.
W paêdzierniku 2005 roku odby∏a si´ doroczna konferencja w Starych Jab∏onkach, która skupi∏a ponad 250 uczestników i 12 firm bioràcych udzia∏ w prezentacji nowoÊci rynku higieny, dezynfekcji i kontroli zaka˝eƒ szpitalnych.
Zach´camy do nadsy∏ania materia∏ów do kolejnych numerów biuletynu.
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VI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa w dniach 8-11 paêdziernika w
Starych Jab∏onkach k/Ostródy (Hotel Anders)
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Produkty z pogranicza
– dezynfekcja w obszarze medycznym
Barbara Jaworska-¸uczak
Urzàd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

Zgodnie z ogólnie obowiàzujàcà definicjà przyjmuje
si´, ˝e dezynfekcja (odka˝anie) to niszczenie w Êrodowisku zewn´trznym (a tak˝e na powierzchni cia∏a)
wegetatywnych form drobnoustrojów, g∏ównie drobnoustrojów chorobotwórczych. Do dezynfekcji stosuje si´
metody chemiczne oraz fizyczne (wysoka temperatura,
ró˝ne rodzaje promieniowania).
Ârodki do dezynfekcji stosuje si´ w wielu ró˝nych
obszarach takich jak:
– ochrona zdrowia:
● skóra i b∏ony Êluzowe;
● powierzchnie (pod∏ogi, Êciany, meble)
● materia∏y (bielizna szpitalna),
● sprz´t medyczny,
– weterynaria:
● higiena weterynaryjna;
● pomieszczenia,
– ochrona w przemyÊle spo˝ywczym:
● ˝ywnoÊç i pasze;
● materia∏y i powierzchnie majàce kontakt z ˝ywnoÊcià,
– ochrona roÊlin:
● produkty roÊlinne.
● magazyny, skrzynie,
Jednak dla potrzeb niniejszego opracowania skupimy si´ jedynie na pierwszym z wy˝ej wymienionych
obszarów.
Produkty dezynfekcyjne stosowane w medycynie,
zgodnie z obecnie obowiàzujàcym prawem, zalicza si´
do kategorii produktów leczniczych, produktów biobójczych albo te˝ w specyficznych przypadkach do
wyrobów medycznych. Przepisy prawne dotyczàce produktów biobójczych sà stosunkowo nowe i regulujà
obszar, który wczeÊniej bàdê to nie podlega∏ przepisom

szczególnym, bàdê te˝ podlega∏ w stopniu fragmentarycznym, skutkiem czego przy tej grupie produktów
bardzo cz´sto mamy do czynienia z produktami
z pogranicza – borderline products.
Zgodnie z ustawà z dnia 13 wrzeÊnia 2002r o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z póên.
zm.) o produktach biobójczych – produktem biobójczym jest substancja czynna lub preparat zawierajàcy co
najmniej jednà substancj´ czynnà, w postaciach, w jakich
sà dostarczone u˝ytkownikowi, przeznaczony do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania
dzia∏aniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób
organizmów szkodliwych przez dzia∏anie chemiczne lub
biologiczne. Tak szeroki zakres definicji rodzi wiele wàtpliwoÊci, które doprowadzi∏y do powstania wielu dokumentów majàcych na celu wypracowanie pewnych
wytycznych pomocnych w wyznaczeniu granicy pomi´dzy poszczególnymi kategoriami produktów dezynfekcyjnych. Zaklasyfikowanie do odpowiedniej grupy zale˝y od przeznaczenia oraz sposobu u˝ycia konkretnego
preparatu dezynfekcyjnego.
W przypadkach spornych, zalecane jest podejÊcie
indywidualne, rozwiàzywanie problemów „case by
case” – na podstawie przyk∏adów „z ˝ycia wzi´tych”.
Sprawy takie dyskutowane sà przez specjalnie do tego
celu powo∏ane grupy konsultacyjne (Scope Group,
Consultation Group) oraz podczas spotkaƒ organów
kompetentnych (CA – Competent Authority) paƒstw
cz∏onkowskich. W wyniku tych dyskusji powstajà
wytyczne (Guidance documents ‘Doc Biocides’) –
uzgodnione pomi´dzy Komisjà Europejskà i CA paƒstw
cz∏onkowskich oraz swego rodzaju przewodnik w formie pytaƒ i odpowiedzi (Manual of Decisions), które sà
powszechnie dost´pne na oficjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej http://europa.eu.int/comm/
environment/biocides/index.htm
W przypadku produktów stosowanych na skór´
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i b∏ony Êluzowe mo˝emy mieç do czynienia z trzema
kategoriami produktów, a mianowicie produktami leczniczymi, produktami biobójczymi albo te˝ kosmetykami.
Je˝eli jednak w przypadku takich produktów deklaruje
si´ ich w∏aÊciwoÊci dezynfekcyjne, antyseptyczne itp., to
wyklucza si´ ich przynale˝noÊç do kosmetyków. Zgodnie, bowiem z ustawà z dnia 30 marca 2001r.
o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z póên. zm.),
kosmetykiem jest ka˝da substancja lub preparat przeznaczony do zewn´trznego kontaktu z cia∏em cz∏owieka:
skórà, w∏osami, wargami, paznokciami, zewn´trznymi
narzàdami p∏ciowymi, z´bami i b∏onami Êluzowymi jamy
ustnej, których wy∏àcznym lub podstawowym celem jest
utrzymanie ich w czystoÊci, piel´gnowanie, ochrona, perfumowanie, zmiana wyglàdu cia∏a lub ulepszenie jego
zapachu. W dokumencie Doc-Biocides-2002/03-rev1 z
dnia 24 maja 2004r. – „Borderline between Directive
98/8/EC concerning the placing on the market of biocidal products and Directive 76/768/EEC concerning
cosmetics products”1 okreÊlono, ˝e je˝eli produkt
oprócz charakteru okreÊlonego w ustawie o kosmetykach zawiera dodatkowo dzia∏anie zabijajàce organizmy
szkodliwe lub odstraszajàce, to wtedy mamy do czynienia z produktem biobójczym, np.:
– w∏aÊciwoÊci odka˝ajàce,
– posiada sk∏adniki odstraszajàce owady (np.: komary);
w tych przypadkach niemo˝liwa jest podwójna rejestracja.
Je˝eli zaÊ mamy do czynienia z preparatami o w∏aÊciwoÊciach dezynfekcyjnych stosowanymi na skór´
i b∏ony Êluzowe to mogà byç one zaliczane do produktów leczniczych lub produktów biobójczych. Zgodnie
z § 64. 1. rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 11
sierpnia 2005 r. w sprawie okreÊlenia grup produktów
leczniczych oraz wymagaƒ dotyczàcych dokumentacji
wyników badaƒ tych produktów (Dz. U. Nr 160.1358)
do grupy antyseptyków zalicza si´ produkty lecznicze,
w tym produkty lecznicze weterynaryjne, które niszczà
drobnoustroje i hamujà ich wzrost oraz sà stosowane
miejscowo na uszkodzone tkanki, w szczególnoÊci rany
i oparzenia a tak˝e na skór´ pacjenta przed zabiegami.
Jak wynika z powy˝szego zapisu warunkiem koniecznym zaliczenia produktu o w∏aÊciwoÊciach dezynfekujàcych do antyseptyków jest spe∏nianie przez niego kryteriów zawartych w definicji produktu leczniczego.
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Wszystkie produkty przeznaczone do dezynfekcji
skóry i bon Êluzowych bez wskazaƒ medycznych zalicza
si´ do grupy 1 produktów biobójczych do higieny cz∏owieka rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17
stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów
biobójczych wed∏ug ich przeznaczenia (Dz. U. Nr 16,
poz. 150). O kwestiach granicznych pomi´dzy produktami leczniczymi – antyseptykami a dezynfekcyjnymi
produktami biobójczymi stosowanymi na skór´ traktuja nast´pujàce dokumenty: Doc–Biocides–2005/01
z dnia 11 marca 2005r. – „Borderline between Directive 98/8/EC concerning the placing on the market of
biocidal products, Directive 2001/83/EC concerning
proprietary medicinal products and Directive
2001/82/EC concerning veterinary medicinal products”
oraz „Manual of Decisions”.
W odniesieniu do produktów przeznaczonych do
chirurgicznej dezynfekcji ràk i przedramion w pkt.
2.1.2.4. przewodnika „Manual of Decisions” 2 znajduje si´ zapis, ˝e tego typu produkty zalicza si´ do produktów biobójczych (grupa 1), poniewa˝ ich zamierzone dzia∏anie ma na celu zniszczenie okreÊlonych drobnoustrojów. Tym samym, ciàgle spe∏niony jest warunek
braku wskazaƒ medycznych (obejmujàcych profilaktyk´, leczenie oraz diagnozowanie chorób). Je˝eli natomiast, produkt taki, oznaczony jest dodatkowo jako
stosowany w profilaktyce wirusowego zapalenia wàtroby typy B, to powinien byç on traktowany jako produkt
leczniczy, co skutkuje koniecznoÊcià rejestracji zgodnie
z przepisami Prawa farmaceutycznego ze wszystkim
konsekwencjami z nich wynikajàcymi. Taki produkt
powinien mieç odmiennà nazw´ i byç prezentowany w
odmienny sposób ani˝eli produkt majàcy ogólne zastosowanie do dezynfekcji ràk podlegajàcy regulacjom
dotyczàcym produktów biobójczych. W dalszej cz´Êci
wyjaÊnia si´, i˝ w tym przypadku u˝ycie s∏owa „profilaktyka” jest niew∏aÊciwe i powinno byç zastàpione
okreÊleniem „skuteczny w stosunku do wirusa zapalenia wàtroby B, albowiem profilaktyka oznacza ochron´
przed chorobami przy u˝yciu okreÊlonych produktów
leczniczych, jak np. szczepionki. W tym przypadku
chodzi jednak o niszczenie wirusa zapalenia wàtroby B
w oddzia∏ach szpitalnych.
Natomiast w przypadku preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych specjalnie do dezynfekcji wyrobu
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medycznego, mamy do czynienia z koniecznoÊcià
dostosowania go do wymogów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz.
896).
Zgodnie z regu∏ami klasyfikacyjnymi, okreÊlonymi
w rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia
2004r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do
ró˝nego przeznaczenia (Dz. U. Nr 100, poz. 1027)
Êrodki do dezynfekcji przeznaczone specjalnie przez
wytwórc´ do stosowania z wyrobami medycznymi zaliczane sà do klasy IIa. Przy wyrobie medycznym klasy
IIa istnieje wymóg zg∏oszenia go do odpowiedniego
rejestru przed pierwszym wprowadzeniem go do obrotu lub do u˝ywania na terytorium Unii Europejskiej.
Stàd, je˝eli zosta∏ on zg∏oszony do rejestru w innym
paƒstwie cz∏onkowskim UE nie podlega on wymogowi
zg∏oszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do
obrotu i do u˝ywania.
Wyrób medyczny wprowadzany do obrotu i do u˝ywania musi posiadaç oznakowanie znakiem CE, które
otrzymuje po przeprowadzeniu dla niego procedur
oceny zgodnoÊci z wymaganiami zasadniczymi.
Kwesti´ oznakowania znakiem CE produktów nieprzeznaczonych specjalnie do u˝ywania z wyrobem
medycznym podejmuje równie˝ „Manual of Decisions”
3 w pkt. 2.1.5. Zgodnie z ustaleniami z marca 2005r.
uwa˝a si´, ˝e nadanie produktowi oznakowania CE nie
jest wystarczajàcym kryterium do uznania go jako
wyposa˝enia wyrobu medycznego w rozumieniu
Dyrektywy 93/42/EWG o wyrobach medycznych.
Wyroby medyczne zosta∏y zdefiniowane w artykule
1(2)(a) Dyrektywy jako produkty, które sà przeznaczone do u˝ywania w celach medycznych (diagnozowania,
zapobiegania, monitorowania, leczenia lub ∏agodzenia
przebiegu chorób, diagnozowania, monitorowania,
leczenia, ∏agodzenia lub rehabilitacji w przypadku
urazu lub upoÊledzenia, badaƒ, zastàpienia lub zmiany
budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych,
regulacji pocz´ç). Cele medyczne przewidziane przez
wytwórc´ produktu znajdujà odzwierciedlenie w etykiecie, ulotce informacyjnej oraz materia∏ach reklamowych. Zamierzeniem Dyrektywy 93/42/EWG jest
w pierwszym rz´dzie ochrona pacjentów i u˝ytkowników, natomiast cele medyczne odnoszà si´ do finalnego

wyrobu medycznego bez wzgl´du na to czy u˝ywany
jest on samodzielnie czy te˝ w po∏àczeniu z wyposa˝eniem, które zgodnie z zapisami w/w Dyrektywy jest
traktowane tak samo jak wyroby medyczne. W rozumieniu Dyrektywy 93/42/EWG w stosunku do wyposa˝enia wymaga si´, aby by∏o ono przeznaczone przez
wytwórc´ specjalnie do u˝ycia razem z wyrobem
medycznym, m. in. sterylizatory stosowane w obszarze
medycznym uwa˝a si´ za wyposa˝enie. W przypadku,
gdy spe∏nione sà powy˝sze kryteria produkt uwa˝a si´
za wyrób medyczny, który w konsekwencji podlega
zapisom Dyrektywy 93/42/EWG. Wówczas, stosownie
do zapisów art. 17 Dyrektywy 93/42/EWG, musi on
nosiç oznakowanie CE.
Ârodki dezynfekujàce nieprzeznaczone specjalnie do
konkretnego wyrobu medycznego, lecz majàce zastosowanie dezynfekcyjne dla wielu wyrobów, a wi´c takie,
które mogà byç stosowane do szeregu wyrobów
medycznych, albo te˝ do powierzchni w obszarze
medycznym, powinny byç traktowane jako produkty
biobójcze 4.
Fakt, ˝e produkt nosi oznakowanie CE nie jest
wystarczajàcy, aby uznaç go za wyposa˝enie wyrobu
medycznego w rozumieniu Dyrektywy 93/42/EWG.
Dyrektywa ta jasno okreÊla, ˝e produkty spe∏niajàce
definicj´ wyrobu medycznego muszà byç oznakowane
CE, ale nie vice versa. W art. 18 Dyrektywy znajduje si´
przepis dotyczàcy sytuacji, gdy nieprawid∏owo oznakowano wyrób znakiem CE. W takim przypadku, gdy
paƒstwo cz∏onkowskie ustali, ˝e oznakowanie CE
zosta∏o umieszczone bezprawnie, wytwórca lub jego
upowa˝niony przedstawiciel z siedzibà we Wspólnocie,
jest zobowiàzany do zaprzestania naruszeƒ na warunkach na∏o˝onych przez paƒstwo cz∏onkowskie. Je˝eli
tak si´ nie stanie, paƒstwo cz∏onkowskie podejmie
wszelkie w∏aÊciwe Êrodki w celu ograniczenia lub zakazania wprowadzania do obrotu przedmiotowego produktu lub w celu zapewnienia jego wycofania z rynku.
Zgodnie z powy˝szym nale˝y stwierdziç, i˝ na terytorium RP mogà znajdowaç si´, jedynie preparaty
dezynfekcyjne, które posiadajà odpowiednie pozwolenie (w przypadku produktu leczniczego lub produktu
biobójczego) lub odpowiednie oznakowanie (w przypadku wyposa˝enia wyrobu medycznego), nawet je˝eli
pochodzà z innego paƒstwa cz∏onkowskiego UE.
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1 Dokument dost´pny na stronie internetowej:
http://europa.eu.int/comm/environment/biocides/pdf/cosmetic_products.pdf
2 Dokument dost´pny na stronie internetowej:
http://europa.eu.int/comm/environment/biocides/pdf/mod_040705.pdf
3 Dokument dost´pny na stronie internetowej:
http://europa.eu.int/comm/environment/biocides/pdf/mod_040705.pdf
4 Dalsze informacje w dokumencie ‘MEDDEV 2.1/3 rev2’ dost´pnym na stronie internetowej:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/meddev/index.htm.
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Ptasia grypa
Gra˝yna Dulny
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

materia∏ opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej WHO

Grypa ( Influenza)
Chorob´ wywo∏ujà wirusy grypy, które ze wzgl´du
na ró˝nice w budowie bia∏ek mo˝emy podzieliç na 3
typy, a mianowicie typ A, B i C.
Wirusy grypy typu A, w oparciu o w∏aÊciwoÊci ich
antygenów powierzchniowych tj. hemaglutyniny (H)
i neuraminidazy (N) dzieli si´ na podtypy. Wyró˝nia si´
15 podtypów antygenowych hemaglutyniny (od H1 do
H15) oraz 9 podtypów antygenowych neuraminidazy
(od N1 do N9).
Ze wzgl´du na ró˝nice antygenowe, ka˝dy wirus
grypy opisany jest kodem okreÊlajàcym typ (A,B,C)
wirusa oraz rodzaj antygenów powierzchniowych
H,N). Wirusy grypy nale˝àce do typu A mogà wywo∏ywaç zachorowania zarówno wÊród ludzi jak i wÊród
zwierzàt. Natomiast wirusy grypy nale˝àce do typu B
i C wywo∏ujà zachorowania wy∏àcznie u ludzi.
Zachorowania na gryp´ wÊród ptaków.
Grypa ptasia znana jest od dawna a po raz pierwszy
by∏a zidentyfikowana we W∏oszech ponad 100 lat
temu.
Grypa ptasia jest chorobà zakaênà ptaków wywo∏ywanà przez wirusy grypy nale˝àce do typu A. Wszystkie
15 podtypów antygenowych hemaglutyniny jak równie˝ 9 podtypów antygenowych neuraminidazy wirusa
grypy A mo˝e wywo∏aç zaka˝enie u ptaków. Natomiast
do tej pory tylko dwa podtypy by∏y odpowiedzialne za
masowe zachorowania na ptasià gryp´ a mianowicie
podtyp H5N1 i podtyp H7N7.
Wszystkie gatunki ptaków sà wra˝liwe na zaka˝enie
spowodowane wirusem ptasiej grypy ale zachorowanie
u ró˝nych gatunków majà ró˝ny przebieg. U dzikiego
ptactwa zachorowania na gryp´ przebiegajà doÊç ∏agodnie i zwykle nie przybierajà rozmiarów epidemii.
Inaczej sprawa wyglàda u ptactwa domowego poniewa˝ wirusy ptasiej grypy atakujàc ptactwo domowe

„uzjadliwiajà” si´ i nabierajà wi´kszej patogennoÊci.
Dlatego zachorowania wÊród ptactwa domowego szybko si´ szerzà przybierajàc rozmiary epidemii oraz
powodujà padanie ca∏ych ferm drobiu.
Naturalnym rezerwuarem ptasiej grypy w Êrodowisku sà dzikie kaczki. Natura wybra∏a te zwierz´ta jako
gatunek dla podtrzymania krà˝enia wirusa grypy ptasiej
w Êrodowisku ze wzgl´du na to, ˝e kaczki bardzo
dobrze tolerujà obecnoÊç w swoim organiêmie wirusów
grypy co powoduje, ˝e kaczki na gryp´ nie chorujà
natomiast sà jej roznosicielami w Êrodowisku. Poza tym
kaczki sà ptakami w´drownymi, pokonujàcymi doÊç
du˝e odleg∏oÊci co jeszcze bardziej sprzyja roznoszeniu
wirusów w Êrodowisku. U kaczek wirusy grypy namna˝ajà si´ w przewodzie pokarmowym a do Êrodowiska sà
wydalane z odchodami.
Do zaka˝eƒ ptactwa domowego od ptactwa dzikiego
mo˝e dojÊç w sposób poÊredni ( przeniesienie na sprz´tach i ubraniach ) lub w sposób bezpoÊredni w wyniku
bezpoÊredniego kontaktu zwierzàt. Niewàtpliwie du˝à
role w szerzeniu si´ zaka˝eƒ odgrywajà targowiska, na
których sprzedaje si´ ˝ywe zwierz´ta.
Ptasia grypa u ludzi.
W normalnych warunkach cz∏owiek nie jest wra˝liwy na zaka˝enie wirusem ptasiej grypy, poniewa˝ wirusy te nie sà patogenne dla cz∏owieka jak równie˝ dla
innych gatunków zwierzàt.
Jednak, w niektórych okolicznoÊciach mo˝e dojÊç
do prze∏amania bariery gatunkowej i bezpoÊredniego
przejÊcia tych wirusów z ptaków na cz∏owieka.
Pierwsze takie zachorowania mia∏y miejsce w 1997
roku w Hong Kongu kiedy to wirus grypy ptasiej podtypu H5N1 wywo∏a∏ 18 zachorowaƒ wÊród ludzi
z czego 6 osób zmar∏o.
Zachorowania u ludzi wyst´powa∏y w koincydencji
z epidemià ptasiej grypy na fermach drobiu wywo∏anej
wysoko patogennym wirusem ptasiej grypy.
Osoby, które zachorowa∏y mia∏y bezpoÊredni kontakt z zaka˝onym drobiem
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Kolejne zaka˝enia wirusem ptasiej grypy podtypu
H5N1wÊród ludzi mia∏y miejsce w lutym 2003 roku,
ponownie w Hong Kongu. Zachorowa∏o wówczas
dwóch cz∏onków rodziny, która wróci∏a z podró˝y
z Po∏udniowych Chin. Jedna z tych osób zmar∏a.
Kolejne zachorowania, tym razem spowodowane
podtypem, H7N7 ptasiego wirusa grypy mia∏y miejsce
w lutym 2003 roku w Holandii. Zachorowa∏y 83
osoby z czego jedna zmar∏a i by∏ to weterynarz pracujàcy z zaka˝onymi ptakami.
Ponadto zachorowania spowodowane ptasim wirusem grypy podtypem H9N2 a wi´c podtypem mniej
patogennym od poprzednich, mia∏y miejsce w Hong
Kongu w 1999 roku (zachorowa∏y 2 osoby) oraz
w grudniu 2003 r (zachorowa∏a 1 osoba).
Obecna epidemia ptasiej grypy
Obecna epidemia ptasiej grypy wÊród drobiu wywo∏ana podtypem H5N1 rozpocz´∏a si´ w grudniu 2003
roku. Pierwsze zachorowania wystàpi∏y na fermach
kurczàt ko∏o Seulu w Po∏udniowej Korei.
Nast´pnie grypa ptasia zosta∏a przeniesiona do
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innych sàsiadujàcych paƒstw wywo∏ujàc zachorowania
wÊród ptactwa na fermach drobiu. Do chwili obecnej
zachorowania wÊród ptactwa zg∏osi∏y takie kraje jak:
Wietnam, Tajlandia, Kambod˝a, Laos, Japonia, Malezja, Mongolia, Korea, Rosja, Kazachstan Ukraina,
Rumunia, Indonezja, Chiny, Turcja )
W trakcie trwania obecnej epidemii ptasiej grypy
wÊród drobiu, wirusy grypy znowu prze∏ama∏y barier´
gatunkowà i dosz∏o w 6 krajach (Wietnamie, Tajlandii,
Kambod˝y, Indonezji, Chinach i Turcji) do zachorowaƒ
wÊród ludzi.
W poni˝szej tabeli zosta∏y przestawione sumaryczne
liczby potwierdzonych przypadków zachorowaƒ na
ptasià gryp´ wÊród ludzi wywo∏ane podtypem H5N1
w okresie od grudnia 2003 r. stycznia 2006 r.
Ogó∏em od grudnia 2003 r. do stycznia 2006 r.
zachorowa∏o 149 osób z czego 80 zmar∏o. Natomiast
niepokojàce jest, ˝e a˝ 100 tych zachorowaƒ i 45 zgonów wystàpi∏o w 2005 roku i styczniu 2006 r.
Zachorowania na ptasià gryp´ wÊród ludzi mogà
mieç ró˝ny przebieg od form lekkich infekcji do postaci bardzo ci´˝kich koƒczàcych si´ zgonem. Objawy kli-
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niczne wyst´pujàce w przypadku zaka˝enia ptasim
wirusem grypy na poczàtku zachorowania sà takie same
jak w przypadku zaka˝enia ludzkà odmianà grypy ale
u oko∏o po∏owy chorych dochodzi do powik∏aƒ
w postaci zapalenia p∏uc, ostrej niewydolnoÊci oddechowej i zgonu.
Jak do tej pory zaka˝eniu wirusem ptasiej grypy ulegajà osoby, które pozostajà w bliskim kontakcie z zaka˝onymi zwierz´tami i jak dotàd nie odnotowano przypadków przejÊcia zaka˝enia z cz∏owieka na cz∏owieka.
Nadzór nad grypà
Sytuacja epidemiologiczna grypy na Êwiecie jest ca∏y
czas monitorowana przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia. Podejmowane sà nast´pujàce dzia∏ania w celu
zapobie˝enia rozprzestrzeniania si´ ptasiej grypy na
Êwiecie:
Zapobieganie zachorowaniom wÊród ptactwa
Izolowanie ptactwa domowego od ptactwa dzikiego
■ likwidowanie chorych zwierzàt
■ dezynfekcja ferm, sprz´tów, urzàdzeƒ itp.,
■ zakaz eksportu drobiu z krajów gdzie wyst´pujà
zachorowania
■

