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Szanowni Paƒstwo,
Po raz czwarty witamy w Starych Jab∏onkach!
VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa cieszy si´ ogromnym zainteresowaniem, po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia, byliÊmy zmuszeni do ograniczenia liczby zg∏oszeƒ ze wzgl´du na limit miejsc hotelowych. To dla nas wielka radoÊç,
ale i ogromne wyzwanie, poniewa˝ musimy ca∏y czas podnosiç jakoÊç naszych konferencji, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i imprez towarzyszàcych.
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa obchodzi w tym roku 10 lecie swojego istnienia. Jest to jednoczeÊnie rok nowej kadencji Zarzàdu. Podczas wyborów nowych w∏adz Stowarzyszenia, które odby∏y si´ w czerwcu bie˝àcego roku ust´pujàcy Zarzàd
uzyska∏ absolutorium Walnego Zgromadzenia Cz∏onków i w podobnym sk∏adzie zosta∏ wybrany na kolejnà kadencj´.
Z wielkà radoÊcià przedstawiamy Paƒstwu pe∏ny sk∏ad nowego Zarzàdu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa na
IV kadencj´ (2007-2011):
Dr med. Pawe∏ Grzesiowski (przewodniczàcy),
mgr El˝bieta Lejbrandt (w-ce przewodniczàca),
mgr Anna Zió∏ko (w-ce przewodniczàca),
mgr Anna Tymoczko (sekretarz),
mgr Anna Roszak (skarbnik),
oraz cz∏onkowie:
lek. Marta Kania-Pud∏o,
mgr Danuta Pawlik,
dr med. Janusz S∏odziƒski,
mgr Maria Karczewska
Dzi´kujàc serdecznie za dotychczasowà wspó∏prac´ oraz zaufanie, jakim obdarzyliÊcie Paƒstwo nowy Zarzàd, zapraszamy do wspó∏tworzenia dalszych sukcesów naszego Stowarzyszenia.
Oddajemy w Paƒstwa r´ce kolejny numer biuletynu, w którym zawarte zosta∏y materia∏y dotyczàce bie˝àcych problemów
zaka˝eƒ pozaszpitalnych oraz szpitalnych, nowe regulacje prawne i ich omówienie oraz nowe technologie dla szpitali.
˚yczymy owocnych obrad oraz mi∏ych chwil w Starych Jab∏onkach!

w imieniu Zarzàdu
Przewodniczàcy Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
Dr med. Pawe∏ Grzesiowski
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PROGRAM VII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ
STOWARZYSZENIA HIGIENY LECZNICTWA
7.10.2007 r. NIEDZIELA
16.00 – 20.00
19.00

Rejestracja uczestników
Kolacja

8.10.2007 r. PONIEDZIA¸EK
8.00 – 9.30
9.30

Rejestracja uczestników
Otwarcie konferencji

9.30 – 12.00
9.30 – 10.00

11.30 –12.00
12.00 – 12.30

SESJA I WYK¸ADOWA - NOWE ZAGRO˚ENIA W SZPITALACH
Gruêlica jako problem epidemiologiczny – Ireneusz Szczuka, Instytut Gruêlicy
i Chorób P∏uc w Warszawie
Beztlenowce – Clostridium difficile – Piotr Leszczyƒski, Akademia Medyczna
w Warszawie
Wirusowe biegunki w szpitalu – Pawe∏ Grzesiowski, NIL, Warszawa
Kontrola zaka˝eƒ miejsca operowanego – podejÊcie procesowe – Arkadiusz
Kubacki, Szpital Wojewódzki, Konin
Dyskusja
Przerwa kawowa

12.30 – 14.00

SESJA II – NOWOÂCI RYNKU HIGIENY I DEZYNFEKCJI

14.00 – 16.00

Przerwa obiadowa

16.00 – 18.30

18.00 – 18.30

SESJA III WARSZTATOWA – PRAWNE ASPEKTY EPIDEMIOLOGII
SZPITALNEJ
Incydent medyczny w Êwietle prawa farmaceutycznego i rola apteki szpitalnej
– Barbara Jaworska-¸uczak, Urzàd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych
Skargi i interwencje Inspekcji Sanitarnej w szpitalach – Anna Tymoczko,
WSSE Warszawa
Analiza wybranych orzeczeƒ sàdowych w sprawie zaka˝eƒ szpitalnych
– eksperci SHL
Dyskusja

20.00 – 24.00

Koncert Katarzyny Sobczyk i kolacja taneczna

10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30

16.00 – 16.30

16.30 – 17.00
17.00 – 18.00

4
Biuletyn 2007, 3-4 (32)

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

Artuku∏y przeglàdowe

9.10.2007 r. WTOREK
8.30 – 9.30

Âniadanie z ekspertem SHL

9.30 – 12.00
9.30 – 10.00

11.30 – 12.00
12.00 – 12.30

SESJA IV WYK¸ADOWA – NOWE PROCEDURY DLA SZPITALA
Prewencja zaka˝eƒ paciorkowcami grupy B w po∏o˝nictwie i neonatologii
Danuta Pawlik, Zofia ˚ak-Pu∏awska ZOZ Maków Mazowiecki, ZOZ Wo∏omin
Pacjent z podejrzeniem sepsy – zasady post´powania personelu medycznego
i zespo∏u kontroli zaka˝eƒ szpitalnych – Marta Kania-Pud∏o, WIM Warszawa
Immunoprofilaktyka zaka˝eƒ u personelu medycznego – Ewa Duszczyk,
Akademia Medyczna w Warszawie
Propozycje procedur bezpiecznej p∏ynoterapii pozajelitowej w szpitalu
– Anna Zió∏ko, NIL, Warszawa
Dyskusja
Przerwa kawowa

12.30 – 14.00

SESJA V – NOWOÂCI RYNKU HIGIENY I DEZYNFEKCJI

14.00 – 16.00

Przerwa obiadowa

16.00 – 18.30
16.00 – 16.30

SESJA VI WYBRANE PROCEDURY PREWENCJI ZAKA˚E¡
Zaka˝enia pa∏eczkami Legionella w sieciach wodnych w szpitalach –
Renata Matuszewska, Paƒstwowy Zak∏ad Higieny
Post´powanie z pacjentem operowanym – Maria Karczewska,
Szpital Wojewódzki, Konin
Propozycje organizacji sterylizacji w zoz – przyk∏adowe rozwiàzania
– El˝bieta Lejbrandt WSSE Warszawa
Dyskusja panelowa – incydent medyczny zwiàzany z kontaminacjà wyrobu

10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30

16.30 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
medycznego
18.00 – 18.30
20.00 – 24.00

Dyskusja
Wieczór muzyki ˝eglarskiej Grzegorza Tyszkiewicza „GOOROO”
przy ognisku i kolacja plenerowa

10.10.2007 r. ÂRODA
9.00-10.00
10.00

Âniadanie z ekspertem SHL
Zakoƒczenie konferencji
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WIRUSOWE BIEGUNKI SZPITALNE
Pawe∏ Grzesiowski, El˝bieta Lejbrandt
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

Zaka˝enia rotawirusowe
Rotawirusy (RRV) nale˝à do grupy bezotoczkowych
wirusów z podwójnà nicià RNA, genom jest z∏o˝ony
z 11 segmentów kodujàcych szeÊç bia∏ek strukturalnych
oraz pi´ç bia∏ek funkcjonalnych. Wirusy te wykazujà
du˝à stabilnoÊç w Êrodowisku, sà przenoszone drogà
pokarmowà, ale jest tak˝e mo˝liwe zaka˝enie drogà
kropelkowà oraz poprzez wod´ lub ˝ywnoÊç ska˝one
wydzielinami i wydalinami osób chorych. RRV wykazuje najwy˝szà aktywnoÊç w okresie jesienno-zimowym
w klimacie umiarkowanym, ze szczytem epidemicznym
w okresie od listopada do kwietnia. Rotawirusy sà najcz´stszà przyczynà ci´˝kich biegunek u dzieci, najcz´stszà przyczynà hospitalizacji z powodu biegunki oraz
ponad pó∏ miliona zgonów rocznie na ca∏ym Êwiecie.
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.
Okres inkubacji zaka˝enia wynosi Êrednio 2 dni,
objawy obejmujà nudnoÊci, wymioty, nasilonà wodnistà
biegunk´, która trwa od 3 do 8 dni. Objawom tym
mo˝e towarzyszyç goràczka, bóle brzucha, os∏abienie.
Rozpoznanie zaka˝enia jest ustalane na podstawie objawów klinicznych oraz testów wirusologicznych.
Dost´pne sà szybkie testy wykrywajàce antygen wirusowy w stolcu, testy immunoenzymatyczne, a tak˝e metody molekularne (RT-PCR). Nie istnieje etiologiczne
leczenie zaka˝eƒ rotawirusowych, post´powanie obejmuje uzupe∏nianie strat p∏ynów oraz zaburzeƒ elektrolitowych, wed∏ug danych epidemiologicznych, co najmniej 10% dzieci wymaga nawadniania parenteralnego. W ostatnich latach istotny post´p dotyczy mo˝liwoÊci swoistej immunoprofilaktyki zaka˝eƒ rotawirusowych. W 2006 roku zarejestrowane zosta∏y na Êwiecie dwie nowe szczepionki przeciw RRV. Pierwsza
z nich to szczepionka atenuowana, zawierajàca reasortanty szczepów ludzkich i bydl´cych (Rotateq), druga
zawiera atenuowany ludzki szczep G1P8 rotawirusa
(Rotarix). Obie te szczepionki muszà byç podane przed
ukoƒczeniem 24 tygodnia ˝ycia. W badaniach klinicz-