Zapobieganie zachorowaniom na ptasià gryp´
wÊród ludzi:
■ unikanie kontaktów z zaka˝onymi ptakami,
■ spo˝ywanie mi´sa drobiu poddanego obróbce termicznej
■ noszenie przez osoby stykajàce si´ z chorymi zwierz´tami ubraƒ ochronnych w tym masek chroniàcych drogi oddechowe
■ profilaktyczne podawanie leków antygrypowych
zapobiegajàcych zachorowaniom na gryp´ osób,
które kontaktowa∏y si´ z chorym ptactwem ( oseltamivir )
■ propagowanie w tych krajach szczepieƒ przeciwko
grypie wywo∏anej ludzkà odmiana wirusa aby nie
dochodzi∏o do równoczesnego zaka˝enia wirusem
grypy ludzkiej i ptasiej

zachorowania na ptasià gryp´ jest niewielkie, nie wprowadzono ˝adnych utrudnieƒ w ruchu mi´dzynarodowym. Jednak turysta odwiedzajàc te tereny powinien
si´ zaszczepiç przeciwko grypie (odmianie ludzkiej), unikaç przebywania na targowiskach gdzie sprzedajà ˝ywe
zwierz´ta jak równie˝ przyjmowaç posi∏ki mi´sne poddane obróbce termicznej (gotowane, pieczone, sma˝one) i unikaç spo˝ywania surowego mi´sa.
Czy grozi nam pandemia grypy?
Na to pytanie nikt w chwili obecnej nie udzieli wià˝àcej odpowiedzi i dlatego Âwiatowa Organizacja Zdrowia jak równie˝ wszystkie kraje na Êwiecie przygotowujà si´ na mo˝liwoÊç wystàpienia pandemii grypy.
Przygotowania do pandemii grypy polegajà na:
■ opracowywaniu szczepionki przeciwko ptasiej grypie zawierajàcej wirusa grypy podtypu H5N1
(w chwili obecnej szczepionka przechodzi badania
kliniczne i nie jest jeszcze dost´pna
■ gromadzeniu zapasów leków antygrypowych (seltamiviru)
■ powo∏ywaniu Krajowych Komitetów do Spraw
Pandemii Grypy
■ opracowywaniu planów post´powania w przypadku wystàpienia pandemii
Co ka˝dy z nas powinien zrobiç w chwili obecnej
przygotowujàc si´ do pandemii grypy.
■ przede wszystkim zaszczepiç siebie i swojà rodzin´
przeciwko grypie
■ dbaç o swoje zdrowie aby
podnosiç odpornoÊç
organizmu (regularne spo˝ywania posi∏ków, odpoczynek, regularny sen, spacery na Êwie˝ym powietrzu)
■ Unikaç stresów
■ W∏aÊciwie si´ ubieraç – strój adekwatny do pogody
■ Cz´sto wietrzyç mieszkanie i miejsce pracy
■ Unikaç osób chorych
■ W przypadku og∏oszenia pandemii grypy stosowaç
si´ do zaleceƒ osób kierujàcych zwalczaniem pandemii

Zalecenia dla turystów
Ze wzgl´du na to, ˝e niebezpieczeƒstwo zaka˝enia
turysty w trakcie pobytu na terenach gdzie wyst´pujà
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Zaka˝enia rotawirusowe - prewencja w szpitalu
Pawe∏ Grzesiowski, Anna Zió∏ko
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Wprowadzenie
Corocznie na pó∏kuli pó∏nocnej w obszarze klimatu
umiarkowanego, w okresie jesienno-zimowym, tj. mi´dzy wrzeÊniem a kwietniem, wyst´puje zwi´kszona zapadalnoÊç na wirusowe zaka˝enia uk∏adu pokarmowego.
Jest to zwiàzane zarówno z nasileniem aktywnoÊci wirusów w Êrodowisku, jak i zmianami klimatycznymi oraz
wzrostem podatnoÊci b∏on Êluzowych na inwazj´ drobnoustrojów. Do najcz´Êciej wyst´pujàcych czynników
etiologicznych zaka˝eƒ uk∏adu pokarmowego nale˝à
wirusy z grup Norwalk-, Rota- , Astro- oraz Adeno-.
W ostatnich latach w wyniku wprowadzenia do diagnostyki nowoczesnych metod wirusologicznych, wiedza na
temat ostrych zaka˝eƒ uk∏adu pokarmowego znacznie
poszerzy∏a si´. Aktualna strategia kontroli zaka˝eƒ epidemicznych oparta jest na trzech filarach: precyzyjnej
diagnostyce przypadków zachorowaƒ, w szczególnoÊci
ognisk epidemicznych, monitorowaniu epidemiologicznym, mi´dzy innymi opartym o systemy typu sentinell
(sieci reprezentatywnych laboratoriów) oraz wprowadzaniu masowych dzia∏aƒ zapobiegawczych, np. w postaci nadzoru nad procesami wytwarzania ˝ywnoÊci i szczepieƒ ochronnych.
Charakterystyka ogólna
Rotawirusy nale˝à do grupy bezotoczkowych wirusów z podwójnà nicià RNA, których genom jest z∏o˝ony z 11 segmentów kodujàcych szeÊç bia∏ek strukturalnych (VP1,VP2,VP3,VP6,VP4,VP7) oraz pi´ç bia∏ek
funkcjonalnych. Bia∏ka VP 4 i VP7 stanowià podstaw´
do klasyfikacji fenotypowej.
Patrz tabela. Serotypy rotawirusów
Na ca∏ym Êwiecie 88,5% biegunek rotawirusowych
wywo∏ujà 4 serotypy: P[8]G1, P[4]G2, P[8]G3
i P[8]G4. Jednak wyst´powanie poszczególnych serotypów jest bardzo zmienne w zale˝noÊci od regionu geograficznego.
Patogeneza i klinika
Rotawirusy sà jednà z najcz´stszych przyczyn ci´˝-

kich biegunek u dzieci, najcz´stszà przyczynà hospitalizacji z powodu biegunki oraz ponad pó∏ miliona zgonów rocznie na ca∏ym Êwiecie. Po raz pierwszy zosta∏y
wyizolowane w 1973 w mikroskopie elektronowym
w bioptacie jelita u dzieci z biegunkà. Rotawirusy sà stabilne w Êrodowisku, relatywnie oporne na Êrodki myjàce oraz wra˝liwe na wi´kszoÊç Êrodków dezynfekujàcych. Wirusy docelowo zaka˝ajà komórki nab∏onka jelitowego, które po inwazji ulegajà lizie, na skutek czego
dochodzi do martwicy komórek nab∏onka jelitowego
i zaniku kosmków jelitowych. Okres inkubacji zaka˝enia wynosi do 4 dni. Wiele zaka˝eƒ przebiega bezobjawowo, o czym Êwiadczà przeciwcia∏a wyst´pujàce
w znacznym odsetku populacji starszych dzieci.
Objawy kliniczne zaka˝enia to biegunka, wymioty,
goràczka i bóle brzucha. Biegunka jest wodnista, trwa
3-9 dni, mo˝e trwaç d∏u˝ej u osób z immunosupresjà,
u noworodków mo˝e rozwinàç si´ martwicze zapalenie
jelit. Cz´sto obserwowane jest tak˝e zapalenie Êluzówki
nosa, zaczerwienienie b∏ony Êluzowej gard∏a oraz b∏on
b´benkowych. Po ostrej fazie zaka˝enia mogà rozwinàç
si´ wtórne zaburzenia wch∏aniania oraz nietolerancja
laktozy i t∏uszczy. W ci´˝kich postaciach zaka˝enia,
w zwiàzku z nie w pe∏ni rozwini´tà u m∏odszych dzieci
zdolnoÊcià do utrzymywania prawid∏owej homeostazy,
w ciàgu kilku godzin mo˝e dojÊç do odwodnienia, hipowolemii i zaburzeƒ równowagi elektrolitowej. Przebycie zaka˝enia pozostawia trwa∏à odpornoÊç zapobiegajàcà ponownemu zachorowaniu.
ZakaênoÊç obejmuje okres bezpoÊrednio przed biegunkà i kilka dni w trakcie jej trwania. Najwi´ksza iloÊç
wirusa wydalana jest w stolcu. Drogi transmisji zaka˝enia
obejmujà kontakt bezpoÊredni lub poÊredni (stolec,
wymiociny, Êlina ?), ska˝onà ˝ywnoÊç i wod´, mo˝liwa
jest tak˝e droga kropelkowa, ale nie udowodniona dostatecznie. Najcz´stsze zaka˝enia dotyczà dzieci w wieku od
4 miesi´cy do 3 lat. Do oko∏o 4 miesi´cy istnieje ochrona przed zaka˝eniem w wyniku obecnoÊci przeciwcia∏
odmatczynych, istotnym czynnikiem ochronym jest równie˝ karmienie piersià. Oko∏o 80% dzieci powy˝ej 3 lat
posiada przeciwcia∏a przeciw rotawirusom.
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Epidemiologia
Na podstawie badaƒ epidemiologicznych w USA,
ocenia si´, ˝e choruje rocznie oko∏o 2,7 mln dzieci do
5 lat, oko∏o 500,000 trafia do lekarza, z czego oko∏o
10% trafia do szpitala. W Polsce szacuje si´, ˝e co najmniej 50.000 dzieci rocznie ulega zaka˝eniu, a z powodu powik∏aƒ biegunki rotawirusowej do szpitali trafia
nie mniej ni˝ 10.000 dzieci do 5 lat . Z uwagi na
∏atwoÊç rozprzestrzeniania si´ i rodzaj wywo∏ywanych
zaka˝eƒ, rotawirusy zosta∏y umieszczone na liÊcie drobnoustrojów alarmowych, a tym samym obj´te zosta∏y
obowiàzkiem rejestracji i monitorowania, a tak˝e opracowania schematów post´powania przeciwepidemicznego w szpitalu (Dz. U. 2005; Nr 54, poz. 484).
Post´powanie terapeutyczne
Aktualnie istnieje wiele metod laboratoryjnych
pozwalajàcych na szybkie wykrycie zaka˝eƒ rotawirusowych, w tym metody mikroskopowe, testy lateksowe
i immunoenzymatyczne. Szybkie potwierdzenie rozpoznania pozwala nie tylko na podj´cie w∏aÊciwych dzia∏aƒ terapeutycznych, ale tak˝e umo˝liwia wdro˝enie
procedur zapobiegajàcych rozprzestrzenianiu si´ zaka˝eƒ na oddziale szpitalnym. W ramach czynnoÊci zwiàzanych z post´powaniem terapeutycznym wyró˝niamy
dzia∏ania obejmujàce obserwacj´ stanu klinicznego
dziecka oraz utrzymanie prawid∏owej gospodarki
wodno - elektrolitowej oraz dostosowane do wieku
i stanu klinicznego pacjenta dzia∏ania piel´gnacyjne.
Post´powanie terapeutyczne prowadzone w przypadku
zaka˝eƒ o lekkim przebiegu, zazwyczaj ogranicza si´ do
doustnego uzupe∏niania p∏ynów, lekkostrawnej diety
i wykonywania podstawowych zabiegów piel´gnacyjnych zmniejszajàcych dolegliwoÊci dziecka. W przypadku zaka˝eƒ ci´˝kich, manifestujàcych si´ Êrednim i ci´˝kim odwodnieniem, dzia∏ania personelu ukierunkowane
sà na do˝ylne wyrównanie niedoborów p∏ynowych
i elektrolitowych oraz uzupe∏nienie strat kalorycznych.
Ogólny stan kliniczny dziecka kontrolowany jest tym
cz´Êciej im m∏odszy jest pacjent i im ci´˝sze objawy
manifestuje, poniewa˝ z uwagi na niedojrza∏oÊç mechanizmów obronnych u ma∏ych dzieci, konsekwencje utraty p∏ynów i elektrolitów, mogà byç groêne w skutkach.
W ocenie stanu klinicznego dziecka pomocne jest
wprowadzenie bilansu p∏ynów i uwa˝nej obserwacji,
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monitorowania podstawowych czynnoÊci ˝yciowych
takich jak t´tno, ciÊnienie, oddechy, stopieƒ ÊwiadomoÊci czy poziom napi´cia mi´Êniowego. Bilans p∏ynów”
umo˝liwia precyzyjnà i ciàg∏à kontrol´ stanu nawodnienia dziecka. Odwodnienie niewielkiego stopnia, nie
przekraczajàce 5% masy cia∏a, mo˝na leczyç uzupe∏niajàc p∏yny i elektrolity drogà doustnà, stopniowo rozszerzajàc diet´ lekkostrawnà. Natomiast odwodnienie
umiarkowane lub znaczne, kszta∏tujàce si´ na poziomie
przekraczajàcym 10% masy cia∏a, jest wskazaniem do
wyrównywania niedoborów p∏ynów i elektrolitów
droga do˝ylnà. Ostra biegunka, wyst´pujàca u ma∏ego
dziecka, powoduje tak˝e zmiany i podra˝nienia skóry
w okolicy odbytu. Dlatego szczególnà uwag´ nale˝y
zwracaç na w∏aÊciwà toalet´ tej okolicy oraz cz´stà
zmian´ pieluch.
Post´powanie prewencyjne
W wielu oddzia∏ach pediatrycznych w sezonie jesienno-zimowym wyst´pujà ogniska epidemiczne zaka˝eƒ
rotawirusowych. Brak jest krajowych danych na temat
rozpowszechnienia tego zjawiska, ale z obserwacji w∏asnych autorów wynika, ˝e ma ono charakter sezonowy
i dotyczy wielu oddzia∏ów pediatrycznych. Wynika to
przede wszystkim z przepe∏nienia oddzia∏ów oraz trudnoÊci w przestrzeganiu podstawowych procedur prewencyjnych. Warunkiem decydujàcym o powodzeniu
dzia∏aƒ zapobiegajàcych transmisji zaka˝eƒ rotawirusowych w Êrodowisku szpitalnym, jest opracowanie
i wdro˝enie w∏aÊciwych procedur post´powania, które
obejmujà procedury zwiàzane z higienà ràk, izolacjà
zaka˝onych pacjentów, post´powaniem z bieliznà szpitalnà i odpadami oraz dezynfekcjà w Êrodowisku szpitalnym. Nale˝y pami´taç, ˝e cz´Êç tych specyficznych
procedur wprowadzana jest na czas okreÊlony, dotyczy
konkretnej grupy i liczby dzieci, a koszty zwiàzane
z rozprzestrzenieniem si´ rotawirusa na kolejnych
pacjentów sà nieporównywalnie wy˝sze. W skrajnych
przypadkach, szerzenie si´ zaka˝enia w Êrodowisku
szpitalnym mo˝e doprowadziç do powstania ogniska
epidemicznego, co mo˝e byç przyczynà ograniczenia
przyj´ç lub zamkni´cia oddzia∏u.
Wszystkie procedury zapobiegajàce transmisji zaka˝eƒ
rotawirusowych opracowujà wspólnie cz∏onkowie
Zespo∏u kontroli zaka˝eƒ szpitalnych i przedstawiciele
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oddzia∏u. Post´powanie takie, z jednej strony gwarantuje
wysokà wartoÊç merytorycznà procedury, z drugiej,
umo˝liwia jej dostosowanie do rzeczywistych mo˝liwoÊci
danej jednostki organizacyjnej, a tym samym prawid∏owe
zastosowanie w praktyce. Wdro˝enie ka˝dej procedury
nale˝y poprzedziç szkoleniem wszystkich wykonujàcych
jà pracowników, a w przypadku oddzia∏ów pediatrycznych, tak˝e opiekujàcych si´ ma∏ymi pacjentami rodziców. Ka˝da opracowana i wdro˝ona procedura podlega
okresowej kontroli oceny skutecznoÊci zakoƒczonej jej
aktualizacjà, polegajàcà na zmianie procedury lub jej
ponownym zatwierdzeniu.
Program kontroli zaka˝eƒ obejmujàcy dzia∏ania zapobiegajàce rozprzestrzenianiu si´ zaka˝eƒ rotawirusowych obejmuje w szpitalu opracowanie i wdro˝enie
szczegó∏owych procedur post´powania zwiàzanych
z higienà ràk, izolacjà, piel´gnacjà pacjentów, post´powaniem z odpadami i bieliznà szpitalnà oraz dezynfekcjà
sprz´tu medycznego i Êrodowiska, opracowanie
i wdro˝enie systemu aktywnego monitorowania zaka˝eƒ
rotawirusowych ze szczególnym uwzgl´dnieniem dróg
ich szerzenia si´. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zaka˝eƒ rotawirusowych personel oddzia∏u stosuje procedury post´powania zabezpieczajàce. Poniewa˝
najcz´stszà przyczynà rozprzestrzeniania si´ drobnoustrojów alarmowych w Êrodowisku szpitalnym sà r´ce,
higiena ràk jest nadrz´dnà procedurà obowiàzujàcà w
ka˝dej jednostce organizacyjnej szpitala. Jej bezpoÊrednim odbiorcà sà osoby majàce bezpoÊredni kontakt z
pacjentem oraz jego wydalinami i wydzielinami, czyli
personelu placówki oraz cz∏onkowie rodzin sprawujàcy
bezpoÊrednià opiek´ nad chorym dzieckiem.
Zgodnie z aktualnymi zaleceniami CDC (Centers for
Disease Control w Atlancie, USA), personel oddzia∏u
dezynfekuje r´ce przed i po ka˝dym kontakcie z pacjentem lub pochodzàcym od niego materia∏em biologicznym. Poniewa˝ nie udowodniono, ˝e procedura mycia
i dezynfekcji ràk jest bardziej skuteczna ni˝ sama procedura dezynfekcji, mycie ràk zosta∏o ograniczone do
sytuacji, gdy nastàpi ich widoczne zabrudzenie. U˝ywanie r´kawiczek jednorazowych nie zwalnia z obowiàzku
dezynfekcji ràk. Podczas wykonywania procedur wieloetapowych zalecana jest wymiana r´kawiczek. Zasada
odka˝ania ràk przed i po ka˝dym kontakcie z chorym
dzieckiem lub jego wydalinami (mocz, stolec, treÊç

˝o∏àdkowa) obowiàzuje tak˝e rodziców i opiekunów
ma∏ych pacjentów.
W ocenie skutecznoÊci procedury pomocna jest prowadzona na trzech poziomach kontrola procesu
w zakresie: oceny znajomoÊci procedury i sposobu jej
wykonania, poziomu zu˝ycia antyseptyków w przeliczeniu na liczb´ personelu, liczb´ pacjento-dni lub iloÊç
stosowanych procedur, oraz ocena dost´pnoÊci, czyli
lokalizacji dozownika ze Êrodkiem dezynfekcyjnym
(przy umywalce, przy wejÊciu na sal´, przy ∏ó˝ku chorego, dozownik indywidualny). Im dalej od ∏ó˝ka
pacjenta znajduje si´ dozownik, tym mniejsze prawdopodobieƒstwo stosowania procedury w praktyce.
Poniewa˝ obowiàzek mycia (a w okreÊlonych przypadkach tak˝e do dezynfekcji ràk) ma ka˝da, nie b´dàca
pracownikiem zak∏adu osoba, która sprawuje opiek´
nad pacjentem, myd∏o w p∏ynie, antyseptyk i r´cznik
jednorazowego u˝ytku powinny byç ogólnie dost´pne.
W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zaka˝enia o etiologii rotawirusowej, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania si´ zaka˝enia na pozosta∏ych hospitalizowanych na oddziale dzieci, realizuje si´ zasady izolacji kontaktowej oraz w niektórych przypadkach izolacji
kropelkowej. Realizujàc procedur´ izolacji kontaktowej
dopuszcza wybór jednej z trzech mo˝liwoÊci – umieszczenie pacjenta na osobnej sali, kohortowanie kilku
zaka˝onych pacjentów na wspólnej sali, izolacja kontaktowa na Sali wielo∏ó˝kowej z u˝yciem przes∏ony/parawanu (gdy dotyczy dzieci nie poruszajà si´
samodzielnie w obr´bie sali). Wyposa˝enie sali obejmuje odr´bny w´ze∏ sanitarny, a gdy brak takiej mo˝liwoÊci, nale˝y wydzieliç jeden z ogólnodost´pnych w´z∏ów
lub wydzieliç sprz´t sanitarny. Konieczne jest stanowisko do mycia i dezynfekcji ràk, wyposa˝one w dozownik na myd∏o w p∏ynie i preparat dezynfekcyjny i podajnik na r´czniki jednorazowe oraz pojemnik na brudnà
bielizn´ oraz na odpady zakaêne i komunalne. Zabezpieczenie w Êrodki ochrony osobistej, takie jak r´kawiczki jednorazowe, fartuchy, maski oraz sprz´t
medyczny przydzielony na ca∏y czas hospitalizacji
pacjentowi zmniejsza istotnie ryzyko transmisji wirusa
w obr´bie szpitala.
W zwiàzku z podejrzeniem lub rozpoznaniem zaka˝enia o etiologii rotawirusowej, podstawowa zmiana
dotyczàca procedury post´powania z odpadami wynika
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ze zmiany kwalifikacji okreÊlonej grupy odpadów. Pieluszki jednorazowe, chusteczki, r´czniki papierowe
oraz jednorazowe podk∏ady majàce kontakt z zaka˝onym pacjentem lub zanieczyszczone materia∏em organicznym, traktowane sà jako odpady medyczne. Zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U.
2003, Nr 8, poz. 104) w/w odpady usuwane sà do
oznakowanych i zabezpieczanych worków a nast´pnie
podlegajà unieszkodliwieniu. W praktyce oznacza to
zakaz traktowania wymienionych odpadów jako odpadów komunalnych. W zwiàzku z podejrzeniem lub rozpoznaniem zaka˝enia o etiologii rotawirusowej, problem zwiàzany z dekontaminacjà sprz´tu i Êrodowiska
rozpatrujemy na dwóch poziomach - post´powania w
stosunku do tzw. powierzchni du˝ych, nie majàcych
bezpoÊredniego kontaktu z pacjentem oraz czynnoÊci
wykonywanych w stosunku do ma∏ych powierzchni
i sprz´tu bezpoÊrednio kontaktujàcych si´ z chorym.
Procedury zwiàzane z post´powaniem z powierzchnià
nie majàcà bezpoÊredniego kontaktu z chorym nie
odbiegajà od ogólnie przyj´tych w szpitalu zasad.
W sytuacji, gdy nie nastàpi∏o zanieczyszczenie materia∏em biologicznym, zalecane jest kilkakrotne w ciàgu
doby mycie powierzchni przy u˝yciu profesjonalnego
detergentu, w sposób zgodny z zaleceniami producenta.
W przypadku zanieczyszczania materia∏em biologicznym, zalecana jest dezynfekcja ska˝onej powierzchni
preparatem dezynfekcyjnym o pe∏nym spektrum bójczym (bez sporów), dzia∏ajàcym w obcià˝eniu bia∏kowym. W przypadku powierzchni i/lub sprz´tu majàcego
bezpoÊredni kontakt z pacjentem, zalecana jest dezynfekcja, gdy˝ rotawirusy sà oporne na dzia∏anie Êrodków
myjàcych.
Na szczególnà uwag´ zas∏uguje sprz´t sanitarny,
który powinien byç dezynfekowany nie tylko bezpoÊrednio po ka˝dym u˝yciu, ale tak˝e z uwagi na bezpoÊrednie zanieczyszczenie materia∏em organicznym, preparatami o odpowiednio wysokim, zalecanym przez
producenta st´˝eniu. W przypadku, gdy dezynfekcja
wykonywana jest metodà manualnà, nale˝y rozwa˝yç
wszystkie ograniczenia wynikajàce z pope∏nianych
przez personel b∏´dów. Po pierwsze, wysokie st´˝enia
i ograniczona trwa∏oÊç najcz´Êciej u˝ywanych chlorowych roztworów roboczych, zawy˝a koƒcowy koszt
dezynfekcji. Po drugie, nadmierne przecià˝enie pracà
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oraz niedobory personelu pomocniczego (szczególnie
na dy˝urach nocnych), uniemo˝liwiajà zgodnà z zaleceniami producenta, odpowiednio cz´sta wymian´ roztworów roboczych. To powoduje, ˝e w∏aÊnie dezynfekcja sprz´tu sanitarnego stanowi najwi´ksze ryzyko przeniesienia zaka˝enia na pozosta∏e dzieci. Rozwiàzaniem
tego problemu, mo˝e stanowiç przestrzeganie zasady
dedykowania (przydzielenia na ca∏y czas hospitalizacji)
sprz´tu sanitarnego pacjentowi oraz stosowanie mycia
i dezynfekcji maszynowej.
Program kontroli zaka˝eƒ obejmujàcy dzia∏ania
zapobiegajàce rozprzestrzenianiu si´ zaka˝eƒ rotawirusowych w oddziale pediatrycznym mo˝na opisaç na
nast´pujàcych poziomach:
● opracowanie i wdro˝enie szczegó∏owych procedur
post´powania zwiàzanych z higienà ràk, izolacjà,
piel´gnacjà pacjentów, post´powaniem z odpadami
i bieliznà szpitalnà oraz dezynfekcjà sprz´tu
medycznego i Êrodowiska,
● opracowanie i wdro˝enie planu systematycznych
szkoleƒ kierowanych do personelu oddzia∏u, osób
sprawujàcych opiek´ nad dzieçmi oraz do personelu pomocniczego,
● opracowanie i wdro˝enie systemu aktywnego
monitorowania zaka˝eƒ rotawirusowych ze szczególnym uwzgl´dnieniem dróg ich szerzenia si´,
● opracowanie i wdro˝enie zasad aktywnego nadzoru nad prawid∏owoÊcià obowiàzujàcych w praktyce
procedur, przeprowadzanych w ramach audytu
wewn´trznego.
Procedura nr 1 - Higiena ràk
Poniewa˝ najcz´stszà przyczynà rozprzestrzeniania
si´ drobnoustrojów alarmowych w Êrodowisku szpitalnym sà r´ce, higiena ràk jest nadrz´dnà procedurà obowiàzujàcà w ka˝dej jednostce organizacyjnej szpitala.
Jej bezpoÊrednim odbiorcà sà osoby majàce bezpoÊredni kontakt z pacjentem oraz jego wydalinami i wydzielinami, czyli personelu placówki oraz cz∏onkowie
rodzin sprawujàcy bezpoÊrednià opiek´ nad chorym
dzieckiem.
Zgodnie z aktualnymi zaleceniami CDC (Centers for
Disease Control w Atlancie, USA), personel oddzia∏u
dezynfekuje r´ce przed i po ka˝dym kontakcie z pacjentem lub pochodzàcym od niego materia∏em biologicznym. Poniewa˝ nie udowodniono, ˝e procedura mycia
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i dezynfekcji ràk jest bardziej skuteczna ni˝ sama procedura dezynfekcji, mycie ràk zosta∏o ograniczone do sytuacji, gdy nastàpi ich widoczne zabrudzenie. U˝ywanie
r´kawiczek jednorazowych nie zwalnia z obowiàzku
dezynfekcji ràk. Podczas wykonywania procedur wieloetapowych zalecana jest wymiana r´kawiczek.
Zasada odka˝ania ràk przed i po ka˝dym kontakcie
z chorym dzieckiem lub jego wydalinami (mocz, stolec,
treÊç ˝o∏àdkowa) obowiàzuje tak˝e rodziców i opiekunów
ma∏ych pacjentów. W ocenie skutecznoÊci procedury
pomocna jest prowadzona na trzech poziomach kontrola
procesu w zakresie: oceny znajomoÊci procedury i sposobu jej wykonania, poziomu zu˝ycia antyseptyków w przeliczeniu na liczb´ personelu, liczb´ pacjento-dni lub iloÊç
stosowanych procedur, oraz ocena dost´pnoÊci, czyli
lokalizacji dozownika ze Êrodkiem dezynfekcyjnym (przy
umywalce, przy wejÊciu na sal´, przy ∏ó˝ku chorego,
dozownik indywidualny). Im dalej od ∏ó˝ka pacjenta znajduje si´ dozownik, tym mniejsze prawdopodobieƒstwo
stosowania procedury w praktyce.
Poniewa˝ obowiàzek mycia (a w okreÊlonych przypadkach tak˝e do dezynfekcji ràk) ma ka˝da, nie b´dàca pracownikiem zak∏adu osoba, która sprawuje opiek´
nad pacjentem, myd∏o w p∏ynie, antyseptyk i r´cznik
jednorazowego u˝ytku powinny byç ogólnie dost´pne.
Procedura nr 2 - Izolacja/kohortowanie
W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zaka˝enia o etiologii rotawirusowej, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania si´ zaka˝enia na pozosta∏ych hospitalizowanych na oddziale dzieci, realizuje si´ zasady izolacji kontaktowej oraz w niektórych przypadkach izolacji
kropelkowej
● Realizujàc procedur´ izolacji kontaktowej dopuszcza wybór jednej z trzech mo˝liwoÊci - umieszczenie pacjenta na osobnej sali, kohortowanie kilku
zaka˝onych pacjentów na wspólnej sali, izolacja
kontaktowa na Sali wielo∏ó˝kowej z u˝yciem przes∏ony/parawanu (gdy dotyczy dzieci nie poruszajà
si´ samodzielnie w obr´bie sali)
● Wyposa˝enie sali:
● w´ze∏ sanitarny, gdy brak, wydzieliç jeden z ogólnodost´pnych w´z∏ów lub wydzieliç (dedykowaç
pacjentowi) sprz´t sanitarny (nocnik, miska do
mycia)

stanowisko do mycia i dezynfekcji ràk - wyposa˝one
w dozownik na myd∏o w p∏ynie i preparat dezynfekcyjny oraz podajnik na r´cznik jednorazowy
● stanowisko do toalety dziecka – wyposa˝one
w wanienk´, dozownik na myd∏o do toalety dziecka oraz stolik do zmiany pieluch
● pojemnik
na brudnà bielizn´ oraz pojemniki na
odpady zakaêne i komunalne
● Ârodki ochrony osobistej:
● r´kawiczki: jednorazowe, nieja∏owe
● fartuch: tylko, gdy istnieje ryzyko zanieczyszczenia
odzie˝y materia∏em zakaênym. Gdy nie dojdzie do
zanieczyszczenia dopuszcza si´ powtórne u˝ycie
fartucha u tego samego pacjenta
● maski i ochrona oczu – zalecane tylko w fazie
intensywnej biegunki i wytwarzania aerozolu
z odchodów.
● Drobny sprz´t medyczny dedykowany (przydzielony na ca∏y czas hospitalizacji) pacjentowi. Dotyczy
m.in. zestawu do toalety (krem lub maÊç ochronna,
oliwka i r´cznik), jak i drobnego sprz´tu medycznego (termometr, stetoskop, mankiet do aparatu
do pomiaru ciÊnienia t´tniczego), sprz´tu sanitarnego (nocnik, miseczka do mycia), zabawek
Procedura nr 3 - post´powanie z bieliznà szpitalnà:
Decydujàce znaczenie dla wyboru sposobu post´powania ma informacja, czy w szpitalu obowiàzuje prawid∏owa procedura post´powania z bieliznà szpitalnà,
zgodnie z którà, bielizna majàca bezpoÊredni kontakt
z pacjentem (bielizna poÊcielowa, pi˝amy, pieluszki,
bielizna operacyjna) jest poddawana pe∏nej procedurze
prania i dezynfekcji. W sytuacji, gdy procedura jest w∏aÊciwa a parametry na ka˝dym etapie procesu zachowane (prawid∏owy pod wzgl´dem w∏aÊciwoÊci bójczych i
st´˝enia preparat pioràco - dezynfekujàcy, odpowiednia
do procedury temperatura i czas procesu, w∏aÊciwy stosunek bielizny do kàpieli pioràcej), nie ma wskazaƒ do
jej zaostrzania podczas stwierdzenia przypadków zaka˝enia o etiologii rotawirusowej. Podczas pe∏nego
i prawid∏owego cyklu prania, nie ma tak˝e wskazaƒ do
stosowania tzw. wst´pnego procesu dezynfekcji z zastosowaniem zwiàzków chloru (np. chloraminy).
Tak˝e czynnoÊci zwiàzane ze zmianà bielizny szpitalnej, jej transportem do pralni oraz post´powaniem
z bieliznà czystà, nie odbiegajà od ogólnie przyj´tych
●
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i stosowanych procedur post´powania (jeÊli te sà prawid∏owe). Procedur, których zadaniem jest z jednej
strony zabezpieczenie bielizny czystej przed zainfekowaniem, z drugiej, ochrona otoczenia pacjenta przed
skutkami wtórnego ska˝enia.
Procedura nr 4 - post´powanie z odpadami:
W zwiàzku z podejrzeniem lub rozpoznaniem zaka˝enia o etiologii rotawirusowej, podstawowa zmiana
dotyczàca procedury post´powania z odpadami wynika
ze zmiany kwalifikacji okreÊlonej grupy odpadów. Pieluszki jednorazowe, chusteczki, r´czniki papierowe
oraz jednorazowe podk∏ady w kàciku zmiany pieluszek,
majàce kontakt z zaka˝onym pacjentem lub zanieczyszczone materia∏em organicznym, traktowane sà jako
odpady medyczne.
Dlatego zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 8, poz. 104) w/w odpady usuwane sà do oznakowanych i zabezpieczanych worków
a nast´pnie podlegajà unieszkodliwieniu. W praktyce
oznacza to zakaz traktowania wymienionych odpadów
jako odpadów komunalnych.
Procedura nr 5 - dekontaminacja sprz´tu i Êrodowiska:
W zwiàzku z podejrzeniem lub rozpoznaniem zaka˝enia o etiologii rotawirusowej, problem zwiàzany
z dekontaminacjà sprz´tu i Êrodowiska rozpatrujemy na
dwóch równoleg∏ych poziomach - post´powania w stosunku do tzw. powierzchni du˝ych, nie majàcych bezpoÊredniego kontaktu z pacjentem oraz czynnoÊci
wykonywanych w stosunku do powierzchni i sprz´tu
bezpoÊrednio kontaktujàcych si´ z chorym.
Procedury zwiàzane z post´powaniem z powierzchnià
nie majàcà bezpoÊredniego kontaktu z chorym nie odbiegajà od ogólnie przyj´tych w szpitalu zasad.
W sytuacji, gdy nie nastàpi∏o zanieczyszczenie materia∏em
biologicznym, zalecane jest kilkakrotne w ciàgu doby
mycie powierzchni przy u˝yciu profesjonalnego detergentu, w sposób zgodny z zaleceniami producenta. W przypadku zanieczyszczania materia∏em biologicznym, zalecana jest dezynfekcja ska˝onej powierzchni preparatem
dezynfekcyjnym o pe∏nym spektrum bójczym (bez sporów), dzia∏ajàcym w obcià˝eniu bia∏kowym.
W przypadku powierzchni i/lub sprz´tu majàcego
bezpoÊredni kontakt z pacjentem, zalecana jest dezynfekcja. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje sprz´t sanitarny
(nocniki, miseczki i wanienki do mycia), który powi-
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nien byç dezynfekowany nie tylko bezpoÊrednio po
ka˝dym u˝yciu, ale tak˝e z uwagi na bezpoÊrednie
zanieczyszczenie materia∏em organicznym, preparatami
o odpowiednio wysokim, zalecanym przez producenta
st´˝eniu. W przypadku, gdy dezynfekcja wykonywana
jest metodà manualnà, nale˝y rozwa˝yç wszystkie ograniczenia wynikajàce z pope∏nianych przez personel b∏´dów. Po pierwsze, wysokie st´˝enia i ograniczona trwa∏oÊç najcz´Êciej u˝ywanych chlorowych roztworów
roboczych, zawy˝a koƒcowy koszt dezynfekcji. Po drugie, nadmierne przecià˝enie pracà oraz niedobory personelu pomocniczego (szczególnie na dy˝urach nocnych), uniemo˝liwiajà zgodnà z zaleceniami producenta, odpowiednio cz´sta wymian´ roztworów roboczych. To powoduje, ˝e w∏aÊnie dezynfekcja sprz´tu
sanitarnego stanowi najwi´ksze ryzyko przeniesienia
zaka˝enia na pozosta∏e dzieci. Rozwiàzaniem tego problemu, mo˝e stanowiç przestrzeganie zasady dedykowania (przydzielenia na ca∏y czas hospitalizacji) sprz´tu
sanitarnego pacjentowi.
Procedura nr 6 - Przygotowanie kàcika do toalety
i zmiany pieluszek:
1. Lokalizacja: w pobli˝u êród∏a wody, oddalony od
miejsc bezpoÊrednio zwiàzanych z dzieckiem
(∏ó˝eczko, kàcik zabaw)
2. Powierzchnia g∏adka, nie wch∏aniajàca wody,
∏atwa do mycia a w razie zanieczyszczenia materia∏em biologicznym tak˝e do dezynfekcji
3. Jako zabezpieczenie powierzchni zmieniany po
ka˝dym pacjencie papierowy podk∏ad jednorazowy, podk∏ad wielokrotnego u˝ytku lub pieluszka
tetrowa
4. Wyposa˝enie kàcika do zmiany pieluch:
● pieluszki jednorazowego u˝ytku lub pieluszki
tetrowe,
● bielizna do zmiany,
● wilgotne, jednorazowe chusteczki, r´cznik papierowy do oczyszczania poÊladków,
● osobisty zestaw toaletowy zawierajàcy ochronnà
maÊç nat∏uszczajàcà na poÊladki,
● r´kawiczki jednorazowe,
● pojemnik na odpady zakaêne: pieluszki jednorazowe, r´kawiczki, chusteczki, r´czniki papierowe,
podk∏ad jednorazowy,
● pojemnik na brudnà bielizn´.
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Perspektywy immunoprofilaktyki
Prace nad wynalezieniem skutecznych szczepionek
przeciw rotawirusom rozpocz´∏y si´ w po∏owie lat 70.
WÊród ró˝nych kierunków badaƒ najbardziej zaawansowane by∏y szczepionki pochodzàce ze szczepów
zwierz´cych, (jedyna szczepionka tego rodzaju stosowana jest w Chinach), szczepionki zawierajàce atenuowane szczepy ludzkie lub szczepy wyizlowane z bezobjawowych zaka˝eƒ u noworodków oraz szczepionki
oparte na rekombinantach genetycznych szczepów
ludzkich i zwierz´cych (reasortanty). Pierwsza zarejestrowana w 1999 roku w USA, czterowalentna atenuowana doustna szczepionka przeciw rotawirusom
zawierajàca reasrtanty szczepów ludzkich i ma∏pich
(Rotashield) zosta∏a wycofana z rynku po siedmiu miesiàcach stosowania, ze wzgl´du na korelacj´ mi´dzy
podaniem szczepionki a wg∏obieniem jelita grubego.
Przyczyna wg∏obienia jelit nie zosta∏a ostatecznie

potwierdzona, jednak wycofano rekomendacj´ dla
tego preparatu. Aktualnie najbardziej zaawansowane
sà 2 projekty, w których bierze udzia∏ ponad 50 tysi´cy pacjentów. Pierwszy z nich obejmuje ˝ywà, doustnà
atenuowanà szczepionk´ zawierajàcà reasortanty 5
szczepów ludzkich i bydl´cych. W dotychczas opublikowanych badaniach wykazano ˝e szczepionka ta jest
w 75% skuteczna w zapobieganiu zapalenia jelit rotawirusowego oraz w 100% skuteczna w zapobieganiu
ci´˝kiej postaci zaka˝enia, szczepionka ta zosta∏a
w pierwszych dniach lutego bie˝àcego roku dopuszczona do obrotu na rynku amerykaƒskim (Rotateq).
Drugi projekt dotyczy ˝ywej, doustnej atenuowanej
monowalentnej szczepionki zawierajàcej ludzki szczep
G1P8 rotawirusa. W opublikowanych dotychczas badaniach wykazano 72% skutecznoÊç przeciw zapaleniu
jelit oraz 85% skutecznoÊç w zapobieganiu ci´˝kiej
postaci zaka˝enia.