nych skutecznoÊç obu preparatów jest wysoka, nie
stwierdzono ˝adnych powa˝nych dzia∏aƒ niepo˝àdanych, w tym zwiàzanych z wg∏obieniem jelit. Wydalanie
wirusa ze stolcem utrzymywa∏o si´ u ponad po∏owy
dzieci przez oko∏o 10 dni po podaniu pierwszej dawki
szczepionki, po podaniu drugiej dawki nie przekracza∏o 10% dzieci.
Zaka˝enia norowirusowe
Norowirusy (NRV), wczeÊniej nazywane Norwalklike nale˝à do rodzaju Norovirus z rodziny Caliciviridae. Sà to wirusy bezotoczkowe, genom stanowi jednoniciowa czàsteczka RNA(+), nie namna˝ajà si´
w warunkach in vitro. Wirus przenosi si´ drogà pokarmowà poprzez ska˝onà wod´ lub ˝ywnoÊç oraz poprzez
kontakt bezpoÊredni lub poÊredni z zaka˝onà osobà lub
jej wydalinami. èród∏em zaka˝enia mogà byç Êwie˝e
lub mro˝one warzywa i owoce nie poddane obróbce
cieplnej, które mog∏y ulec ska˝eniu norowirusem na
etapie zbioru, skupu lub produkcji, lody, kanapki,
mi´so, ciasta, „owoce” morza. Zanieczyszczona woda
pitna oraz woda w basenach i kàpieliskach równie˝
mo˝e byç êród∏em zachorowania. Do infekcji mo˝e
dojÊç równie˝ poprzez kontakt z chorymi osobami, najcz´Êciej poprzez aerosol powstajàcy podczas wymiotów
oraz poprzez kontakt z przedmiotami, powierzchniami
zanieczyszczonymi czàsteczkami wirusa. Transmisja
wirusa jest u∏atwiona przez powszechne wyst´powanie
i wysokà stabilnoÊç w Êrodowisku (wirus jest odporny
na zamra˝anie, w tych warunkach mo˝e prze˝yç nawet
przez kilka lat) oraz niewielkà dawk´ zaka˝ajàcà. Norowirusy sà odporne na warunki Êrodowiska, temperatura 60oC niszczy je dopiero po 30 minutach. Preparaty
dezynfekcyjne inaktywujàce te wirusy muszà mieç szerokie spektrum dzia∏ania, ich zakres dzia∏ania musi
obejmowaç wirusy bezotoczkowe np. wysokie st´˝enie
zwiàzków chloru lub kwas nadoctowy.
Norowirusy sà wysoce zakaêne, bowiem dawka
zaka˝ajàca wynosi od 10 do 100 czàsteczek wirusowych. Po wnikni´ciu do organizmu wirus ulega replikacji w komórkach b∏ony Êluzowej jelita cienkiego,
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uszkadza kosmki jelitowe i zaburza wch∏anianie D-ksylozy, laktozy i t∏uszczów. U osób zainfekowanych obserwuje si´ równie˝ zaburzenia czynnoÊci ruchowych
˝o∏àdka i jego opóênione opró˝nianie. Okres inkubacji
wynosi 1-2 dni, choroba charakteryzuje si´ ostrym
poczàtkiem w postaci nudnoÊci, gwa∏townych wymiotów, wodnistej biegunki, bólami brzucha, którym mo˝e
towarzyszyç niewielkiego stopnia goràczka. Inne niespecyficzne objawy obejmujà dreszcze, bóle g∏owy, mi´Êni, os∏abienie.
U zdrowych, doros∏ych choroba trwa krótko od 24
do 60 godzin, natomiast u dzieci biegunka mo˝e trwaç
do tygodnia, a wydalanie wirusa nawet do 4 tygodni.
Najcz´Êciej wyst´pujàcym powik∏aniem jest odwodnienie, szczególnie groêne u niemowlàt i dzieci m∏odszych
oraz osób w podesz∏ym wieku. Âredni czas trwania choroby wynosi 2-3 dni, ale u pacjentów z upoÊledzonà
odpornoÊcià przebieg zaka˝enia mo˝e byç d∏u˝szy
i ci´˝szy, u chorych w trakcie immunosupresji po transplantacji obserwowano przewlek∏e zaka˝enia. W niektórych przypadkach wydalanie wirusa mo˝e wyprzedzaç wystàpienie objawów choroby, co utrudnia post´powanie w ognisku epidemicznym, jak równie˝ uniemo˝liwia w praktyce izolacj´ chorych. Leczenie zaka˝enia NRV nie jest specyficzne i obejmuje post´powanie
objawowe polegajàce na uzupe∏nianiu p∏ynów i wyrównywanie zaburzeƒ elektrolitycznych. Metody diagnostyczne obejmujà mikroskopi´ elektronowà, techniki
molekularne oraz najbardziej rozpowszechnione, badania serologiczne. Testy Elisa wymagajà oko∏o 104 – 106
czàsteczek wirusa w próbce, umo˝liwiajà wykrycie
antygenu bezpoÊrednio w kale lub wymiocinach, ale w
tym wypadku wirusy nie muszà byç w idealnym, nienaruszonym stanie. Nale˝y pami´taç, ˝e wyniki badania
mogà byç negatywne mimo, ˝e u pacjenta sà objawy