19
Biuletyn 2005, 3-4 (28)

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

AktualnoÊci

Sprawozdanie z konferencji Polskiego Stowarzyszenia
Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji
na temat ptasiej grypy.
El˝bieta Lejbrandt
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Warszawa

W dniu 13 paêdziernika odby∏a si´ konferencja szkoleniowa na temat ptasiej grypy, zorganizowana przez
Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji,
Dezynsekcji i Deratyzacji. Jako pierwsza wyg∏osi∏a referat prof. dr hab. L.B. Brydak na temat „Grypa – istotny
problem zdrowia publicznego w Polsce.”
Grypa to ostra choroba wirusowa uk∏adu oddechowego cechujàca si´ du˝à zakaênoÊcià, której objawy sà
podobne do objawów wywo∏anych przez inne wirusy w
sezonie jesienno–zimowym. Te jednak wirusy, a jest ich
oko∏o 200 (np. wirusy parainfluenzy, adenowirusy, rhinowirusy, coronawirusy, wirusy Coxsackie) nie wywo∏ujà takich powik∏aƒ jak wirus grypy. Powik∏ania pogrypowe mogà obejmowaç uk∏ad oddechowy (np. zapalenie p∏uc), uk∏ad nerwowy, mogà doprowadziç do
odrzutu przeszczepu, wywo∏aç zapalenie ucha Êrodkowego, zapalenie mi´Ênia sercowego i osierdzia, mogà te
powik∏ania wystàpiç we wszystkich grupach wiekowych niezale˝nie od szerokoÊci geograficznej.
Co sezon epidemiczny grypa zbiera ogromne ˝niwo,
od pó∏ miliona do miliona zgonów oraz setki tysi´cy
powik∏aƒ. Dlatego te˝ nale˝y stosowaç najtaƒszà i bardzo skutecznà metod´ walki z wirusem grypy, a mianowicie szczepienia. Obecnie stosowane szczepionki
przeciwko grypie sà chromatograficznej czystoÊci
i zawierajà rozszczepione wiriony (szczepionki typu
„split”) lub podjednostki glikoproteinowe wirusa grypy
(szczepionki typu „subunit”).
W sk∏ad tych szczepionek wchodzà fragmenty nieczynnego wirusa, dlatego nie sà one w stanie zakaziç
cz∏owieka. Ze wzgl´du na zmiennoÊç wirusa grypy sk∏ad
szczepionki przeciwko tej groênej chorobie co roku ulega
zmianie. W Polsce dopiero od 1994 roku
w Kalendarzu Szczepieƒ Ochronnych umieszczono

szczepienie przeciwko grypie jako zalecane. Niestety
zu˝ycie szczepionki p/grypowej w Polsce corocznie nie
jest wysokie a w sezonie epidemicznym 2004/2005
wynosi∏o 141 dawek/tys. mieszkaƒców. Obecnie mamy
dost´pny lek antygrypowy nowej generacji tj. inhibitor
neuraminidazy, który mo˝emy stosowaç równie˝ profilaktycznie ale jedynie przez 6 tygodni. Jest to Oseltamivir o nazwie handlowej Tamiflu (drugi lek przeciwgrypowy zanamivir zosta∏ zarejestrowany w 2001 roku ale nie
jest dost´pny w kraju). Lek ten stosowany doustnie zosta∏
w Polsce zarejestrowany w 2003 roku zarówno dla doros∏ych i dla dzieci, jest dopuszczony do leczenia od 1 roku
˝ycia oraz do profilaktyki od 13 roku ˝ycia.
W dalszej cz´Êci wystàpienia prelegentka omówi∏a
zalecenia Komitetu Doradczego ds. Szczepieƒ Ochronnych ACIP dotyczàce szczepieƒ przeciwko grypie inaktywowanà szczepionkà. W zaleceniach tych wyszczególniono osoby, które powinny byç zaszczepione ze
wskazaƒ klinicznych – grupy osób wysokiego ryzyka
szczególnie nara˝one na wystàpienie powik∏aƒ grypy
oraz ze wskazaƒ epidemiologicznych – osoby, które
mogà stanowiç êród∏o zaka˝enia, a wi´c mogà przenosiç wirusa grypy do osób z grup podwy˝szonego ryzyka
jak równie˝ do osób zdrowych. Wspomnia∏a równie˝
o olbrzymiej roli Mi´dzynarodowego Nadzoru nad
Grypà. Na ca∏ym Êwiecie powo∏ano do wspó∏pracy 113
Krajowych OÊrodków ds. Grypy WHO w 83 krajach,
w tym jeden w Polsce w Paƒstwowym Zak∏adzie Higieny w Warszawie. Diagnostyka laboratoryjna grypy ma
wielkie znaczenie, szczególnie szybka diagnostyka, ze
wzgl´du na mo˝liwoÊç podania leku antygrypowego
(lek musi byç podany po potwierdzeniu badaniem diagnostycznym w 36 godzin od wystàpienia objawów
choroby).
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Nast´pny referat na temat „Zagro˝enia epidemiologiczne wirusami influenzy ptaków” wyg∏osi∏ dr Grzegorz Tomczyk z Zak∏adu Chorób Drobiu PIWet
w Pu∏awach. Na wst´pie prelegent omówi∏ podtypy
wirusów grypy, jakie wyst´pujà u cz∏owieka i zwierzàt.
Wirus ptasiej grypy jest znany od wielu lat, ju˝
w 1878 roku we W∏oszech zanotowano wyst´powanie
tzw. pomoru drobiu – obecnie influenza drobiu o wysokiej zjadliwoÊci.
Ze wzgl´du na zró˝nicowanà patogennoÊç wirusów
ptasiej grypy (AI) wywo∏ywanej przez wirus z rodziny
Orthomyxoviridae rodzaju Influenzavirus wyst´pujà
ró˝ne postacie choroby:
– postaç wysoce patogenna (HPAI) dawniej pomór
drobiu (podlega obowiàzkowi zwalczania)
– postaç s∏abo patogenna tzw. influenza ptaków
o niskiej zjadliwoÊci (LPAI).
Wysoce patogenna postaç wirusa (HPAI) wywo∏uje
cykliczne epidemie i powoduje znaczne straty ekonomiczne g∏ównie u kur i indyków. Postaç ta ma niezwykle
osty przebieg z wysokà w∏aÊciwie 100% ÊmiertelnoÊcià.
Cechuje si´ nag∏ym zahamowaniem pobierania paszy,
wystàpieniem nerwowych objawów, zasinieniem grzebienia. Jak dotàd wszystkie wysoce zjadliwe wirusy ptasiej
grypy zwiàzane by∏y tylko z podtypami H5 lub H7
Postaç s∏abo patogenna wirusa wywo∏uje ∏agodne
zaburzenia ze strony uk∏adu oddechowego: obrz´k
zatok podoczodo∏owych, zapalenie spojówek, wyp∏yw
z nosa, kichanie, spadek nieÊnoÊci, choroba ta daje
niskà ÊmiertelnoÊç. W przebiegu choroby mo˝e dojÊç
do wzrostu zjadliwoÊci wirusa w wyniku mutacji.
Przebieg grypy ptasiej jest uzale˝niony, jak wspomniano wy˝ej, od zjadliwoÊci wirusa, istotny jest te˝ wiek i
gatunek
ptaków,
warunki
chowu
zwiàzane
z zag´szczeniem ptaków, jakoÊcià wentylacji, wyst´pujàcà
temperaturà (zag´szczenie powoduje cz´sto tzw. stres termiczny) a tak˝e od zaka˝eƒ towarzyszàcych wyst´pujàcych u ptaków (np. E. coli, Mycoplasma, P. multocida).
W Polsce prowadzony jest sta∏y monitoring
(2003–2005) obecnoÊci wirusów ptasiej grypy (AI), do
tej pory nie stwierdzono postaci influenzy HPAI. Celem
prowadzonych badaƒ monitoringowych jest okreÊlenie
stopnia rozprzestrzenienia zaka˝enia wirusami AI
w krajowej populacji drobiu (wykonywane badania
serologiczne) oraz okreÊlenie stopnia rozprzestrzenie-

nia zaka˝eƒ wirusami influenzy ptaków u drobiu i ptaków wolno ˝yjàcych (badania wirusologiczne).
HPAI podlega obowiàzkowi zg∏aszania i zwalczania.
Prelegent poda∏, ˝e wg Dyrektywy Rady UE
92/40/EEC:
– w przypadku HPAI nale˝y wykonaç ubój ca∏ego
pog∏owia drobiu znajdujàcego si´ w gospodarstwie,
– nale˝y spowodowaç inaktywacj´ wirusa w pad∏ych
ptakach, sprz´cie, paszy, Êció∏ce, nawozie,
– wokó∏ zagrody zapowietrzonej musi byç 3 km strefa, która powinna stanowiç wewn´trznà cz´Êç strefy zagro˝onej a strefa zagro˝ona powinna wynosiç
co najmniej 10 km,
– eutanazj´ drobiu wykonuje si´ przy u˝yciu alfachlorazy(A-C) podanej w paszy lub za pomocà
tlenku lub dwutlenku w´gla wprowadzonego do
atmosfery kurnika.
Wirusy ptasiej grypy sà wra˝liwe na podwy˝szonà
temperatur´, w temperaturze 56oC ginà w 30 minut,
w temperaturze 22oC do prze˝ywajà do 4 dni, natomiast w niskich temperaturach mogà przetrwaç d∏u˝ej,
w 4oC w kale ptaków nawet do 5 tygodni, w temperaturze 0oC do 30 dni. Wirusy te sà równie˝ wra˝liwe na
preparaty dezynfekcyjne np. preparaty chlorowe, aldehydy, IV-rz´dowe zasady amoniowe.
Referat „Zadania ekip DDD w profilaktyce i zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków” przedstawi∏ lek.
wet. Janusz Zwiàzek, zast´pca G∏ównego Lekarza
Weterynarii.
Ptasia grypa jest chorobà zwalczanà z urz´du, szczegó∏owe zasady zwalczania tej choroby zosta∏y zawarte
w Rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 wrzeÊnia 2004 r w sprawie zwalczania wysoce
zjadliwej grypy ptaków d. pomoru ptaków.
Zosta∏ opracowany Polski Weterynaryjny Plan GotowoÊci zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków. Istotnymi elementami tego planu przedstawionymi przez
prelegenta sà:
– wykaz aktów prawnych dotyczàcych zwalczania
choroby,
– opis choroby,
– okreÊlenie sposobu i êróde∏ finansowania zwalczania choroby,
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– okreÊlenie struktury i organizacji zespo∏ów kryzysowych g∏ównego lekarza weterynarii, wojewódzkiego lekarza weterynarii i powiatowego lekarza
weterynarii,
– okreÊlenie zadaƒ przy zwalczaniu choroby dla
organów, jednostek organizacyjnych i innych podmiotów odpowiedzialnych za realizacj´ tych zadaƒ,
– plany szkoleƒ,
– opis sposobu i zakresu opracowania oraz przekazywania informacji.
Po stwierdzeniu wystàpienia ogniska „grypy ptaków”
nale˝y wyznaczyç obszar zapowietrzony, zagro˝ony, zlikwidowaç zwierz´ta w ognisku, zniszczyç ca∏e pog∏owie
wraz z zaka˝onymi produktami, materia∏ami, sprz´tem,
celem przerwania dalszej transmisji, skutecznie odkaziç
Êrodowisko celem usuni´cia obecnoÊci wirusa.
Proces „pe∏nej dezynfekcji” polega na oczyszczeniu,
myciu i dezynfekcji – te prace powinny wykonywaç
ekipy przeszkolone przede wszystkim w zakresie wymagaƒ i przepisów o bezpieczeƒstwie i higienie pracy
zaopatrzone w Êrodki ochrony osobistej (okulary,
maski, r´kawice, kombinezony, gumowe buty).
Konieczne jest stosowanie odpowiednich preparatów
dezynfekcyjnych, nasàczanie mat dezynfekcyjnych
odpowiednimi preparatami, dezynfekcja osób przede
wszystkim wychodzàcych z zaka˝onej fermy. Oczyszczanie i odka˝anie po usuni´ciu drobiu, zw∏ok, Êció∏ki
i nawozu drobiowego oraz innych sprz´tów i ubocznych produktów pochodzenia zwierz´cego z ognisk
grypy ptaków powinno byç wykonane trzykrotnie
w odst´pach co 7 dni. Po okresie 21 dni nast´puje zniesienie restrykcji i ponowne zasiedlenie gospodarstw
drobiarskich.
Prelegent przedstawi∏ szacunkowy koszt zwalczania
choroby w ma∏ym ognisku (do 20 sztuk drobiu), który
wyniós∏ 4330 z∏ oraz w ognisku du˝ym np. ferma drobiu reprodukcyjnego oko∏o 15 000 sztuk drobiu, który
wyniós∏ 640 000 z∏. Sà to koszty zabicia, dezynfekcji,
odszkodowania, utylizacji, wyposa˝enia osób w Êrodki
ochrony; nie brano natomiast pod uwag´ dodatkowych
kosztów dla policji, stra˝y po˝arnej, s∏u˝b drogowych,
inspekcji sanitarnej, poniewa˝ wg prelegenta sà one nie
do oszacowania na etapie przygotowania, trzeba przeprowadziç dok∏adne wyliczenia symulacyjne dla ka˝dego powiatu i województwa.

AktualnoÊci

Ostatni referat „Pryszczyca – sta∏y problem epizootyczny” wyg∏osi∏a lek. wet. Monika Andrzejczak
z Zespo∏u ds. Zdrowia Zwierzàt i Zwalczania Chorób
Zakaênych Zwierzàt przy Warmiƒsko-Mazurskim
Wojewódzkim Lekarzu Weterynarii.
Pryszczyca, to groêna, wirusowa choroba zakaêna
zwierzàt, która potrafi rozprzestrzeniaç si´ bardzo szybko i powodowaç olbrzymie straty w pog∏owiu prze˝uwaczy i Êwiƒ. Wirus szerzy si´ przez kontakt bezpoÊredni poprzez Êlin´, mleko, pasz´, pastwiska, ˝∏oby,
pojazdy, mo˝e byç te˝ przenoszony z wiatrem na znaczne odleg∏oÊci. Wektorami przenoszenia wirusa sà cz´sto
ludzie (pracownicy), gryzonie, ptaki, owady. Choroba
u zwierzàt objawia si´ Êlinotokiem, p´cherzami na wargach, dziàs∏ach, w przestrzeniach mi´dzyracicowych.
U cz∏owieka mo˝e dojÊç do zara˝enia, ale bardzo rzadko, objawy sà nieswoiste, bóle g∏owy, bóle mi´Êniowe.
Ostatnie przypadki pryszczycy stwierdzono w Rosji
w rejonie granicy z Chinami 17 czerwca i 1 lipca 2005
roku.
Wirus pryszczycy jest wra˝liwy na wysokie temperatury, natomiast w stanie zamro˝onym mo˝e byç aktywny przez lata. W sierÊci, sianie, gnojówce, prze˝ywa
miesiàce, w kwaÊnym mleku 1–2 dni.
Pryszczyca zwalczana jest chorobà zwalczanà z urz´du. Metodà zwalczania jest zabicie zwierzàt chorych
i podejrzanych o chorob´, Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadza dochodzenie poszukujàc êród∏a
zaka˝enia oraz dróg szerzenia si´ zaka˝enia.
Po usuni´ciu, zabiciu i utylizacji zwierzàt wykonywane jest czyszczenie i dezynfekcja miejsc przebywania
zwierzàt, samochodów, a tak˝e wykonywana jest
dezynsekcja i deratyzacja. OczywiÊcie ca∏a strefa jest
podzielona na 3 obszary: obszar zapowietrzony o promieniu 3 km, obszar zagro˝ony o promieniu 10 km
oraz obszar buforowy o promieniu 30 km. Ca∏y obszar
jest oznakowany, drogi dojazdowe pilnowane i zaopatrzone w maty dezynfekcyjne.
Podstawowymi dzia∏aniami prewencyjnymi sà opracowane plany gotowoÊci, sta∏e pogotowie przeciwpryszczycowe oraz urzàdzane co pewien czas szkolenia
( manewry pryszczycowe).
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Sprawozdanie z Sympozjum „Post´py w medycynie zaka˝eƒ”
El˝bieta Lejbrandt
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Warszawa

W dniach 9–10 grudnia 2005 r odby∏o si´ IX Sympozjum Naukowe „Post´py w medycynie zaka˝eƒ” zorganizowane prze Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego przy udziale Komitetu Mikrobiologii PAN, Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów oraz Fundacji
Centrum Mikrobiologii Klinicznej.
Wyk∏ad inauguracyjny „Grypa ptasia – implikacje dla
zdrowia publicznego” wyg∏osi∏a prof. E. Samorek-Salamonowicz.
Grypa ptaków jest to wysoce zaraêliwa choroba
o etiologii wirusowej, wywo∏ywana przez wirusy grypy
typu A z rodziny Orthomyxoviridae. W sk∏ad wirusa
wchodzi m.in. 8 segmentów RNA, wirus jest otoczony
os∏onkà lipidowà, posiada 2 antygeny powierzchniowe
neuraminidaz´ i hemaglutynin´. Do komórki gospodarza dostaje si´ na drodze endocytozy.
Hemaglutynina (16 podtypów) kodowana jest przez
czwarty segment RNA, u ludzi wyst´pujà podtypy 1, 2,
3 hemaglutyniny, natomiast u ptaków stwierdza si´
ró˝ne podtypy od 1 do 16. Neuraminidaza kodowana
jest przez szósty segment RNA, wyst´puje 9 podtypów
neuraminidaz.
Wirusy grypy cechujà si´ znacznà zmiennoÊcià antygenowà. Wyst´pujà 2 rodzaje zmiennoÊci: przesuni´cie
antygenowe tzw. „drift” oraz skok antygenowy czyli
reasortacja tzw. „shift”. Przesuni´cie antygenowe dotyczy punktowych zmian (delecje, insercje) w segmentach
kodujàcych antygeny powierzchniowe, jest procesem
ciàg∏ym. Natomiast skok antygenowy jest to wymiana
segmentów RNA pomi´dzy dwoma ró˝nymi szczepami
wirusa grypy zarówno od zwierzàt jak i od ludzi, zaka˝ajàcymi t´ samà komórk´, mo˝e dotyczyç ka˝dego z 8
segmentów genomu wirusa w wyniku czego mo˝e
powstaç wiele ró˝nych szczepów o nowym uk∏adzie
genów. Takie skoki antygenowe pojawiajà si´ w odst´pach 10–30 lat, powstajà nowe wirusy wywo∏ujàce epidemie i pandemie.

Ptasia grypa jest chorobà znanà ju˝ od XIX wieku,
wtedy nazywano jà pomorem drobiu, w XX wieku
nazwano jà ptasià grypà. Zaka˝one bezobjawowo podtypami wirusa H5 i H7 dzikie ptaki, które sà naturalnym rezerwuarem, mogà zakaziç stada drobiu, w wyniku czego mo˝e zajÊç mutacja do form wysoce patogennych wirusa (HPAI). Ptaki dzikie mogà te˝ zakaziç drób
bezpoÊrednio wysoce patogennymi szczepami np.
H5N1. Wirusy sà wydalane przez uk∏ad oddechowy lub
z ka∏em, zaka˝enie zachodzi przez kontakt bezpoÊredni
z chorymi lub zaka˝onymi bezobjawowo ptakami ( 1 g
ka∏u zawiera oko∏o 106 czàstek wirusa).
Wirus ptasiej grypy nie ∏àczy si´ z receptorami
komórek ludzkich, jednak szczep H5N1 przekroczy∏
barier´ genetycznà i spowodowa∏ zaka˝enie u cz∏owieka ( u ludzi, którzy chorujà znajdujà si´ w komórkach
receptory, z którymi ∏àczy si´ wirus grypy).
Cz∏owiek mo˝e si´ zakaziç (od grudnia 2003 roku do
listopada 2005 roku wg danych WHO odnotowano
130 przypadków zachorowaƒ u ludzi, w tym 67 Êmiertelnych) przez kontakt bezpoÊredni z chorym drobiem,
ze sprz´tami, przedmiotami zanieczyszczonymi ka∏em
chorego drobiu, a tak˝e przez spo˝ywanie na surowo
zaka˝onego drobiu. Prelegentka przytoczy∏a przyk∏ady
przypadków zachorowaƒ u ludzi na ptasià gryp´, które
mia∏y miejsce w ostatnich latach.
Wirus ptasiej grypy jest wra˝liwy na wysokà temperatur´, w 70oC prze˝ywa 1 sekund´, w 60oC prze˝ywa
210 sekund, w temperaturze 22oC w wodzie prze˝ywa
4 dni, natomiast w temperaturze 0oC a˝ 30 dni. Stwierdzono, ˝e w kale wirus potrafi prze˝yç 25 dni w temperaturze 4oC oraz 7 dni w temperaturze 20oC.
W wyniku zaka˝enia drobiu wirusem ptasiej grypy w
Azji w latach 2003-2005 wybito oko∏o 5 mld ptaków,
bezpoÊrednie i poÊrednie straty wynios∏y oko∏o 12 mld
dolarów.
W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej wysoce zjadliwa grypa ptasia znajduje si´ na
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liÊcie chorób zakaênych zwierzàt podlegajàcych obowiàzkowi zwalczania. Zwalczanie polega na zlokalizowaniu êród∏a infekcji, likwidacji wszystkich ptaków
zaka˝onych na danym terenie, utylizacji ptaków zlikwidowanych i pad∏ych, utylizacji mi´sa, jaj oraz produktów drobiarskich, odka˝eniu obiektów i pomieszczeƒ,
które muszà byç obj´te kwarantannà. Osoby, które
mogà mieç kontakt z zaka˝onymi ptakami powinny byç
zaszczepione przeciwko grypie ze wzgl´du na redukcj´
ryzyka wystàpienia rekombinacji pomi´dzy dwoma
szczepami grypy.
W Polsce zosta∏ wprowadzony rozszerzony monitoring obejmujàcy badanie drobiu w kierunku zjadliwej
grypy ptasiej w ca∏ym kraju oraz badanie ptaków wolno
˝yjàcych. Badania te sà prowadzone w Paƒstwowym
Instytucie Weterynaryjnym w Pu∏awach.
I Sesj´ Plenarnà „Zaka˝enia pozaszpitalne” prowadzili prof. A. Radzikowski i prof. S. Giedrys-Kalemba.
Jako pierwszy g∏os zabra∏ dr T. Ozorowski, który
wyg∏osi∏ wyk∏ad „Wyzwania wspó∏czesnej diagnostyki
- goràczka nieznanego pochodzenia”.
Pacjenci z goràczkà nieznanego pochodzenia stanowià bardzo trudny problem diagnostyczny wÊród
pacjentów hospitalizowanych na oddzia∏ach internistycznych. Goràczka ta mo˝e byç powodowana przez
ponad 200 jednostek chorobowych. Mogà to byç zaka˝enia wirusowe, gruêlica, zapalenie wsierdzia, choroby
nowotworowe, schorzenia uk∏adowe tkanki ∏àcznej,
zapalenie jelit, t´tniaki i wiele innych. Z goràczkà nieznanego pochodzenia mamy do czynienia wtedy, gdy
przekracza ona 38,3oC, trwa ponad 3 tygodnie i jej
przyczyna nie zosta∏a okreÊlona po tygodniowym pobycie w szpitalu.
Po badaniach wst´pnych pacjenta, do których zaliczamy morfologi´ krwi z rozmazem, podstawowe badania biochemiczne krwi, posiewy moczu i krwi, czynnik
reumatoidalny, przeciwcia∏a anty-HIV i anty-CMV,
badanie radiologiczne klatki piersiowej, nale˝y przeprowadziç badanie tzw. drugiego rzutu, czyli tomografi´ komputerowà jamy brzusznej i miednicy, echokardiografi´, badanie USG-Doppler uk∏adu ˝ylnego koƒczyn dolnych. Badania trzeciego rzutu mogà polegaç na
biopsji wàtroby, laparotomii.
W diagnostyce goràczki nieznanego pochodzenia
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mogà byç równie˝ zastosowane badania izotopowe.
Rozwój medycyny nuklearnej daje szans´ na ustalenie
rozpoznania wczesnych stadiów chorób nowotworowych, bàdê istnienia utajonych ognisk zapalnych. Stosowanie tych technik jednak napotyka na znaczne trudnoÊci wynikajàce z wysokich kosztów tych badaƒ.
Nast´pny wyk∏ad w tej sesji na temat „Specyfiki
zaka˝eƒ w cukrzycy” wyg∏osi∏ dr P. Luêniak.
Prelegent stwierdzi∏, ˝e u chorych na cukrzyc´, szczególnie êle wyrównanà metabolicznie, cz´Êciej dochodzi
do zaka˝eƒ bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych,
pierwotniakowych, a zaka˝enia te charakteryzujà si´
ci´˝szym przebiegiem klinicznym cz´sto z powik∏aniami narzàdowymi.
Czynniki zwi´kszajàce podatnoÊç na zaka˝enie
u osób chorych na cukrzyc´ to:
- upoÊledzone bakteriobójcze funkcje granulocytów,
- zmniejszanie syntezy sk∏adników dope∏niacza,
- mniejsze st´˝enie immunoglobulin w surowicy,
- nadmierna glikacja immunoglobulin,
- zaburzenie troficzne tkanek wynikajàce z angiopatii,
- odwodnienie.
Wi´kszoÊç chorób infekcyjnych wyst´puje zarówno u
cukrzyków (z dobrym wyrównaniem metabolicznym)
jak i u osób zdrowych, natomiast swoisty dla cukrzyków jest zespó∏ stopy cukrzycowej, który charakteryzuje si´ wyst´powaniem zmian zapalnych i martwiczych
koƒczyn dolnych cz´sto koƒczàcych si´ amputacjà. Do
wystàpienia zaka˝eƒ predysponujà w tym przypadku
owrzodzenia stopy. Dominujàcym czynnikiem zakaênym sà bakterie G(+) np. gronkowiec z∏ocisty, paciorkowce B-hemolizujàce, gdy owrzodzenia trwajà d∏u˝ej,
mogà do∏àczyç si´ pa∏eczki G(-) a gdy dochodzi do niedokrwienia stopy to pojawiajà si´ bakterie beztlenowe.
Ostatni wyk∏ad Sesji I „Bakteryjne zaka˝enia górnych
dróg oddechowych - antybiotykoterapia coraz krótsza”
wyg∏osi∏ prof. A. Radzikowski.
Leczenie przy zastosowaniu antybiotyków musi byç
prowadzone przez odpowiednio d∏ugi czas w sposób
regularny, poniewa˝ przedwczesne przerwanie antybiotykoterapii mo˝e doprowadziç do przetrwania bakterii
w ognisku zaka˝enia i w najgorszej sytuacji do wznowy
czynnego zaka˝enia i nawrotu choroby. Natomiast zbyt
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d∏ugie podawanie antybiotyku przy zapaleniu górnych
dróg oddechowych mo˝e sprzyjaç selekcji szczepów
opornych wÊród bakterii zasiedlajàcych nosogard∏o.
Prelegent na podstawie analizy farmakokinetycznej
i farmakodynamicznej oraz badaƒ klinicznych przedstawi∏ sposób leczenia ostrego zapalenia ucha Êrodkowego i
ostrego zapalenia zatok obocznych nosa (amoksycylina
w du˝ej dawce z kwasem klawulonowym nie krócej ni˝
7 dni, cefuroksym nie krócej ni˝ 5 dni i nie d∏u˝ej ni˝ 10
dni, ceftriakson przez 3 dni), a tak˝e leczenie anginy
paciorkowcowej przy zastosowaniu cefadroksylu przez 5
dni, amoksycyliny przez 6 dni. Ponadto prelegent poda∏
nowà propozycj´ leczenia anginy paciorkowcowej: u
dzieci z zastosowaniem azytromycyny w podwójnej
dawce przez 3 dni a u doros∏ych jednej potrójnej dawki.
II Sesja plenarna pod patronatem Komitetu Mikrobiologii PAN „B-laktamazy pa∏eczek G(-) - wyzwanie dla
mikrobiologii, epidemiologii i terapii” by∏a prowadzona
przez prof. B. Ró˝alskà i doc. M. Gniadkowskiego.
Pierwszy referat w tej sesji na temat „ESBL - bie˝àca
sytuacja epidemiologiczna w kraju i na Êwiecie” wyg∏osi∏a dr J. Empel.
U pacjentów hospitalizowanych cz´sto sà hodowane
pa∏eczki Gram(-) nale˝àce do wieloopornych szczepów,
cz´sto opornych na B-laktamy. Jednym z mechanizmów
opornoÊci bakterii na te antybiotyki, do których nale˝à
np. cefalosporyny III i IV generacji jest wytwarzanie
przez nie B-laktamaz o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL).
Geny kodujàce enzymy ESBL sà po∏o˝one w obr´bie
plazmidów, transpozonów lub integronów. Enzymy te
sà spotykane przede wszystkim u takich gatunków bakterii jak Klebsiella pneumoniae, Proteus spp, Escherichia
coli. Klebsiella oxytoca, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp.
Prelegentka przedstawi∏a w dalszej cz´Êci referatu
badania przeprowadzone na prze∏omie 2003 i 2004
roku w Zak∏adzie Mikrobiologii Molekularnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w 13 szpitalach w
Polsce dotyczàce gatunku i cz´stoÊci wyst´powania
bakterii G(-) ESBL. Badania te wykaza∏y, ˝e w Polsce
izolaty bakterii wytwarzajàcych ESBL stanowià bardzo
wysoki odsetek, jeden z najwy˝szych na Êwiecie.

Nast´pny referat „MBL - nowe wyzwanie dla medycyny” wyg∏osi∏ doc. M. Gniadkowski.
Meta-beta-laktamazy (MBL) klasy B to enzymy bakteryjne wytwarzane przez szczepy pa∏eczek Gram(-)
coraz cz´Êciej spotykane na Êwiecie. Enzymy te sà zdolne do hydrolizy penicylin, cefalosporyn i karbapenemów. Po raz pierwszy szczepy MBL pojawi∏y si´ w
Japonii w koƒcu lat 80-tych ubieg∏ego wieku u szczepów Pseudomonas aeruginosa a od po∏owy lat 90-tych
ubieg∏ego wieku notowane sà w wielu krajach Azji,
Europy, Ameryki i Oceanii. Najcz´Êciej notowano
szczepy Pseudomonas aeruginosa, które naby∏y MBL,
ale stwierdzono ju˝ wyst´powanie tego typu opornoÊci
u gatunków Acinetobacter spp i pa∏eczek z rodziny
Enterobacteriaceae.
Geny, które kodujà nabyte MBL wyst´pujà najcz´Êciej w obr´bie tzw integronów ale tak˝e sà w chromosomalnym lub plazmidowym DNA bakterii. Wykrywanie szczepów MBL jest koniecznoÊcià, nale˝y je traktowaç jako patogeny alarmowe, natychmiast podejmowaç
dzia∏ania interwencyjne, nawet je˝eli sà wykrywane
jako nosicielstwo. W przeciwnym wypadku szczepy te
mogà rozprzestrzeniç si´ i b´dà stwarza∏y wielkie problemy zwiàzane z leczeniem zaka˝eƒ wywo∏anych
szczególnie przez Pseudomonas aeruginosa.
Nast´pny referat na temat „Strategia leczenia zaka˝eƒ wywo∏ywanych przez pa∏eczki Gram-ujemne
wytwarzajàce nowe B-laktamazy” wyg∏osi∏a prof. W.
Hryniewicz.
Prze∏omem w leczeniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych
by∏o wprowadzenie penicyliny a w póêniejszych latach
innych antybiotyków. Wydawa∏o si´, ˝e wszystkie zaka˝enia mo˝na wyleczyç w krótkim czasie, nie wzi´to jednak pod uwag´, ˝e bakterie zacznà si´ broniç. Obrona
bakterii doprowadzi∏a do wytworzenia opornoÊci na
wiele antybiotyków a przemys∏ farmaceutyczny zaczà∏
mieç coraz bardziej ograniczone mo˝liwoÊci otrzymywania nowych leków przeciwbakteryjnych. Pojawi∏y si´
nowe B-laktamazy u pa∏eczek Gram(-) a mianowicie
ESBL, AmpC, MBL, które sà wytwarzane zarówno
przez pa∏eczki G(-) fermentujàce jak i niefermentujàce.
Oporne szczepy mogà utrzymywaç si´ d∏ugo na Êluzówkach pacjenta i mogà staç si´ êród∏em zaka˝enia dla
niego, ale równie˝ mogà byç przenoszone szczególnie
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przez r´ce personelu medycznego na inne osoby a tak˝e
do Êrodowiska.
Badanie opornoÊci bakterii na antybiotyki jest podstawowym dzia∏aniem prowadzàcym do zastosowania
prawid∏owej terapii u pacjenta.
Wynik antybiogramu daje nam wiedz´ na temat, czy:
– szczep jest wra˝liwy i wtedy podany antybiotyk
b´dzie skuteczny,
– szczep jest Êredniowra˝liwy i wtedy sukces terapii
mo˝e zale˝eç od zwi´kszenia dawki lub cz´stotliwoÊci podawania leku a tak˝e wysokiego st´˝enia
uzyskiwanego w ognisku zaka˝enia,
– szczep jest oporny i wtedy wyleczenie pacjenta
przy pomocy danego leku jest niemo˝liwe.
W leczeniu ci´˝kich zaka˝eƒ niezb´dne jest oznaczanie MIC - najmniejszego st´˝enia hamujàcego antybiotyku a tak˝e poznanie mechanizmu opornoÊci i znajomoÊci kliniczno-farmakologicznego MIC.
Istotne podczas leczenia sà parametry farmakokinetyczne antybiotyku tzn. szybkoÊç wch∏aniania leku, dystrybucja czyli rozmieszczenie antybiotyku w ró˝nych
tkankach i p∏ynach ustrojowych a tak˝e szybkoÊç i sposób
eliminacji leku z organizmu pacjenta. Dawkowanie leku
powinno zapewniç sta∏y poziom MIC w organizmie.
Coraz wi´cej bakterii Gram(-) wytwarza szczepy
oporne na szereg antybiotyków i leczenie tych zaka˝eƒ
staje si´ coraz trudniejsze, czasami do wyboru mamy
tylko jeden lek.
Musimy mieç jednak nadziej´, ˝e lepsze programy
zaka˝eƒ, wprowadzanie nowej diagnostyki, nowych
leków i nowych szczepionek pozwolà na skuteczne
leczenie chorych.
Nie nale˝y zapominaç o istotnym problemie zwiàzanym z kontrolowaniem nie tylko prawid∏owoÊci stosowania antybiotyków w leczeniu ludzi ale kontrolà stosowania ich w weterynarii oraz w hodowli zwierzàt.
III Sesja Plenarna dotyczy∏a problemów zwiàzanym
z zapaleniem p∏uc i prowadzili jà prof. T. P∏usa i dr A.
Misiewska-Kaczur.
Jako pierwsza zabra∏a g∏os dr E. Stefaniuk wyg∏aszajàc referat na temat „Zapalenie p∏uc - etiologia, epidemiologia i diagnostyka”.
Zaka˝enie dolnych dróg oddechowych to najcz´stsza
przyczyna umieralnoÊci szpitalnej , to druga co do cz´-
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stoÊci postaç zaka˝eƒ szpitalnych i najcz´Êciej notowane
zaka˝enie na OIT. Rocznie na Êwiecie umiera 3,5 mln
ludzi z powodu zaka˝eƒ dolnych dróg oddechowych.
Drobnoustroje, a mianowicie wirusy, bakterie, grzyby,
paso˝yty dostajà si´ do organizmu przede wszystkim
drogà kropelkowà, powietrznà, poprzez inhalacje
a tak˝e mogà przedostaç si´ drogà krwiopochodnà.
Zapalenie p∏uc mogà wywo∏aç bakterie typowe np.
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, a tak˝e atypowe np. Mycoplasma
pneumoniae, Legionella pneumophila. Zaka˝enia grzybicze mogà byç przede wszystkim wywo∏ane przez
Aspergillus sp., Candida sp., Pneumocystis carinii, zaka˝enia wirusowe wywo∏ujàce zapalenia p∏uc to g∏ównie
wirusy paragrypy, grypy, RSV i adenowirusy.
Badania bakteriologiczne w warunkach ambulatoryjnych sà wykonywane rzadko, natomiast powinny byç
wykonywane u ka˝dego chorego w szpitalu. W badaniach mo˝na stosowaç ró˝ne metody diagnostyczne:
bezpoÊrednie preparaty mikroskopowe barwione ró˝nymi technikami, posiew na specjalne pod∏o˝a, wykrywanie antygenów przy zastosowaniu ró˝nych testów,
metody biologii molekularnej.
Materia∏y diagnostyczne powinny byç prawid∏owo
pobrane, zabezpieczone, transportowane np. materia∏y
do badaƒ mikrobiologicznych metodà hodowli powinny byç pobierane przed podaniem antybiotyków lub 34 dni po ich odstawieniu, pobieranie krwi do badania
przed podaniem nast´pnej dawki antybiotyku.
Celem wykonania diagnostyki mikrobiologicznej
przy zaka˝eniach dolnych dróg oddechowych pobierany jest materia∏ kliniczny taki jak plwocina, krew na
posiew, mocz, a tak˝e materia∏ pobierany z wykorzystaniem technik inwazyjnych m. in. aspiraty tracheostomijne i przeztchawicze, biopsja szczoteczkowa, BAL
(p∏ukanie oskrzelowo-p´cherzykowe).
Podsumowujàc, prelegentka stwierdzi∏a, ˝e ró˝norodnoÊç materia∏ów pobieranych do badania i technik
pobierania wymaga ujednolicenia procedur diagnostyki
zarówno na etapie przedlaboratoryjnym jak i post´powania w laboratorium mikrobiologicznym. Dlatego te˝
bardzo istotna jest prawid∏owa wspó∏praca lekarza, piel´gniarki, pacjenta i mikrobiologa aby wyniki badaƒ
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by∏y prawid∏owe i mog∏y zapewniç powodzenie diagnostyczno-terapeutyczne.
Nast´pny wyk∏ad na temat „Pozaszpitalne zapalenie
p∏uc” wyg∏osi∏ prof. T. P∏usa.
Na zapalenie p∏uc chorujà miliony ludzi na Êwiecie,
wielu z nich wymaga leczenia szpitalnego. Ze wzgl´du
na charakter i przebieg kliniczny choroby zapalenia
p∏uc mo˝emy podzieliç na pozaszpitalne, wewnàtrzszpitalne (rozwija si´ u chorych hospitalizowanych po co
najmniej 48-72 godzinach od chwili przyj´cia) oraz
zach∏ystowe zapalenie p∏uc, które wyró˝nia si´ jako
odr´bnà jednostk´ chorobowà ze wzgl´du na stopieƒ
zagro˝enia ˝ycia i wyjàtkowe wymagania terapeutyczne. Prelegent w dalszej cz´Êci wystàpienia przedstawi∏
sposób leczenia chorych z zapaleniem p∏uc w zale˝noÊci od stanu klinicznego, od patogenów wywo∏ujàcych
zapalenie p∏uc. Przestawi∏ wskazania do hospitalizacji
przy zapaleniu p∏uc: ci´˝ki przebieg, grupa wysokiego
ryzyka, choroba szybko post´pujàca, gronkowcowe
zapalenie p∏uc wraz z podsumowaniem jednoznacznie
wskazujàcym, ˝e od trafnoÊci podj´tego leczenia zale˝y
jego wynik. Spóênienie si´ z podaniem antybiotyku
mo˝e byç przyczynà Êmierci chorego, dlatego nale˝y
zastosowaç od razu leczenie empiryczne a po otrzymaniu wyniku badania mikrobiologicznego od chorego
zastosowaç leczenie celowane.
Ostatni referat w III Sesji „Szpitalne zapalenie p∏uc”
wyg∏osi∏a dr A. Misiewska-Kaczur.
Prelegentka wymieni∏a 3 typy zapalenia p∏uc wywo∏ane najcz´Êciej szczepami wieloopornymi, a mianowicie HAP, HCAP i VAP, które wymagajà terapii z zastosowaniem antybiotyków.
HAP to szpitalne zapalenie p∏uc, które rozwija si´ po
co najmniej 48 godzinach od przyj´cia do szpitala.
VAP to zapalenie p∏uc towarzyszàce wentylacji
mechanicznej u chorych leczonych w oddzia∏ach intensywnej terapii, stanowi ono 25% wszystkich zaka˝eƒ.
Ka˝da reintubacja zwi´ksza ryzyko zaka˝enia szpitalnego dlatego, jak tylko to mo˝liwe, nale˝y korzystaç z nieinwazyjnego wspomagania wentylacji, stale odsysaç
wydzielin´ z okolicy podg∏oÊniowej i skracaç do minimum czas trwania intubacji.
Trzeci typ pneumonii to HCAP - zapalenie p∏uc

wyst´pujàce u chorych majàcych kontakt z opiekà zdrowotnà.
Leczenie zapalenia p∏uc powinno byç wdro˝one
natychmiast po zabezpieczeniu materia∏u do badaƒ
mikrobiologicznych. Do badania nale˝y pobraç krew
oraz pop∏uczyny oskrzelowe lub wymaz szczoteczkowy.
Wed∏ug przekazanych na wyk∏adzie danych, u chorych hospitalizowanych mo˝na zaobserwowaç coraz
cz´Êciej wyst´powanie zapalenia p∏uc spowodowanego
wieloopornymi szczepami takimi jak: Pseudomonas
aeruginosa, Klebsiella, Enterobacter, Serratia czy Acinetobacter.
IV Sesja Plenarna „Profilaktyka zaka˝eƒ” by∏a prowadzona przez prof. W. Hryniewicz i prof. S. Majewskiego.
Jako pierwszy g∏os zabra∏ dr J. Mrukowicz wyg∏aszajàc referat „Szczepionka przeciwko rotawirusom – po
co, jakie i dla kogo?”
Rotawirusy grupy A wywo∏ujà szczególnie u dzieci
do 5 roku ˝ycia biegunki cz´sto o ci´˝kim przebiegu.
Najci´˝sze jednak objawy wymagajàce hospitalizacji
i nawodnienia do˝ylnego wyst´pujà u dzieci do 2 roku
˝ycia. Szacuje si´, ˝e oko∏o 2 mln hospitalizacji rocznie
ma miejsce z powodu ostrej biegunki rotawirusowej.
W krajach rozwijajàcych si´ umieralnoÊç z powodu biegunki rotawirusowej jest bardzo wysoka, wynosi oko∏o
440 000 dzieci rocznie, natomiast w krajach rozwini´tych umieralnoÊç jest znacznie mniejsza.
Wed∏ug danych przedstawionych przez prelegenta
w populacji 23 mln dzieci, do 5 roku ˝ycia, które mieszkajà w 25 krajach Unii Europejskiej liczba zgonów jest
szacowana na 231 rocznie, natomiast liczba zachorowaƒ jest o wiele wy˝sza. W Polsce w latach 1997-2000
Êrednia liczba dzieci hospitalizowanych do 60 m.˝.
wynosi∏a 21 506 rocznie.
W zwiàzku z tak du˝ym zagro˝eniem zdrowotnym
trwajà intensywne prace nad wytworzeniem szczepionek, które by∏yby najefektywniejszà metodà zapobiegania zaka˝eniom rotawirusowym u dzieci. W koƒcowych
badaniach sà 2 preparaty: monowalentna szczepionka
zawierajàca atenuowany szczep rotawirusa cz∏owieka
RIX4414 (Rotarix) oraz pi´ciowalentna PRV zawierajàca 5 resegregowanych szczepów bydl´co-ludzkich (RotaTeq). Obie szczepionki, które wkrótce b´dà dost´pne
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w Polsce, b´dà podawane doustnie, TotaTeq - 3 dawki co
4-10 tygodni a Rotarix 2 dawki co 8 tygodni, obie szczepionki mogà byç podawane od 6-8 tygodnia ˝ycia. Wyniki badaƒ wskazujà, ˝e obie szczepionki sà skuteczne i bezpieczne, najbardziej skuteczne sà w zapobieganiu zachorowaniom na biegunk´ rotawirusowà o ci´˝kim przebiegu, wymagajàcym hospitalizacji i nawadniania.
„Immunoprofilaktyka zaka˝eƒ HPV” to temat, który
omówi∏ prof. S. Majewski.
Wirus Papilloma nale˝y do wirusów onkogennych,
niektóre typy wirusa brodawczaka, szczególnie HPV16
i 18 majà najwi´kszy potencja∏ onkogenny wywo∏ujàc
raka szyjki macicy. Rak ten jest drugim na Êwiecie co do
cz´stoÊci nowotworem z∏oÊliwym u kobiet po raku
sutka. W zwiàzku z powy˝szym ju˝ od 2002 roku zosta∏y opublikowane pierwsze wyniki badaƒ nad szczepionkà przeciw HPV. Prelegent w swoim wystàpieniu przedstawi∏ badania prowadzone nad szczepionkami przeciwko wirusowi brodawczaka. Koƒcowe wyniki wielooÊrodkowego badania nad skutecznoÊcià czterowalentnej szczepionki przeciwko HPV (typ 6,11,16,18) zosta∏y zaprezentowane w 2005 roku. Stwierdzono,
˝e w analizowanej grupie kobiet szczepionka ta zapobieg∏a w 100% przypadkom wysokiego stopnia zmian
przedrakowych i raka szyjki macicy. Zastosowanie
szczepionki profilaktycznej przeciwko omawianym
typom wirusa Papilloma mog∏oby obni˝yç zapadalnoÊç
na raka szyjki macicy o ponad 90% a tak˝e zmniejszyç
wyst´powanie innych zmian z∏oÊliwych i ∏agodnych
wywo∏ywanych przez HPV.