chorobowe, nie nale˝y zapominaç o tym, ˝e eliminacja
patogenu z organizmu chorego zachodzi w sposób nieciàg∏y a w próbkach zachodzi cz´sto nierównomierna
dystrybucja poszukiwanego antygenu co daje nierównomierne st´˝enia patogenu w wynikach. Próbki ka∏u
do badania muszà byç transportowane w temperaturze
oko∏o 4oC, mogà byç przechowywane w tej temperaturze do czasu wykonania badania przez 2 tygodnie, natomiast powy˝ej 2 tygodni przechowywane w temperaturze oko∏o – 20oC.
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Post´powanie w szpitalnym ognisku biegunki wirusowej
Opisano szereg ognisk epidemicznych wywo∏anych
przez RRV i NRV, mi´dzy innymi w oddzia∏ach szpitalnych, domach opieki, ˝∏obkach, wÊród za∏óg i pasa˝erów statków, samolotów. W Polsce liczba zg∏oszonych
ognisk epidemicznych biegunek wirusowych w szpitalach w 2006 roku stanowi∏a prawie po∏ow´ wszystkich
zg∏oszonych ognisk epidemicznych, wynosi∏a 52, w tym
przewa˝ajàca wi´kszoÊç dotyczy∏a podejrzanych lub
potwierdzonych zaka˝eƒ norowirusowych.
W przypadku wystàpienia takiego ognika epidemicznego, Zasadniczà sprawà jest zastosowanie odpowiednich procedur post´powania, celem niedopuszczenia
do szerzenia si´ wirusów. G∏ówne zasady post´powania
w szpitalach obejmujà
– izolacj´ lub kohortowanie zaka˝onych pacjentów
w pokojach z odr´bnymi w´z∏ami sanitarnymi
– wydzielenie personelu do opieki nad izolowanymi
pacjentami i stosowanie indywidualnych Êrodków
ochrony: stosowanie fartuchów ochronnych przy
wykonywaniu czynnoÊci piel´gnacyjnych przy
pacjentach, u˝ywanie r´kawiczek jednorazowych
przy ewentualnym kontakcie z przedmiotami ska˝onymi, Êcis∏e przestrzeganie zasad higieny ràk
z zastosowaniem do dezynfekcji preparatów dzia∏ajàcych na wirusy bezotoczkowe, stosowanie
maski na usta i nos w sytuacjach, gdy istnieje ryzyko inhalacji aerozoli zawierajàcych wirusy
– ograniczenie przemieszczania si´ pacjentów w szpitalu, przebywanie w wydzielonej sali
– przeprowadzanie zabiegów diagnostycznych i leczniczych, o ile to mo˝liwe, jedynie w pokoju pacjenta (drobny sprz´t medyczny typu ciÊnieniomierze,
stetoskopy, termometry powinny byç dedykowane
dla ka˝dego zaka˝onego pacjenta lub pacjentów
skohortowanych w jednej sali)
– rygorystyczne przestrzeganie zasad sprzàtania
i dezynfekcji powierzchni kilkakrotnie w ciàgu
dy˝uru w otoczeniu zaka˝onych pacjentów (w tym
stoliki, ∏ó˝ka, toalety, klamki itp.) preparatami
o spektrum obejmujàcym wirusy bezotoczkowe
– usuwanie i natychmiastowe dezynfekowanie ewentualnych zanieczyszczeƒ np. wymiociny, ka∏
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– transportowanie bielizny poÊcielowej, odzie˝y
zaka˝onych pacjentów do pralni w zamkni´tych
szczelnie workach i pranie jej z dezynfekcjà termicznà lub termiczno–chemicznà
– stosowanie na materace pokrowców, które mogà
byç poddawane praniu i dezynfekcji
– mycie maszynowe w wysokich temperaturach
naczyƒ i sztuçców lub stosowanie jednorazowych
– wstrzymanie odwiedzin pacjentów oraz przyj´ç
nowych pacjentów do czasu wygaÊni´cia ogniska
epidemicznego
– w razie wystàpienia dolegliwoÊci jelitowych, nawet
∏agodnych u pracowników opiekujàcych si´
pacjentami, natychmiast odsunàç ich od pracy.
Po wygaÊni´ciu ogniska epidemicznego nale˝y przeprowadziç mycie i dezynfekcj´ ca∏ego oddzia∏u preparatami dzia∏ajàcymi na wirusy bezotoczkowe. Konieczne jest równie˝ omówienie z personelem problemów
dotyczàcych wygaszonego ogniska epidemicznego
z uwzgl´dnieniem zasad post´powania ograniczajàcych
w przysz∏oÊci wystàpienie i rozprzestrzenienie si´
podobnych zaka˝eƒ.
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OUTSOURCING US¸UG STERYLIZACYJNYCH W
PUBLICZNYCH ZAK¸ADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ
Jaros∏aw Czapliƒski
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblàgu

Pozyskiwanie przez przedsi´biorstwo pewnych produktów (towarów i us∏ug) od innego, najcz´Êciej
komercyjnego przedsi´biorstwa, okreÊlane jest, z j´zyka
angielskiego, terminem outsourcing. Pracownicy
publicznych ZOZ kojarzà z tym terminem przede
wszystkim us∏ugi Êwiadczone na rzecz szpitali. Jednak˝e pierwotnie w szpitalach spotykaliÊmy si´ z outsourcingiem towarowym. Wydaje si´ dzisiaj czymÊ oczywistym, ˝e szpital nie jest w stanie funkcjonowaç bez
kupowania z zewnàtrz gotowych produktów – leków,
opatrunków czy dezynfektantów. Chcia∏bym tu jednak
przypomnieç, nie tak znowu odleg∏e czasy, w których
projektowano szpitale z w∏asnymi szklarniami dla produkcji ˝ywnoÊci, czy zwierz´tarniami, w których testowano leki wytwarzane w szpitalnych aptekach.
Outsourcing us∏ugowy, w takich dziedzinach jak ochrona, utrzymywanie czystoÊci, ˝ywienie czy pranie jest
zjawiskiem wtórnym. Kilka lat temu, pojawi∏ si´ outsourcing sterylizacyjny. Poniewa˝ w publicznej s∏u˝bie
zdrowia cz´sto spotykamy si´ z rewolucyjnym radykalizmem, nale˝y, moim zdaniem, podjàç prób´ analizy
korzyÊci i zagro˝eƒ, które outsourcing niesie ze sobà.
Outsourcing wià˝e si´ z rezygnacjà z samodzielnego
wytwarzania niektórych sk∏adników produktu finalnego
i pozyskiwaniu ich u zewn´trznych dostawców. Powodem jest ch´ç unikni´cia wydatków na opracowanie i
wdro˝enie do produkcji, a przede wszystkim, radykalne
skrócenie czasu pozyskania odpowiedniego pó∏produktu. Outsourcing us∏ugowy jest zjawiskiem wtórnym i
dotyczy
wspomnianych
wy˝ej
us∏ug,
które
w przeciwieƒstwie do „zewn´trznych” towarów, nie
majà wi´kszego wp∏ywu na jakoÊç produktu finalnego w
przedsi´biorstwach produkcyjnych. Generalnie, wysoki
udzia∏ outsourcingu, w dziedzinie znaczàco wp∏ywajàcej
na produkt finalny, skutkuje problemami z utrzymaniem
jakoÊci produktu finalnego bàdê jego wysokà cenà.
Czy zewn´trzne us∏ugodawstwo mo˝na ∏atwo przenieÊç z przedsi´biorstw komercyjnych do publicznych