AktualnoÊci

zapalenie otrzewnej. Wymienione powy˝ej bakterie,
u których otoczka stanowi wa˝ny czynnik zjadliwoÊci
chroniàcy przed fagocytozà przez granulocyty i makrofagi, sà cz´sto wykrywane w drogach oddechowych
osób zdrowych (nosicielstwo). U bakterii tych stwierdzono narastajàcà opornoÊç na antybiotyki, szczególnie
B-laktamowe i makrolidy. Du˝e znaczenie w zapobieganiu zaka˝eƒ inwazyjnych odgrywa profilaktyka pierwotna z wykorzystaniem szczepieƒ ochronnych, która
jest szczególnie wskazana u dzieci do lat 5 i osób doros∏ych powy˝ej 65 roku ˝ycia oraz osób z grup ryzyka.
Prelegent omówi∏ sposób szczepienia i wartoÊç szczepionek nieskoniugowanych polisacharydowych oraz
porówna∏ je ze szczepionkami skoniugowanymi.
W czasie trwania konferencji odby∏a si´ Sesja Plakatowa prowadzona przez prof. H. Przondo-Mordarskà
i prof. G. Martirosian.
Prezentacje plakatowe zwiàzane by∏y z tematami
dotyczàcymi czynników zjadliwoÊci i patogenezy zaka˝eƒ, zaka˝eƒ szpitalnych i pozaszpitalnych, lekowra˝liwoÊci, diagnostyki zaka˝eƒ, zaka˝eƒ grzybiczych, zu˝ycia antybiotyków oraz nowych metod eradykacji drobnoustrojów.

Ostatni referat w tej sesji na temat „Rola szczepieƒ w
profilaktyce inwazyjnych zaka˝eƒ bakteryjnych” wyg∏osi∏ dr P. Grzesiowski.
Inwazyjne zaka˝enia spowodowane najcz´Êciej przez
bakterie otoczkowe Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, charakteryzujà si´ ci´˝kim i szybkim przebiegiem oraz
wysokà ÊmiertelnoÊcià.
Dotyczà najcz´Êciej dzieci poni˝ej 2 lat, osób z upoÊledzonà odpornoÊcià, przewlekle chorych a tak˝e dzieci z rodzin wielodzietnych.
Najcz´stszà postacià zaka˝eƒ inwazyjnych sà zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie p∏uc, bakteriemia, posocznica a tak˝e zapalenie koÊci i stawów,

28
Biuletyn 2005, 3-4 (28)

AktualnoÊci

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

Sprawozdanie z Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej
,,Profilaktyka i zwalczanie zaka˝eƒ szpitalnych”
Anna Tymoczko
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Warszawa

W dniach 16-18 listopada 2005 r odby∏o si´ w Warszawie jubileuszowe X Sympozjum Kierowniczej Kadry
Medycznej ,,Profilaktyka i zwalczanie zaka˝eƒ szpitalnych”. Jak co roku specjaliÊci zajmujàcy si´ zaka˝eniami szpitalnymi przyjechali z ca∏ego kraju aby podzieliç
si´ swojà wiedzà i doÊwiadczeniem oraz podyskutowaç
na nurtujàce ich tematy.
W pierwszym dniu obrad wys∏uchaliÊmy wyk∏adu
wprowadzajàcego prof. dr hab. med. Danuty Dzier˝anowskiej poÊwi´conego pami´ci Pana Prof. Janusza
Jeliaszewicza, wieloletniego Dyrektora Paƒstwowego
Zak∏adu Higieny, który zajmowa∏ si´ tematykà zaka˝eƒ
szpitalnych i by∏ jednym z inicjatorów Sympozjum.
Sesja I prowadzona przez prof. hab. n. med. Andrzeja G∏adysza dotyczy∏a historii, teraêniejszoÊci i przysz∏oÊci zaka˝eƒ szpitalnych w Polsce. Znalaz∏y si´ w niej
wyk∏ady min. prof dr hab.n.med. Piotra Heczko, który
mówi∏ o strategii zwalczania zaka˝eƒ, perspektywach
i trudnoÊciach w walce z nimi oraz jak zawsze ciekawy
wyk∏ad prof. dr hab. n.med. Walerii Hryniewicz
o antybiotykoterapii zaka˝eƒ i ograniczeniach w jej stosowaniu. Na skutecznà antybiotykoterapi´ majà wp∏yw
zarówno czynniki ze strony pacjenta (os∏abienie uk∏adu
immunologicznego, schorzenia wspó∏istniejàce, czas
hospitalizacji) jak te˝ ze strony drobnoustroju (zjadliwoÊç, wysoka tolerancja wobec czynników Êrodowiskowych, opornoÊç na leki i dezynfektanty) jak równie˝ ze
strony samych antybiotyków i ich skutecznoÊci. Obecnie narastajàcym problemem zdrowia publicznego jest
opornoÊç drobnoustrojów na stosowanà terapi´.
Obserwujemy wzrost populacji opornej w obr´bie
gatunku jak równie˝ pozyskiwanie kolejnych genów
opornoÊci przez drobnoustroje czy wreszcie horyzontalne przekazywanie genów w obr´bie gatunku i rodzaju oraz rozprzestrzenianie klonalne szczepów. Dane
polskie sà doÊç niepokojàce np. mamy w szpitalach ok.
18-20% MRSA (w OIOM nawet do 50%) a wÊród

Enterobacteriacae izolowanych z zaka˝eƒ inwazyjnych
30% to ESBL(+). Problemem atybiotykoopornoÊci od
1998 r zaj´∏a si´ Unia Europejska. Kraje Unii powinny
prowadziç monitoring zu˝ycia antybiotyków w obszarach dotyczàcych ludzi, zwierzàt i roÊlin, wprowadzaç
dzia∏ania zapobiegajàce lekoopornoÊci (np. poprzez
wdra˝anie programu identyfikacji pacjenta po przyj´ciu
do szpitala, procedury zapobiegania rozprzestrzeniania
patogenów alarmowych, programy kontroli zaka˝eƒ,
ciàg∏à edukacj´) i podejmowaç wspó∏prac´ mi´dzynarodowa w tym zakresie.
Pan profesor Andrzej Kübler omówi∏ zagadnienia
zwiàzane z leczeniem wstrzàsu septycznego wik∏ajàcego
zaka˝enia szpitalne. Dokona∏ podzia∏u na seps´ – zaka˝enie bez niewydolnoÊci narzàdów, gdzie ÊmiertelnoÊç
wynosi ok. 16 %, ci´˝kà seps´ z niewydolnoÊcià narzàdów i ÊmiertelnoÊcià ok. 35,3 % oraz wstrzàs septyczny, w którym ÊmiertelnoÊç dochodzi do 58 %. Post´powanie terapeutyczne i rokowania zale˝à od tego, w której grupie znajdzie si´ chory. Pacjent we wstrzàsie septycznym powinien byç natychmiast przekazany do
oddzia∏u intensywnej opieki medycznej, gdy˝ tam mo˝liwe jest jego kompleksowe leczenie (min. zastosowanie
rekombinowanego, ludzkiego bia∏ka C – rhAPC – preparat Xigris), co pozwala na zmniejszenie wzgl´dnej
ÊmiertelnoÊci nawet o 20-30%. W Polsce w 2001 r
powsta∏a Polska Grupa Robocza ds. Sepsy dzia∏ajàca
przy Polskim Towarzystwie Anestezjologii i Intensywnej
Terapii, która publikuje doniesienia min. na stronie
internetowej www.sepsa.pl natomiast na stronie
www.mp.pl opublikowano ,,Wytyczne post´powania
w ci´˝kiej sepsie i wstrzàsie”
Profesor Andrzej G∏adysz próbowa∏ odpowiedzieç na
pytanie czy w Polsce b´dzie mo˝liwa redukcja zaka˝eƒ
krwiopochodnych? Stwierdzi∏, ˝e na ograniczenie zaka˝eƒ krwiopochodnych majà wp∏yw zarówno decydenci
tj. ustawodawca, organy za∏o˝ycielskie i administratorzy
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placówek s∏. zdrowia jak te˝ personel medyczny, który
poprzez brak przestrzegania procedur, poÊpiech i b∏´dy
cz´sto spowodowane ma∏à obsadà jak te˝ niewiedz´
i ignorancj´ wcià˝ przyczynia si´ do tego, ˝e zaka˝enia
krwiopochodne sà w Polsce istotnym problemem.
W sesji znalaz∏y si´ tak˝e wyk∏ady dotyczàce wa˝nych procesów higieny szpitalnej - sterylizacji i dezynfekcji. Na temat oceny procesów sterylizacji wyrobów
medycznych w polskich szpitalach wyk∏ad wyg∏osi∏a
dr Bo˝enna Jakimiak. Na podstawie badaƒ ankietowych przeprowadzonych przez PZH w ostatnich latach
wysnuto min. nast´pujàce wnioski: niewiele placówek
w Polsce posiada spe∏niajàce wszelkie wymagania centralne sterylizatornie, mimo systemu scentralizowanego
wst´pna cz´Êç obróbki narz´dzi odbywa si´ w miejscu
u˝ycia, przewa˝a mycie r´czne lub cz´Êciowo r´czne
i automatyczne, najcz´Êciej u˝ywanym sprz´tem sà
autoklawy a coraz cz´Êciej sterylizatory niskotemperaturowe. Cz´Êç sprz´tu jest jednak przestarza∏a i nie
mo˝na w nim przeprowadziç walidacji. Procesy sà prawid∏owo kontrolowane wskaênikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi oraz coraz lepiej dokumentowane, znaczna cz´Êç placówek deklaruje powiàzania
procesu sterylizacji z konkretnym pacjentem. Szpitale
u˝ywajà specjalistycznych opakowaƒ sterylizacyjnych
natomiast poprawy wymagajà warunki przechowywania i transportu wyrobów po sterylizacji.
Wa˝kim tematem okaza∏a si´ regeneracja tzw. jednorazowych wyrobów medycznych - zjawisko wyst´pujàce w Europie, które postara∏ si´ przybli˝yç pan Maciej
Florkowski z Europejskiego Stowarzyszenia Regeneracji Wyrobów Medycznych (EAMDR). Przekonywa∏ on,
˝e nale˝y zrezygnowaç z tzw. ,,dzikiej resterylizacji”
sprz´tu na rzecz reprocesowania w specjalistycznych
zajmujàcych si´ tym zak∏adach.
Mgr Jerzy Czajkowski z Lublina omówi∏ interesujàcy
temat dezynfekcji gazowej pomieszczeƒ. Przybli˝y∏ on
metod´ dekontaminacji nadtlenkiem wodoru w formie
gazowej, która ma zastosowanie w niskich temperaturach i trwa ok.2-4 godzin (bli˝ej o tej metodzie piszemy
na stronach naszego Biuletynu).
Sesja popo∏udniowa by∏a przygotowana przez Polskie Towarzystwo Zaka˝eƒ Szpitalnych. Znalaz∏y si´
w niej wyk∏ady dotyczàce rejestracji krótkoterminowej
zaka˝eƒ szpitalnych na oddzia∏ach zabiegowych, który
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wyg∏osi∏a doc. dr hab.med. Ma∏gorzata Bulanda, molekularne metody w dochodzeniach epidemiologicznych
omówi∏a prof. Stefania Giedrys-Kalemba natomiast na
temat rejestracji zaka˝eƒ miejsca operowanego po
wypisie pacjenta ze szpitala mówi∏a dr Jadwiga Wójkowska - Mach a na zakoƒczenie dr Miros∏aw Jawieƒ
scharakteryzowa∏ zaka˝enia miejsca operowanego
w videochirurgii.
Drugi dzieƒ obrad rozpoczà∏ si´ od sesji poÊwi´conej
preparatom dezynfekcyjnym i produktom biobójczym,
która wywo∏a∏a du˝e zainteresowanie i o˝ywionà dyskusj´. Wyk∏adowcy z Urz´du Rejestracji Produktów
Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych min. dr Andrzej Koronkiewicz, oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego prof. Stefan Tyski
omawiali tematyk´ formalno-prawnych uwarunkowaƒ
procesu rejestracji preparatów dezynfekcyjnych oraz
zakresu prac normalizacyjnych komisji technicznej 296
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Europejskiego
Komitetu (CEN) TC 216 do spraw dezynfekcji i antyseptyki. Obecnie trwajà intensywne prace na forum
Unii Europejskiej majàce na celu opracowanie listy substancji czynnych produktów biobójczych jak te˝ ujednolicenie metodyki badania preparatów dezynfekcyjnych i antyseptycznych.
W dyskusji panelowej g∏ównym tematem sta∏a si´
sprawa mo˝liwoÊci uznania przez Prezesa Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych dotychczas stosowanych w Polsce (tzn. przed dniem 14 maja 2000 r) metod oceny
preparatów dezynfekcyjnych (stosowanych w PZH),
o czym mówi w art. 54 znowelizowana Ustawa o produktach biobójczych z 28.07.2005 r ( Dz. U. Nr 180
poz. 1491). Nie uzyskaliÊmy jednak jednoznacznego
stanowiska ze strony przedstawicieli Urz´du, którzy
stwierdzili, ˝e sprawa dotyczy nie tylko Êrodków dezynfekcyjnych, ale wszystkich produktów biobójczych,
które dotychczas by∏y w Polsce badane równie˝ przez
inne instytucje i wymaga to szerszych analiz.
Kolejna sesja dotyczy∏a merytorycznych i logistycznych podstaw monitorowania zaka˝eƒ w szpitalu,
a prowadzi∏a jà prof. dr hab.n.med. Waleria Hryniewicz i dr Pawe∏ Grzesiowski z Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego w Warszawie. Kolejny raz podkreÊlono, ˝e w dobie opornoÊci istotnymi dzia∏aniami,
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które nale˝y podejmowaç sà: szczepienia, przeznaczanie funduszy na badania naukowe i badania nad lekami, monitoring lekoopornoÊci, racjonalna terapia
i edukacja. Monitorowanie zaka˝eƒ szpitalnych przyczynia si´ do opracowywania standardów leczniczych
dla indywidualnego pacjenta jak te˝ opracowywania
wytycznych krajowych, dostarcza danych dla us∏ugodawców min. w formu∏owaniu receptariuszy szpitalnych a dla przemys∏u farmaceutycznego do prowadzenia badaƒ nad nowymi lekami. Pomimo tego, ˝e dane
z badaƒ naukowych sà bardziej dok∏adne ni˝ uzyskane
w ramach obowiàzku prawnego, rejestracja zaka˝eƒ
mo˝e przyczyniç si´ do uzyskania cennych informacji.
Obliguje do tego prawo europejskie poprzez obowiàzek rejestracji 43 jednostek chorobowych oraz wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania (EWRS)
a czuwaç ma nad tym utworzone 21.04.2004 r Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób
(ECDC).Do rejestracji zaka˝eƒ i tworzenia sieci nadzoru obliguje nas w Polsce ustawa o chorobach zakaênych i zaka˝eniach i jej akty wykonawcze. W celu skutecznej rejestracji wa˝ne jest stosowanie podstawowych zasad tzn. uwzgl´dnianie drobnoustrojów izolowanych tylko z zaka˝eƒ objawowych i inwazyjnych
(ale monitorowanie tak˝e bezobjawowych kolonizacji),
stosowanie w∏aÊciwych metod diagnostycznych
w oparciu o wiarygodne próbki, oddzielenie zaka˝eƒ
szpitalnych od pozaszpitalnych, okreÊlenie kwalifikacji
zaka˝enia ze wzgl´du na mechanizm zaka˝enia (np.
zaka˝enie szpitalne ale mechanizm endogenny). Kontynuujàc temat dr T. Ozorowski w swym wyk∏adzie
stara∏ si´ przybli˝yç praktyczne aspekty monitorowania zaka˝eƒ szpitalnych. Zwróci∏ uwag´ na fakt, ˝e aby
skutecznie monitorowaç i rejestrowaç zaka˝enia nale˝y
przede wszystkim zainteresowaç tematem personel
szpitala poprzez przedstawienie wiarygodnych danych.
Ka˝dy szpital z jego specyfikà b´dzie nieco inaczej,
w oparciu o analiz´ wdra˝anych metod zapobiegania,
podchodzi∏ do problemu uwzgl´dniajàc poziom zaka˝eƒ endemicznych w strategicznych obszarach szpitala,
czy wykrywanie i wyst´powanie ognisk zaka˝eƒ szpitalnych. Monitorowanie mo˝e mieç wi´c charakter
punktowy (np. monitorowanie w wybranym okresie
czasu lub monitorowanie oddzia∏ów z prawdopodobnym problemem epidemiologicznym min. na podsta-

wie danych z apteki szpitalnej) a optymalnym, zgodnym z przepisami prawa stanem jest monitorowanie
zaka˝eƒ w ca∏ym szpitalu.
Sesja wieczorna odby∏a si´ pod patronatem firmy
Ecolab i zakoƒczy∏a si´ uroczystym bankietem z okazji
jubileuszu X-lecia Sympozjum. W sesji tej udzia∏ wzi´li
specjaliÊci z Niemiec. Dr Jurgen Gebel omówi∏ metody
testowe dotyczàce preparatów dezynfekcyjnych stosowane przez Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii (DGHM) i Stowarzyszenie Higieny Stosowanej
(VAH) w Niemczech w stosunku do europejskich
wymogów CEN. W Niemczech od 1959 r istnieje lista
preparatów dezynfekcyjnych do stosowania w obszarze
medycznym, na którà wpisywane sà preparaty po uzyskaniu dwóch niezale˝nych i zgodnych opinii eksperckich. Obecnie lista zawiera 872 preparatów dezynfekcyjnych preferowanych do stosowania w ró˝nych sferach min. medycyna, praktyki stomatologiczne, przedszkola, szko∏y, baseny, pralnie, fryzjerzy, gab. kosmetyczne i tatua˝u. Badania preparatów wymagane dla
uzyskania certyfikatu VAH sà zbie˝ne z tymi, które
opracowane i zalecane sà przez CEN - Europejski
Komitet Normalizacyjny. Badania obejmujà dwie fazy.
Faza pierwsza dotyczy badania in vitro metodà zawiesinowà podstawowego dzia∏ania produktu, faza druga
(etap 1) to badanie metodà zawiesinowà w warunkach
odpowiadajàcych praktycznemu u˝yciu preparatu i faza
druga (etap 2) to badania metodami noÊnikowymi
w warunkach praktycznych symulujacych warunki
praktyczne (np. obcià˝enie organiczne w przypadku
preparatów do narz´dzi , powierzchni czy bielizny
a w przypadku antyseptyków - testy na ludziach).
Pan Rudolf Glasmacher przedstawi∏ nowà metod´
przygotowywania narz´dzi medycznych – OXIVARIO
polegajàcà na wykorzystaniu preparatu zawierajàcego
kwas nadoctowy, który w Êrodowisku alkalicznym rozk∏ada si´ z wydzieleniem atomowego tlenu. Skutkuje to
poprawà w∏aÊciwoÊci myjàcych oraz u∏atwieniem usuwania z narz´dzi najtrudniejszych zanieczyszczeƒ.
Niezwykle interesujàcy, pe∏en anegdot z ˝ycia Roberta Kocha wyk∏ad na temat wspó∏czesnych problemów
epidemiologii gruêlicy wyg∏osi∏a dr Ewa Augustynowicz-Kopeç. Us∏yszeliÊmy, ˝e Polska spoÊród krajów
Unii Europejskiej jest nadal krajem ze Êrednià zapadalnoÊcià zachorowaƒ na gruêlic´ ( 24,9/ 100.000), lepsze
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wskaêniki w naszym regionie majà np. W´gry, S∏owacja
czy Czechy. Dominujàcà formà jest nadal gruêlica p∏uc
wyst´pujàcà cz´Êciej u m´˝czyzn, mieszkaƒców wsi.
Istotnym problemem jest narastajàca liczba przypadków gruêlicy lekoopornej, której zwalczanie jest niezwykle kosztowne.
Ostatni dzieƒ konferencji poÊwi´cony by∏ zaka˝eniom szpitalnym w wybranych dyscyplinach klinicznych. Sesje prowadzi∏ prof. dr hab. n.med. Jacek Juszczyk a wyk∏ady zaprezentowali: prof. dr hab. n.med.
Z. Rybicki, który mówi∏ o zaka˝eniach w oddzia∏ach
intensywnej terapii, prof. dr hab.n.med. K.Czajkowski,
który mówi∏ o zaka˝eniach w po∏o˝nictwie i ginekologii, natomiast prof. dr hab. n.med. J. Szczapa o zaka˝eniach szpitalnych w neonatologii.
Ostatnià sesj´ zdominowa∏y tematy prezentowane
przez oÊrodek gdaƒski i dr.n.med. A. Sameta z zespo∏em. Omówione zosta∏y zagadnienia dotyczàce czynników etiologicznych zaka˝eƒ oraz bakteryjne szpitalne
zapalenia p∏uc i zapalenia wsierdzia.
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Sprawozdanie z Pierwszych Warszawskich Warsztatów
Wakcynologicznych
El˝bieta Lejbrandt
Anna Góralewska
Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna, Warszawa

W dniu 8.12.05 r odby∏y si´ Pierwsze Warszawskie
Warsztaty Wakcynologiczne zorganizowane przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Polskie
Towarzystwo Wakcynologii.
I Sesj´ „Inwazyjne zaka˝enia wywo∏ywane przez bakterie otoczkowe – diagnostyka, klinika, profilaktyka,
leczenie” prowadzili prof. Waleria Hryniewicz i prof.
Andrzej Radzikowski.Pierwszy referat w tej sesji na
temat „Etiologia, epidemiologia i diagnostyka inwazyjnych zaka˝eƒ bakteriami otoczkowymi” wyg∏osi∏a prof.
Waleria Hryniewicz.
Drobnoustroje mogà wywo∏ywaç zaka˝enia ja∏owych
miejsc (jam) w organizmie drogà ∏o˝yska naczyniowego
z uprzednio skolonizowanych b∏on Êluzowych ró˝nych
uk∏adów, albo bezpoÊrednio w wyniku zabiegu operacyjnego lub uszkodzenia ciàg∏oÊci tkanek lub narzàdów
(np. w wyniku wypadku). Przy zaka˝eniu np. Neisseria
meningitidis lub Streptococcus pneumoniae mo˝e dojÊç
do przebiegu piorunujàcego choroby bardzo cz´sto
koƒczàcego si´ zgonem. U dzieci w wieku od 0 do 3
miesi´cy najcz´stszymi czynnikami etiologicznymi
zaka˝eƒ inwazyjnych sà bakterie Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, natomiast u dzieci powy˝ej 3 miesi´cy Haemophilus influenzae typ b, Streptococcus pneumoniae, Neisseria
meningitidis. G∏ównym czynnikiem zjadliwoÊci charakterystycznym dla tych bakterii sà wielocukry otoczkowe, które majà w∏aÊciwoÊci antyfagocytarne, powodujà
powstawanie p/cia∏ ochronnych oraz wywo∏ujà odpowiedê immunologicznà niezale˝nà od limfocytów T.
W dalszej cz´Êci wystàpienia prelegentka omówi∏a
kolejno wymienione wy˝ej bakterie. Streptococcus agalactiae to paciorkowiec beta–hemolizujàcy z grupy B,
opisano 9 serotypów otoczkowych tej bakterii. G∏ównym rezerwuarem jest dolny odcinek przewodu pokarmowego.Ponadto u 10 do 40% kobiet stwierdzono
kolonizacj´ pochwy, dlatego te˝ do zaka˝enia nowo-

rodka mo˝e dojÊç w czasie porodu. Zaka˝enie u noworodków i niemowlàt mo˝e ujawniç si´ jako tzw. wczesny zespó∏ do 7 dnia ˝ycia w postaci posocznicy (60%),
zapalenia p∏uc (30%), zapalenia opon mózgowo–rdzeniowych (10%), albo tzw. póêny zespó∏ od 7 dnia ˝ycia
do 3 m-cy w postaci bakteriemii, zapalenia opon, koÊci
i stawów. Chemioprofilaktyka stosowana u kobiet
przed porodem (podawanie ampicyliny) spowodowa∏a
zmniejszenie zaka˝eƒ u noworodków. Zalecana jest te˝
chemioprofilaktyka w czasie porodu, w nast´pujàcych
sytuacjach:
– poprzednie dziecko zaka˝one paciorkowcem gr.B,
– bakteriuria paciorkowcem gr.B w trakcie cià˝y,
– dodatni posiew z pochwy w kierunku S. agalactiae
w trakcie cià˝y,
– poród poni˝ej 37 tygodnia cià˝y
– p´kni´cie b∏on p∏odowych powy˝´j 18 godzin
przed porodem,
– wyst´pujàca goràczka.
Lekami z wyboru sà ampicylina lub ampicylina
z gentamycynà (sama gentamycyna nie jest skuteczna).
Nie opracowano dotychczas szczepionki przeciwko
Streptococcus agalactiae.
Listeria monocytogenes, gram-dodatnia tlenowa
pa∏eczka, przejawiajàca opornoÊç na cefalosporyny,
spotykana jest cz´sto w Êrodowisku naturalnym, mo˝e
wyst´powaç w ˝ywnoÊci (szczególnie w produktach
mlecznych, warzywach, mi´sie) powodujàc zatrucia
pokarmowe. Stwierdzono równie˝ bezobjawowe nosicielstwo tej bakterii w przewodzie pokarmowym
i pochwie.
U noworodków i niemowlàt mo˝e ona powodowaç
podobne zaka˝enia jak paciorkowiec gr. B. Leczeniem
z wyboru jest ampicylina z gentamycynà. Szczepionka
przeciwko L. monocytogenes nie zosta∏a jeszcze opracowana.
Bakterie z rodzaju Enterobacteriaceae, które sà odpo-
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wiedzialne za zaka˝enia inwazyjne u noworodków i niemowlàt do 3 miesiàca ˝ycia to najcz´Êciej szczepy otoczkowe Escherichia coli K1, Klebsiella, Salmonella, Proteus,
Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa. Rezerwuarem
tych bakterii mogà byç drogi rodne ci´˝arnej, Êrodowisko
szpitalne lub pozaszpitalne a tak˝e personel szpitalny.
Obecnie coraz cz´Êciej spotykamy szczepy ESBL+.
Streptococcus pneumoniae to bakterie mogàce
powodowaç zaka˝enia zlokalizowane np. zapalenie
ucha, zatok, górnych dróg oddechowych, a tak˝e zaka˝enia inwazyjne takie jak zapalenia p∏uc, zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych z posocznicà w∏àcznie.
G∏ównym czynnikiem zjadliwoÊci tego drobnoustroju
jest otoczka polisacharydowa, chroniàca bakteri´ przed
fagocytozà przez granulocyty i makrofagi, wywo∏ujàca
odpowiedê immunologicznà niezale˝nà od limfocytów
T (niezapami´tywanà). Pozosta∏e czynniki zjadliwoÊci
wytwarzane przez te bakterie np. adhezyny, pneumolizyny, proteazy i wiele innych u∏atwiajà wnikanie bakterii do organizmu cz∏owieka, kolonizowanie b∏on Êluzowych, wnikanie do ∏o˝yska krwi, pokonywanie bariery
krew–mózg, co mo˝e prowadziç do zaka˝enia oÊrodkowego uk∏adu nerwowego.
WÊród pneumokoków wyizolowano ponad 40 grup
serologicznych i ponad 90 serotypów, cz´Êç z nich
zosta∏a u˝yta przy produkcji szczepionek p/pneumokokowych. Dla dzieci powy˝ej 2 roku ˝ycia i dla doros∏ych dost´pna jest szczepionka polisacharydowa
23–walentna, natomiast dla dzieci poni˝ej 2 roku ˝ycia
7–walentna szczepionka skoniugowana z toksoidem
b∏oniczym. W sk∏ad tych szczepionek wchodzà serotypy odpowiedzialne za wi´kszoÊç przypadków choroby
inwazyjnej. Nale˝y podkreÊliç, ˝e szczepionka wykazuje wysokà skutecznoÊç w zapobieganiu zaka˝eniom
inwazyjnym i nosicielstwu.
Streptococcus pneumoniae to bakteria cz´sto kolonizujàca nosogardziel, szczególnie u dzieci; wg badaƒ
przedstawionych przez prelegentk´ najcz´stsza jest
kolonizacja dzieci w domach dziecka i ˝∏obkach, a najrzadsza u pozostajàcych pod opiekà domowà.
ZapadalnoÊç w Polsce na inwazyjnà chorob´ pneumokokowà w grupie wiekowej 0–5 lat wynosi 17,6/100
000, natomiast w grupie 0–2 lata 19/100 000 i nie
ró˝ni si´ od zapadalnoÊci w innych krajach europejskich. Coraz cz´Êciej obserwuje si´ opornoÊç omawia-
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nej bakterii na penicylin´, co powoduje, ˝e na terenach,
gdzie du˝y odsetek stanowià szczepy o obni˝onej wra˝liwoÊci na penicylin´ leczenie poczàtkowe powinno
obejmowaç cefalosporyny III generacji w skojarzeniu z
wankomycynà. Po uzyskaniu wyników badaƒ lekowra˝liwoÊci leczenie nale˝y skorygowaç, stosujàc penicylin´
gdy szczep jest wra˝liwy, cefalosporyny III generacji
gdy Êredniowra˝liwy, natomiast wankomycyn´ z rifampicynà gdy mamy do czynienia ze szczepem opornym.
Haemophilus influenzae typ b to bakteria, której
wy∏àcznym rezerwuarem jest cz∏owiek, do zaka˝enia
mo˝e dojÊç drogà kropelkowà lub w wyniku kontaktu
z wydzielinami. Cechà charakterystycznà jest cz´sto
wyst´pujàce (do ok. 80%) nosicielstwo bakterii w nosogardzieli. Zaka˝enia H. influenzae typu b mogà byç
przyczynà zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,
zapaleƒ p∏uc, nag∏oÊni, stawów, tkanki podskórnej.
Szczepionka skoniugowana przeciwko H. influenzae
w sposób znaczny redukuje liczb´ przypadków zaka˝eƒ,
np. po wprowadzeniu masowych szczepieƒ w Anglii
i Walii liczba przypadków zaka˝eƒ spowodowanych
przez H. influenzae typ b zmniejszy∏a si´ o 90% w okresie 2 lat.
W Polsce wzrasta procent szczepów H. influenzae
wytwarzajàcych beta-laktamazy. Terapià I rzutu w zaka˝eniach uk∏adu oddechowego jest amoksycylina, natomiast w zaka˝eniach uk∏adu nerwowego i uogólnionych cefalosporyny III generacji.
Neisseria meningitidis to Gram-ujemna bakteria
wywo∏ujàca ci´˝kie zaka˝enia inwazyjne, takie jak zapalenie opon mózgowo–rdzeniowych i posocznica (okreÊlane jako inwazyjna choroba meningokokowa), a tak˝e
zapalenie p∏uc, ropne zapalenie stawów, zapalenie koÊci,
szpiku kostnego, ucha Êrodkowego i gard∏a. Wy∏àcznym
rezerwuarem jest cz∏owiek, drobnoustroje kolonizujà
jam´ nosowo-gard∏owà i sà przenoszone drogà kropelkowà lub przez kontakt bezpoÊredni. Nosiciele mogà
stanowiç od 2 do 25% populacji i to zwykle bezobjawowi nosiciele sà przyczynà szerzenia si´ choroby meningokokowej, chocia˝ zakaênoÊç jest niska. Najcz´stsze
zachorowania wyst´pujà u ma∏ych dzieci od 3 miesiàca
do 1–2 lat oraz m∏odzie˝y od 16 do 21 roku ˝ycia.
Szczepy N. meningitidis podzielono w zwiàzku z ró˝nicami antygenowymi wielocukrów otoczkowych na 13
grup serologicznych, z których 5 (A, B, C, Y , W135)
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odpowiada za prawie wszystkie przypadki zachorowaƒ.
W Polsce odpowiedzialne za zapalenia opon mózgowo–rdzeniowych by∏y przede wszystkim szczepy B, jednak od 2002 roku znaczàco wzros∏a liczba zachorowaƒ
spowodowanych szczepami typu C. Wprowadzanie
szczepionek skoniugowanych przeciw N. meningitidis
jest podstawowà metodà zapobiegania chorobom
wywo∏anym przez te bakterie. Diagnostyka mikrobiologiczna opiera si´ na posiewie p∏ynu mózgowo–rdzeniowego, posiewie krwi, posiewie z innych ognisk infekcji,
z wybroczyn, wymazach z nosogardzieli. Wprowadzenie
metod typowania molekularnego i wykrywanie specyficznych sekwencji DNA spowodowa∏o zwi´kszenie liczby rozpoznawanych zaka˝eƒ.
Nast´pny referat na temat „Klinika i terapia inwazyjnych zaka˝eƒ bakteryjnych” wyg∏osi∏ dr Leszek Szenborn. Prelegent na wst´pie wymieni∏ bakterie wywo∏ujàce inwazyjne zaka˝enia i posiadajàce charakterystycznà cech´, a mianowicie obecnoÊç otoczki polisacharydowej : Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae typ b, Escherichia coli
szczep K1 oraz Streptococcus agalactiae.
Nast´pnie przypomnia∏ choroby, które wywo∏ywane
sà przez te bakterie, m. in.: zapalenie opon mózgowo–rdzeniowych, zapalenie ucha, zatok, p∏uc, nag∏oÊni,
tkanki ∏àcznej, wstrzàs septyczny i bezobjawowà bakteriemi´. Streptococcus pneumoniae oraz Neisseria
meningitidis mogà wywo∏aç chorob´ niezale˝nie od
wieku pacjenta, natomiast Haemophilus influenzae atakuje szczególnie dzieci. Wszystkie trzy cz´sto powodujà nosicielstwo.
Wg przedstawionych przez prelegenta wyników
badaƒ w∏asnych, uogólnione zaka˝enie H. Influenzae
typ b u dzieci do lat dwóch nie powoduje wytworzenia
odpornoÊci humoralnej (brak przeciwcia∏), dopiero
podanie skoniugowanej szczepionki mo˝e jà zapewniç.
Inwazyjne zaka˝enia pneumokokowe, które by∏y
nast´pnym punktem referatu, to przede wszystkim
zapalenie opon mózgowo–rdzeniowych, bezobjawowa
bakteriemia, zapalenie p∏uc z bakteriemià (jednostka
chorobowa typowa dla doros∏ych), zapalenie otrzewnej
i wsierdzia, piorunujàce zaka˝enie u pacjentów po usuni´ciu Êledziony. Nale˝y podkreÊliç, ˝e cz´stoÊç wyst´powania inwazyjnej choroby pneumokokowej jest uzale˝niona od wieku pacjenta, do 3 roku ˝ycia wzrasta

liczba przypadków, nast´pnie obserwuje si´ tendencj´
malejàcà i dopiero w wieku powy˝ej 50 lat znowu tendencj´ wzrostowà. Dlatego te˝ dla ma∏ych dzieci oraz
osób od 50 roku ˝ycia zaleca si´ podawanie szczepionki pneumokokowej.
Prelegent przedstawi∏ wyniki badaƒ przeprowadzonych w USA, dotyczàce wyst´powania bezobjawowej
bakteriemii pneumokokowej u dzieci oraz wyniki leczenia zapaleƒ opon mózgowo-rdzeniowych wywo∏anych
przez szczepy S. pneumoniae oporne na penicylin´.
Przedstawi∏ tak˝e dane dotyczàce pneumokokowego i
meningokokowego zapalenia opon mózgowo–rdzeniowych w materiale Katedry i Kliniki Chorób Zakaênych
Dzieci we Wroc∏awiu
Choroba meningokokowa, omówiona w dalszej cz´Êci referatu, mo˝e przebiegaç jako zaka˝enie bezobjawowe, posocznica (poprzedzajà jà objawy zaka˝enia
uk∏adu oddechowego z goràczkà, bólami g∏owy,
wymiotami, mo˝e wystàpiç wysypka krwotoczna
i przebieg piorunujàcy) lub zapalenie opon mózgowordzeniowych o przebiegu mniej gwa∏townym z objawami rzekomogrypowymi, fotofobià i sztywnoÊcià karku
(mogà wystàpiç powik∏ania pochorobowe w postaci
objawów uszkodzenia oÊrodkowego uk∏adu nerwowego i g∏uchoty).
Rezerwuarem zaka˝enia jest cz∏owiek, zaka˝enie
nast´puje drogà kropelkowà a tak˝e poprzez kontakt
bezpoÊredni z wydzielinà dróg oddechowych, okres
wyl´gania choroby wynosi 2–10 dni. Prelegent przedstawi∏ zapadalnoÊç na zaka˝enia N. meningitidis B i C
w ró˝nych grupach wiekowych – najwi´ksza ma miejsce
u dzieci poni˝ej 5 roku ˝ycia, nast´pnie maleje aby
znowu wzrosnàç znamiennie wÊród m∏odzie˝y do 19
roku ˝ycia. Nast´pnie przedstawi∏ ró˝ne metody leczenia tej choroby oraz niektóre zaburzenia uk∏adowe,
w tym zaburzenia uk∏adu krzepni´cia, a tak˝e omówi∏
czynniki rokownicze w przebiegu posocznicy meningokokowej.
Nast´pny wyk∏ad w tej sesji na temat „Rola szczepieƒ
w profilaktyce zaka˝eƒ inwazyjnych” wyg∏osi∏ dr Pawe∏
Grzesiowski.
Profilaktyka zaka˝eƒ inwazyjnych to przede wszystkim szczepienia przeciwko H. Influenzae typ b, S. pneumoniae, N. meningitidis.
Prelegent przedstawi∏ zarejestrowane w Polsce szcze-
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pionki polisacharydowe nieskoniugowane i skoniugowane przeciwko w/w bakteriom. Szczepionka nieskoniugowana charakteryzuje si´ brakiem immunogennoÊci u dzieci do lat 2, brakiem efektu wtórnej odpowiedzi immunologicznej, w wyniku szczepienia sà wytwarzane przeciwcia∏a o niskiej wartoÊci funkcjonalnej.
Szczepionki polisacharydowe skoniugowane stymulujà
natomiast odpowiedê T–zale˝nà , stymulujà produkcj´
przeciwcia∏ u niemowlàt i dzieci poni˝ej 2 roku ˝ycia,
powtórne dawki szczepionki wywo∏ujà efekt wtórnej
odpowiedzi immunologicznej, a przeciwcia∏a, które sà
wytwarzane majà wysokà wartoÊç funkcjonalnà.
Szczepionki przeciwko Haemophilus influenzae typ
b znane by∏y ju˝ w latach 80-tych (pierwsze preparaty
nieskoniugowane), natomiast od poczàtku lat 90–tych
sà zarejestrowane 3 preparaty skoniugowane, odmienne antygenowo i chemicznie. Wszystkie te skoniugowane szczepionki sà ze sobà kompatybilne, mo˝na je stosowaç zamiennie, 3 lub 4 dawki (zale˝nie od szczepionki) w cyklu szczepienia podstawowego, z minimalnym
odst´pem mi´dzy dawkami wynoszàcym 4 tygodnie.
U dzieci powy˝ej 6 roku ˝ycia szczepionki te generalnie
nie sà zalecane, z wyjàtkiem dzieci z grup ryzyka np.
z os∏abionym uk∏adem odpornoÊciowym, ˝yjàcym
z wirusem HIV, po usuni´ciu Êledziony. Efektem wprowadzenia masowych szczepieƒ p/Hib w niektórych krajach by∏o radykalne zmniejszenie zachorowaƒ na zaka˝enia inwazyjne spowodowane H. influenzae typ b np.
w USA redukcja o 71%, w Anglii i Walii o 90% . W Polsce szczepienie jest zalecane na koszt pacjenta, z wyjàtkiem dzieci w 1 i 2 r. ˝. z rodzin wielodzietnych
(poczàwszy od 3 dziecka) oraz z domów dziecka.
Szczepionki p/pneumokokowe to polisacharydowa
23–walentna nieskoniugowana oraz 7–walentna skoniugowana, w sk∏ad której wchodzi 7 serotypów,
a wÊród nich 4 o najwi´kszej zjadliwoÊci i lekoopornoÊci (6B, 14, 18C, 23F). Szczepionka polisacharydowa
23–walentna obejmuje oko∏o 90% serotypów odpowiedzialnych za zaka˝enia inwazyjne w USA i Europie , wg
zaleceƒ WHO nale˝y jà stosowaç u osób powy˝ej 65
roku ˝ycia z powodu wysokich wspó∏czynników zachorowalnoÊci i ÊmiertelnoÊci oraz u osób z wysokim ryzykiem infekcji pneumokokowej (>2 r. ˝.). Wed∏ug rekomendacji, które znajdà si´ w Programie Szczepieƒ
Ochronnych w Polsce w 2006, szczepionka skoniugo-

AktualnoÊci

wana 7–walentna mo˝e byç stosowana u dzieci od 2 m.
˝. do 2 r.˝.– wg wskazaƒ producenta, a tak˝e u dzieci
w wieku 2–5 lat w okreÊlonych grupach ryzyka np.
dzieci ucz´szczajàce do ˝∏obków, przedszkoli, dzieci
z zaburzeniami odpornoÊci.
Szczepionki przeciwko Neisseria meningitidis to nieskoniugowane preparaty przeciwko wielocukrom
otoczki (czterowalentna przeciwko serotypom A, C, Y,
W135, dwuwalentna przeciwko serotypom A i C oraz
monowalentna przeciwko serotypowi C; w Polsce zarejestrowana jest dwuwalentna p/ sarotypom A i C),
które sà s∏abo immunogenne u dzieci poni˝ej 2 roku
˝ycia i nie wywo∏ujà trwa∏ej pami´ci immunologicznej
oraz szczepionki skoniugowane przeciwko wielocukrom otoczki (monowalentna przeciwko serotypowi C
i czterowalentna przeciwko serotypowi A, C, Y, W135.
W Polsce zarejestrowana jest monowalentna p/serotypowi C), które sà wysoko immunogenne u dzieci
poni˝ej 2 roku ˝ycia.
Prelegent przedstawi∏ skutecznoÊç szczepionki skoniugowanej p/ MEN C w Anglii i Walii – zaszczepiono
12 mln osób poni˝ej 18 roku ˝ycia w ciàgu 2 lat, skutecznoÊç wynios∏a 90% u dzieci poni˝ej 5 roku ˝ycia
i 82% u dzieci i m∏odzie˝y powy˝ej 5 roku ˝ycia.
Podobnà skutecznoÊç zaobserwowano po wdro˝eniu
szczepieƒ p/MEN C w Hiszpanii w 2000 roku.
Niestety przeciwko grupie B Neisseria meningitidis nie
zosta∏a jeszcze zarejestrowana szczepionka, chocia˝ badania sà zaawansowane. W podsumowaniu prelegent zaznaczy∏, ˝e istnieje potrzeba udoskonalania i szerszego stosowania i szczepionek przeciw zaka˝eniom inwazyjnym.
W czasie II Sesji odby∏a si´ dyskusja panelowa ekspertów na temat zmian w Programie Szczepieƒ
Ochronnych. Moderatorem by∏ prof. Jacek Wysocki,
który uzasadni∏ potrzeb´ zmian w PSO ze wzgl´du na:
● zmiany sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na
Êwiecie
● post´py wiedzy na temat skutecznoÊci i bezpieczeƒstwa szczepieƒ
● pojawianie si´ nowych szczepionek
● zmieniajàce si´ zalecenia do szczepieƒ, zgodne
z rekomendacjami instytucji uznanych na Êwiecie
(WHO, CDC, AAP, ACIP) oraz zaopiniowane
przez polskie instytuty (PZH, NIZP), towarzystwa
naukowe i ekspertów.
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Profesor Wysocki podkreÊli∏, ˝e PSO w Polsce jest
realizowany w wysokim odsetku, w wyniku szczepieƒ
zosta∏a osiàgni´ta szybka poprawa sytuacji epidemiologicznej WZW B i zrealizowane za∏o˝enia programu eradykacji poliomyelitis. Modyfikacji wymaga nieracjonalny schemat szczepieƒ p/gruêlicy, upowszechnieniu
natomiast szczepienie p/Haemophilus influenzae typu B
i p/grypie (zw∏aszcza wÊród osób > 65 r. ˝., gdzie odsetek zaszczepienia w Polsce wynosi tylko 7%).Zmiany w
PSO majà na celu jak najlepszà ochron´ polskiej populacji przed chorobami zakaênymi przy racjonalnym
wykorzystaniu dost´pnych zasobów materialnych.
W III Sesji dr Ryszard Konior i dr Leszek Szenborn
zaprezentowali przypadki kliniczne zaka˝eƒ inwazyjnych wywo∏anych przez bakterie otoczkowe, omawiajàc objawy, trudnoÊci diagnostyczne, leczenie oraz
obserwowane powik∏ania tych chorób.
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VHP - nowoczesna metoda dekontaminacji
Tehand Sp.z o.o.