ZOZ, (przedsi´biorstw non profit) i czy przyniesie to
wy∏àcznie pozytywne efekty, bez obni˝enia jakoÊci ich
„wyrobu finalnego” – procesu leczenia?
Sektor publiczny jest w ka˝dym paƒstwie powa˝nym
obcià˝eniem bud˝etu, dlatego za∏o˝enie minimalizacji
kosztów jest sprawà oczywistà. Nie ma tu mo˝liwoÊci
zwi´kszenia ceny wyrobu finalnego, aby zrekompensowaç wy˝sze ceny pó∏produktów pozyskanych w drodze
outsourcingu. Niedostatek pieni´dzy jest immanentnà
cechà publicznej s∏u˝by zdrowia, na ca∏ym Êwiecie. JednoczeÊnie, nie mo˝e byç mowy o kompromisach w sferze jakoÊci w imi´ obni˝enia kosztów. Rzutuje to w sposób istotny na wspó∏prac´ publicznych szpitali z firmami komercyjnymi, partnerstwo publiczno – prywatne.
Przed rokiem 1989, s∏u˝ba zdrowia krajów socjalistycznych dzia∏a∏a w oderwaniu od Êwiatowego rynku towarów i us∏ug medycznych. Dostawcami towarów dla
szpitali by∏y wy∏àcznie firmy paƒstwowe lub spó∏dzielnie. Aby zachowaç w miar´ niskie koszty leczenia oraz
z powodu braku wielu gotowych wyrobów, szpitale
zmuszone by∏y do samodzielnej wytwórczoÊci wielu
potrzebnych materia∏ów (opatrunki, leki) i daleko idàcej samowystarczalnoÊci w zakresie us∏ug pomocniczych ( pranie, ˝ywienie, sterylizacja). Dopiero po przemianach ustrojowych, dzi´ki wymienialnoÊci z∏otego,
mo˝liwa by∏a w tej dziedzinie rewolucyjna zmiana –
powsta∏y w tych krajach komercyjne rynki wyrobów
i us∏ug medycznych. Nale˝y przy tym zwróciç uwag´ na
wielce wymowny fakt, ˝e dok∏adnie od momentu pojawienia si´ outsourcingu, zaczyna si´ i lawinowo narasta, zad∏u˝enie polskiej s∏u˝by zdrowia.
Poczàtkowo, firmy oferujàce us∏ugi zewn´trzne polskim publicznym ZOZ, kusi∏y potencjalnych klientów
przede wszystkim korzyÊciami majàcymi zwiàzek
z kosztami:
● ni˝sze koszty tej samej dzia∏alnoÊci, przy zachowaniu co najmniej takiego samego, a najcz´Êciej –
wy˝szego poziomu jakoÊci
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mo˝liwoÊç korzystania od zaraz z nowoczesnych
technologii i sprz´tu, na które klient, z ró˝nych
wzgl´dów, nie mo˝e sobie pozwoliç
● wy˝szy poziom profesjonalizmu dzi´ki specjalizacji
personelu
● ekonomizacja wykorzystania eksploatowanego
sprz´tu
● poprawa wizerunku ZOZ, bo np. mop i profesjonalny wózek do sprzàtania robià lepsze wra˝enie
ni˝ wiadro i szczotka ze Êcierkà, zrobionà ze starego przeÊcierad∏a
●