Procesy dekontaminacji mogà byç prowadzone
z wykorzystaniem ró˝norodnych metod. Do tego celu
wykorzystuje sie szerokà palet´ preparatów ró˝niàcych
si´ od siebie skutecznoÊcià biobójczà i kompatybilnoÊcià materia∏owà. Ogólnie rzecz bioràc,metody tego
rodzaju sà wyjàtkowo czasoch∏onne i wymagajà du˝ego
nak∏adu pracy,a kwestia ich walidacji jest wàtpliwa.
Do powszechnego u˝ycia wchodzà obecnie metody
zautomatyzowanej dekontaminacji,∏atwe w stosowaniu,a zapewniajàce wy˝szy poziom sterylnoÊci, kompatybilnosci materia∏owej,w pe∏ni walidowalne i tanie
w eksploatacji.
Technologia VHP to system w którym medium biobójczym jest gazowa forma nadtlenku wodoru /Vapour
Hydrogen Peroxide /.Opracowana zosta∏a przez Firm´
Steris /dawniej AMSCO/i zarejestrowana przez Amerykaƒskà Agencj´ Ochrony Êrodowiska EPA. Metod´
VHP cechuje bardzo szerokie spektrum aktywnoÊci
wirusobójczej, bakteriobójczej, grzybobójczej sporobójczej/tab.1/
Najnowsze badania dowodzà skutecznoÊci metody
VHP w zwalczaniu parwowirusów,jaj nicieni, patoge-

nów zawartych w ˝ywnoÊci a tak˝e wcia˝ pojawiajàcych
si´ nieznanych form mikrobiologicznych,których efektem sà nowe choroby takie jak SARS,BSE czy Ptasia
Grypa. Mechanizm dzia∏ania biobójczego polega na
∏àczeniu sie aktywnych rodników /powstajàcych w trakcie transformacji nadtlenku wodoru z fazy ciek∏ej
w gazowà/z DNA komórki prowadzàc do jej Êmierci.
Biodekontaminacja VHP to proces „suchy”,wykorzystujàcy znacznie ni˝sze st´˝enia substancji czynnej
ni˝ w przypadku metod bazujàcych na cieczach utleniajàcych/wybielacze chlorowe czy kombinacje nadtlenku
wodoru i kwasu nadoctowego/.Decyduje to o wyjàtkowej kompatybilnosci materia∏owej metody VHP,która
jest bezpieczna dla wi´kszoÊci materia∏ów w tym metali,plastików,szk∏a,silikonów i co bardzo wa˝ne dla aparatury medycznej i sprz´tu elektronicznego jaki znajduje si´ w pomieszczeniu poddawanemu dekontaminacji.
du˝a zaletà metody jest jej doskona∏y profil bezpieczeƒstwa i przyjaznoÊç Êrodowisku. W przeciwieƒstwie do
ciek∏ego nadtlenku,VHP bardzo szybko rozpada si´ na
tlen i wod´,nie stanowi wi´c zagro˝enia dla Êrodowiska
naturalnego.

38
Biuletyn 2005, 3-4 (28)

Publikacje sponsorowane

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

Technologia dekontaminacji VHP przebiega pod
ciÊnieniem atmosferycznym i mo˝e byç przeprowadzana w zakresie temperatur od 4 do 80 st. Celsjusza. Cykl
sk∏ada sie z czterech faz:a/odwilgocenia b/nasycenia
c/sterylizacji d/aeracji. Przebieg poszczególnych faz jest
sterowany i monitorowany przez generator VHP. Przeznaczone do dekontaminacji pomieszczenie poddawane jest odwilgoceniu do poziomu poni˝ej 40%
wilgotnoÊci wzgl´dnej. Nast´pnie rozpoczyna si´ wprowadzanie VHP do momentu osiàgni´cia st´˝enia biobójczego /nasycanie/.W czasie fazy sterylizacji system
utrzymuje nadtlenek wodoru w formie suchego
gazu,dzi´ki czemu maksymalizowana jest jego skutecznoÊç i na bie˝àco odprowadza i uzupe∏nia VHP
w pomieszczeniu.
W fazie aeracji wprowadzanie VHP do pomieszczenia zostaje wstrzymane,a gaz jest odprowadzany przez
generator a˝ do osiàgni´cia bezpiecznego poziomu st´˝enia- poni˝ej 1 ppm.
Typowy cykl VHP w warunkach ciÊnienia atmosferycznego tab.2
Czas cyklu ró˝ni si´ w zale˝noÊci od kubatury,wymaganego poziomu dekontaminacji i zawartoÊci pomieszczenia. Dla przyk∏adu czas cyklu w przypadku laboratorium badawczego/o kubaturze pow.160 m3/,gdzie
stwierdzono obecnoÊç parwowirusów, wyniós∏ mniej
ni˝ 3 godziny. Zautomatyzowany cykl dekontaminacyj-

ny pozwala na rutynowà walidacj´ i zapisywanie parametrów cyklu.
Omówiona pokrótce niskotemperaturowa, przebiegajàca pod ciÊnieniem atmosferycznym, dekontaminacja metodà VHP, jest szybkà i skutecznà technologià
stosowanà dla przestrzeni zamkni´tych,które mogà
zawieraç ró˝norodne mikroorganizmy, w tym bakterie
przetrwalnikowe. Systemy tego rodzaju wykorzystywane sà powszechnie do zwalczania patogenów zwieszonych w powietrzu oraz znajdujàcych si´ na powierzchniach zarówno w pomieszczeniach szpitalnych typu sale
operacyjne czy gabinety zabiegowe /wraz z ca∏à aparaturà medycznà i elektronicznà/, jak i laboratoriach
naukowo-badawczych o wysokiej klasie bezpieczeƒstwa
biologicznego, zwierz´tarniach /metoda VHP jest
zabójcza dla prionów/ itp. Tak˝e mniejsze kubatury
typu komory laminarne, izolatory,inkubatory,przewody
i filtry w placówkach produkcji farmaceutycznej, mogà
i sà dekontaminowane tà technologià.
Firma Tehand Sp.z o.o. wraz z w∏aÊcicielem technologii amerykaƒskà Firmà Steris, podj´∏a si´ zadania wprowadzenia tej procedury na rynek w Polsce. Przeprowadzone praktyczne pokazy zastosowania technologii VHP
w PZH w Warszawie,Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy oraz Szpitalu Specjalistycznym im.Gromkowskiego we Wroc∏awiu, po∏àczone z weryfikacjà jej skutecznoÊci, w pe∏ni potwierdzi∏y zalety i mo˝liwoÊci metody.
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INFORMACJA OGÓLNA O KURSACH
wymaganych Rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia
w sprawie kwalifikacji cz∏onków zespo∏ów kontroli
zaka˝eƒ zak∏adowych (DZ. U. 285 poz. 2869)
W zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie rozporzàdzenia Min.
Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji cz∏onków zespo∏u kontroli zaka˝eƒ zak∏adowych
obowiàzujà nowe wymagania dotyczàce lekarzy i piel´gniarek sprawujàcych funkcje w ramach nadzoru nad
zaka˝eniami w zak∏adach opieki zdrowotnej.
Wychodzàc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom
Êrodowiska medycznego, Zak∏ad Profilaktyki Zaka˝eƒ
i Zaka˝eƒ Szpitalnych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego we wspó∏pracy z Krajowà Grupà
Roboczà ds. Zaka˝eƒ Szpitalnych oraz Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa na mocy ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych organizuje szkolenia dla
lekarzy i piel´gniarek nie posiadajàcych wymaganych w
w/w Rozporzàdzeniu specjalizacji.
Programy szkoleƒ uzyska∏y pozytywnà opini´ Konsultantów Krajowych ds. Chorób Zakaênych, G∏ównego Inspektora Sanitarnego oraz Centrum Kszta∏cenia
Podyplomowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych. Ponadto,
lekarze, którzy ukoƒczà kurs otrzymujà punkty edukacyjne zgodnie z wymogami okreÊlonymi w uchwale
Naczelnej Izby Lekarskiej ze stycznia 2005 roku.
Wyk∏adowcy to praktycy rekrutujàcy si´ spoÊród cz∏onków i wspó∏pracowników dzia∏ajàcej od 1997 roku
Krajowej Grupy Roboczej ds. Zaka˝eƒ Szpitalnych.
Szkolenia obejmujà ca∏y zakres tematyczny dotyczàcy zagadnieƒ zwiàzanych z kontrolà nad zaka˝eniami
w szpitalu, w tym epidemiologi´ i mikrobiologi´, prawne i organizacyjne podstawy kontroli zaka˝eƒ, rejestracj´ i monitorowanie, procedury zapobiegania i zwalczania zaka˝eƒ, post´powanie w ognisku epidemicznym,
zasady sterylizacji, dezynfekcji i higieny zak∏adowej
oraz polityki antybiotykowej w zak∏adzie opieki zdrowotnej.
Po zaliczeniu kursu uczestnicy otrzymujà certyfikat
uprawniajàcy do pe∏nienia funkcji lekarza przewodni-

Informacje

czàcego zespo∏u kontroli zaka˝eƒ szpitalnych lub piel´gniarki pe∏niàcej funkcj´ piel´gniarki epidemiologicznej
do czasu uzyskania wymaganych Rozporzàdzeniem specjalizacji.
JednoczeÊnie zapraszamy do udzia∏u w cyklicznych
ogólnopolskich konferencjach poÊwi´conych powy˝szym zagadnieniom:
1. IV Ogólnopolski Zjazd Komitetów i Zespo∏ów
Kontroli Zaka˝eƒ Szpitalnych 26-27 czerwca
2006, w sali Biblioteki Narodowej w Warszawie
2. VI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa 8-11 paêdziernika 2006 r, Hotel Andres, Stare Jab∏onki
k/Ostródy
Koordynatorzy Szkolenia
dr med .Pawe∏ Grzesiowski, mgr Anna Zió∏ko
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Zasady organizacji szkolenia dla lekarzy – przewodniczàcych zespo∏ów kontroli zaka˝eƒ zak∏adowych:
Kurs specjalistyczny obejmuje ∏àcznie 120 godzin
podzielonych na 2 cz´Êci:

W ramach powy˝szej op∏aty uwzgl´dniono koszty
uczestnictwa w zaj´ciach teoretycznych, warsztatach
i zaj´ciach praktycznych (w tym zaj´cia komputerowe),
obszerne materia∏y szkoleniowe (slajdy ze wszystkich
wyk∏adów), przerwy kawowe oraz obiady podczas
trwania zaj´ç dydaktycznych.

1. Cz´Êç I - obejmuje 20 godzin wyk∏adów wprowadzajàcych.
Najbli˝sze planowane terminy rozpocz´cia cz´Êci I:
9-10 marzec; 27-28 marzec oraz czerwiec 2006
roku.
Miejsce kursu – ul. Che∏mska 30/34, Warszawa,
NIZP.
2. Cz´Êç II - obejmuje 100 godzin dydaktycznych,
w 3 blokach warsztatowych (8 dni w Warszawie)
oraz 1 bloku praktycznym (1-2 dni) w szpitalach
na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, pomorskiego lub Êlàskiego
Miejsce kursu - ul. Che∏mska 30/34, Warszawa,
NIZP.
Szkolenia obejmujà nast´pujàcy zakres tematyczny:
✔ epidemiologia i mikrobiologia zaka˝eƒ szpitalnych; prawne podstawy nadzoru nad zaka˝eniami
w zoz; organizacja i zadania systemu kontroli zaka˝eƒ w zoz;
✔ rejestracja i monitorowanie zaka˝eƒ szpitalnych;
procedury zapobiegania i zwalczania zaka˝eƒ
zak∏adowych; post´powanie w ognisku epidemicznym;
✔ zasady sterylizacji, dezynfekcji i higieny zak∏adowej; podstawy gospodarki odpadami medycznymi;
✔ polityka antybiotykowa w zak∏adzie opieki zdrowotnej;
✔ wspó∏dzia∏anie zespo∏u kontroli zaka˝eƒ szpitalnych z Paƒstwowà Inspekcjà Sanitarnà
✔ zasady negocjacji i komunikowania w trudnych
sytuacjach.
Koszt kursu wynosi 1200 z∏ bez noclegów, istnieje
mo˝liwoÊç rozbicia op∏aty na 2 raty.
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Zasady organizacji szkolenia dla piel´gniarek pe∏niàcych funkcj´ piel´gniarek epidemiologicznych
Kurs kwalifikacyjny obejmuje ∏àcznie 451 godzin
dydaktycznych:

Informacje

logicznej, rol´ i zadania piel´gniarki, po∏o˝nej
w zakresie rejestracji i monitorowania zaka˝eƒ
zak∏adowych oraz opracowywania ogniska epidemiologicznego, poradnictwo merytoryczne – projektowanie i prowadzenie szkoleƒ, opracowywanie
standardów i procedur.

Szkolenie realizuje zgodny z Rozporzàdzeniem Min.
Zdrowia z 2003 roku o kszta∏ceniu piel´gniarek
i po∏o˝nych, zakres kursu kwalifikacyjnego obejmujàcego zaj´cia teoretyczne i praktyczne.
Planowany termin rozpocz´cia – maj 2006 r.
Zaj´cia odbywaç si´ b´dà w trybie mieszanym, tj.
sesji kilkudniowych oraz w formie spotkaƒ sobotnioniedzielnych.
Koszt kursu wynosi 1500 z∏otych bez noclegów, istnieje mo˝liwoÊç rozbicia op∏aty na 2 raty. W ramach
powy˝szej op∏aty uwzgl´dniono koszty uczestnictwa w
zaj´ciach teoretycznych, warsztatach i zaj´ciach praktycznych (w tym zaj´cia komputerowe), obszerne materia∏y szkoleniowe (slajdy ze wszystkich wyk∏adów),
przerwy kawowe oraz obiady podczas trwania zaj´ç
dydaktycznych.
Tematyka bloku ogólnozawodowego realizuje
zagadnienia z zakresu:
✔ elementów psychologii, socjologii, etyki oraz
prawa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
zaka˝eƒ w placówkach ochrony zdrowia;
✔ zasad organizacji pracy i problemów zawodowych
piel´gniarek i po∏o˝nych, post´powania w stanach
zagro˝enia ˝ycia i zasad leczenia krwià, podstaw
informatyki i statystyki medycznej
Tematyka bloku specjalistycznego obejmuje:
wybrane zagadnienia z zakresu epidemiologii,
mikrobiologii i immunologii, zasady racjonalnej
terapii, swoiste i nieswoiste mechanizmy obronne;
✔ zasady organizacji i funkcjonowania s∏u˝b sanitarno - epidemiologicznych;
✔ profilaktyk´ zaka˝eƒ zak∏adowych w zak∏adach
opieki zdrowotnej;
✔ wybrane obszary ryzyka zaka˝eƒ zak∏adowych;
✔ organizacj´ pracy piel´gniarki, po∏o˝nej epidemio✔
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Informacja o Stowarzyszeniu Higieny Lecznictwa
W dniu 30 maja 2003r. Walne Zgromadzenie cz∏onków Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa dokona∏o wyboru
nowych w∏adz. W sk∏ad nowego Zarzàdu weszli: dr Pawe∏ Grzesiowski (przewodniczàcy), dr Gra˝yna Dulny,
dr Barbara Karwacka, mgr El˝bieta Lejbrandt (w-ce przewodniczàca), mgr Anna Roszak, mgr Maria Sa∏amacha (skarbnik), dr Janusz S∏odziƒski, mgr Anna Tymoczko (sekretarz), mgr Anna Zió∏ko (w-ce przewodniczàca).
Zgodnie ze statutem, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa realizuje nast´pujàce cele:
1. szkolenia i konferencje naukowo-szkoleniowe dla cz∏onków i sympatyków Stowarzyszenia (co najmniej 2 razy
w roku, dwudniowe spotkania)
2. wydawanie biuletynu i innych wydawnictw edukacyjno–informacyjnych
3. uruchomienie strony internetowej Stowarzyszenia oraz utworzenie banku informacji o nowoczesnych programach
higieny
4. udzia∏ w pracach legislacyjnych w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci
5. rozwijanie wspó∏pracy mi´dzy inspekcjà sanitarnà a pracownikami medycznymi i przedstawicielami innych
zawodów
6. propagowanie nowych technologii i systemów higieny o gwarantowanej jakoÊci
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa istnieje od 1997 roku, zrzesza w swoich szeregach ponad 450 pracowników
inspekcji sanitarnej, piel´gniarek i lekarzy pe∏niàcych funkcje w szpitalnych zespo∏ach ds. jakoÊci, zespo∏ach kontroli
zaka˝eƒ szpitalnych, pracowników dzia∏ów sterylizacji i dezynfekcji, a tak˝e podjednostek zajmujàcych si´ utylizacjà
odpadów. Wielodyscyplinarna grupa cz∏onków Stowarzyszenia stwarza unikatowà mo˝liwoÊç wymiany doÊwiadczeƒ w
zakresie zagadnieƒ decydujàcych o jakoÊci opieki medycznej i bezpieczeƒstwie pacjentów i personelu w zak∏adach opieki zdrowotnej.
W ramach swojej dzia∏alnoÊci, Stowarzyszenie organizuje w ciàgu roku dwie jednodniowe oraz trzydniowà konferencj´ naukowo-szkoleniowà, których celem jest przedstawienie najnowszych informacji w zakresie zapobiegania i kontroli zaka˝eƒ oraz szeroka dyskusja w gronie przedstawicieli zak∏adów opieki zdrowotnej oraz jednostek odpowiedzialnych za nadzór sanitarny. W spotkaniach tych uczestniczà tak˝e przedstawiciele producentów preparatów dezynfekcyjnych i myjàcych, sprz´tu i aparatury medycznej, prezentowane sà najnowsze produkty i systemy wspomagajàce
nowoczesny program higieny. W trakcie konferencji organizowane sà sesji wyk∏adowe wy∏àcznie dla przedstawicieli tych
firm, podczas których uczestnicy szkolenia majà okazj´ zapoznaç si´ z nowymi technologiami.
W ciàgu ostatnich 2 lat cz∏onkowie zarzàdu Stowarzyszenia czynnie uczestniczyli w pracach legislacyjnych rzàdu
w zakresie bezpieczeƒstwa biologicznego w miejscu pracy, chorób zakaênych i zaka˝eƒ czy rejestracji produktów
leczniczych i wyrobów medycznych. Stowarzyszenie jest wydawcà Biuletynu, który jest bezp∏atnie przekazywany
cz∏onkom i zainteresowanym osobom.
Adres do korespondencji:
Siedziba Zarzàdu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
00-725 Warszawa, ul. Che∏mska 30/34
tel: (22) 851 52 05
fax (22) 331 15 64
mail: shl@cls.edu.pl
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Artuku∏y przeglàdowe

DEKLARACJA CZ¸ONKA ZWYCZAJNEGO
Zg∏aszam ch´ç przystàpienia/odnowienia przynale˝noÊci do Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Wyra˝am zgod´ na
zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie SHL.
Zobowiàzuj´ si´ do przestrzegania postanowieƒ Statutu Stowarzyszenia oraz op∏acania sk∏adek cz∏onkowskich.

NAZWISKO:
IMI¢:
STOPIE¡ / TYTU¸ NAUKOWY
FUNKCJA:
ADRES ZAMIESZKANIA:
MIASTO:

KOD:

ULICA:

NR:

TEL:

E–MAIL:

MIEJSCE PRACY:
NAZWA
MIASTO

KOD:

ULICA:

NR:

TEL:

FAX:

E–MAIL:
Data wstàpienia do SHL (w przypadku odnowienia cz∏onkostwa):
ADRES DO KORESPONDENCJI:

ZAMIESZKANIA

MIEJSCE PRACY

DATA
............................................

CZYTELNY PODPIS
............................................

Sk∏adki cz∏onkowskie w wysokoÊci 40 zlotych prosimy nadsy∏aç na konto SHL:
BG˚ oddzia∏ w Koninie 06 2030 0045 1110 0000 0059 2570
z dopiskiem Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, 62–500 Konin, ul. Staszica 16
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