Z opracowaƒ naukowych wynika, ˝e zawsze,
„zewn´trzne” pó∏produkty, je˝eli sà tanie, to sà niskiej
jakoÊci, co drastycznie obni˝a jakoÊç produktu finalnego
lub, je˝eli sà wysokiej jakoÊci, to sà zdecydowanie dro˝sze ni˝ pó∏produkty wytworzone samodzielnie. Dodatkowo, cechà istotnie odró˝niajàcà ZOZ od innych
przedsi´biorstw jest wysoka zale˝noÊç jakoÊci „produktu
finalnego” od jakoÊci us∏ug pomocniczych – utrzymania
czystoÊci, ˝ywienia, prania, a przede wszystkim od sterylizacji. Wynika to tego, ˝e ten „produkt finalny” to te˝
us∏uga oraz z wysokiego zagro˝enia epidemiologicznego
b´dàcego immanentnym sk∏adnikiem ka˝dego procesu
leczenia. Dlatego, w ZOZ niedopuszczalne sà kompromisy w sferze jakoÊci us∏ug pomocniczych.
Kiedy porówna si´ stan faktyczny w szpitalu, w którym za utrzymanie czystoÊci odpowiadajà salowe,
z ofertà specjalistycznej firmy zewn´trznej, to tak
naprawd´ porównuje si´ us∏ugi nieporównywalne.
Dopiro utworzenie w szpitalu wydzielonej jednostki do
utrzymania czystoÊci, zorganizowanej, wyposa˝onej
i zarzàdzanej jak w firmie komercyjnej, pozwoli na rzetelne porównanie kosztów. Z ca∏à pewnoÊcià, takie
porównanie wyka˝e ni˝sze koszty samodzielnego sprzàtania. Przewaga outsourcingu sprowadzi si´ wtedy
tylko do szybszego uruchomienia dzia∏alnoÊci, bo firm
komercyjnych nie kr´puje prawo o zamówieniach
publicznych oraz unikni´cia kosztów zakupu sprz´tu,
który szpital sp∏aca w ratach za Êwiadczone us∏ugi.
Czynnikiem powa˝nie fa∏szujàcym obraz sytuacji jest
to, ˝e po uruchomieniu outsourcingu, cz´Êç dotychczasowych zadaƒ salowych przenosi si´ na piel´gniarki.
Z punktu widzenia szpitala, oszcz´dnoÊç jest wtedy
wy∏àcznie na papierze, a zwi´kszenie obcià˝enia pracà

piel´gniarek musi si´ niekorzystnie odbiç na jakoÊci
opieki nad pacjentami, czyli jakoÊci finalnego produktu
szpitala.
W Polsce wyst´puje ra˝àcy niedobór nowoczesnych
sterylizatorni szpitalnych, w tym centralnych sterylizatorni (CS), w zwiàzku z tym zwolennicy outsourcingu
widzà nisz´ w tym zakresie. Nowoczesna CS jest jednostkà bardzo kosztownà, zarówno na etapie inwestycji
(ok. 10 milionów z∏otych w du˝ym, zabiegowym szpitalu), jak i w trakcie eksploatacji. Jednak˝e, z przytoczonej wczeÊniej regu∏y wynika, ˝e us∏ugi wykupione
u zewn´trznego dostawcy, b´dà zdecydowanie dro˝sze.
Zw∏aszcza, ˝e nie da si´ poprzez outsourcing sterylizacyjny, ca∏kowicie wyeliminowaç dodatkowych wydatków. Wskazujà na to doÊwiadczenia z us∏ugowym praniem - szpitale, które z niego korzystajà musia∏y zwielokrotniç iloÊç u˝ywanych tekstyliów, aby zapewniç ciàg∏oÊç zaopatrzenia. Taka sama sytuacja b´dzie w przypadku instrumentarium medycznego. Tylko, ˝e instrumentarium to najkosztowniejsza cz´Êç majàtku ruchomego szpitala, wielokrotnie dro˝sza od tekstyliów.
Aby zabezpieczyç ciàg∏oÊç pracy, du˝y, zabiegowy szpital, korzystajàcy z zewn´trznej sterylizatorni, b´dzie
musia∏ wydaç nawet kilka milionów z∏otych na narz´dzia, co drastycznie zwi´kszy koszty, i tak ju˝ bardzo
drogiej us∏ugi. Mo˝liwoÊç u˝yczenia narz´dzi za
poÊrednictwem sterylizatorni komercyjnej (SK) tak˝e
zwi´kszy koszty, a krà˝enie instrumentarium mi´dzy
ró˝nymi jednostkami doprowadzi do ich szybkiego
wyeksploatowania i spowoduje koniecznoÊç cz´stszej
wymiany ni˝ w szpitalnej CS, a to znowu zwi´kszy
koszty. Kolejnym, negatywnym doÊwiadczeniem wynikajàcym z us∏ugowego pralnictwa, sà powa˝ne problemy z rozliczeniem us∏ugodawcy w przypadku dewastacji materia∏ów b´dàcych przedmiotem us∏ugi. W przypadku sterylizacji problem ten b´dzie znacznie wi´kszy,
zwa˝ywszy na wartoÊç narz´dzi medycznych. Trzeba o
tym pami´taç, bo zwolennicy outsourcingu pomijajà te
kwestie przy rozpocz´ciu dzia∏alnoÊci, mimo ˝e zwielokrotnienie (nawet potrojenie) iloÊci narz´dzi, to wydatek inwestycyjny, który najcz´Êciej b´dzie musia∏ sfinansowaç organ za∏o˝ycielski szpitala.
Innym aspektem pomijanym przy dyskusjach o outsourcingu jest zapewnienie ciàg∏oÊci pracy publicznego
ZOZ, korzystajàcego z zewn´trznych us∏ug. Prawo
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o zamówieniach publicznych uniemo˝liwia podpisanie
umowy z dostawcà na okres d∏u˝szy ni˝ 4 lata. Mo˝liwoÊç wyboru pomi´dzy kilkoma dostawcami us∏ug
w zakresie prania i ˝ywienia istnieje tylko w kilku najwi´kszych aglomeracjach. W zewn´trznej sterylizacji
takiej mo˝liwoÊci jak na razie nie ma praktycznie
w ogóle. Konkurencja w mniejszych miastach dotyczy
tylko us∏ug utrzymania czystoÊci. W takich warunkach
outsourcing oznacza monopolizacj´ konkretnej dziedziny i uzale˝nienie od jednego dostawcy, cz´sto monopolisty, co grozi niekontrolowanym wzrostem cen. Nie ma
tak˝e mechanizmów prawnych zabezpieczajàcych ZOZ
przed zerwaniem umowy – takie przypadki zdarza∏y si´
w Polsce i w innych krajach europejskich.
Innym aspektem jest ryzyko uzale˝nienia kilku
(wszystkich?) szpitali od jednej SK. W takiej sytuacji
konieczne sà plany awaryjne na wypadek sytuacji nadzwyczajnych, np. powodzi, odci´cia dróg transportu,
awarii zasilania. Co zrobià tak uzale˝nione szpitale,
je˝eli SK zostanie wy∏àczona np. w wyniku po˝aru? Jak
w takiej sytuacji zapewnià ciàg∏oÊç opieki nad pacjentami? Z dost´pnych informacji wynika, ˝e outsourcing
sterylizacyjny, praktycznie wsz´dzie tam gdzie si´ pojawi∏, jest w fazie eksperymentu. Nie ma dowodów na to,
ze jest to rozwiàzanie korzystne dla publicznych szpitali. Przeciwnie, jest coraz wi´cej dowodów na to, ˝e outsourcing us∏ugowy w publicznych szpitalach jest wielokrotnie nieop∏acalny finansowo i wp∏ywa na pogorszenie jakoÊci us∏ug. Outsourcing sterylizacyjny nie rozpowszechnia si´ w ˝adnym kraju szybko, coraz wi´cej
szpitali wycofuje si´ z us∏ugowego utrzymania czystoÊci, zak∏adajàc w∏asne brygady sprzàtajàce zarzàdzane
na wzór firm komercyjnych. Decyzje takie zapadajà po
rzetelnym porównaniu kosztów, a wtedy do g∏osu
dochodzi stara prawda, ˝e obiad przygotowany samodzielnie jest zawsze taƒszy od kupionego w restauracji.
Jest coraz wi´cej dowodów na to, ˝e outsourcing jest
dopuszczalny tylko w tych dziedzinach, które nie majà
„strategicznego” wp∏ywu na funkcjonowanie przedsi´biorstwa. Z ca∏à pewnoÊcià, w du˝ym, zabiegowym
szpitalu sterylizacja, a raczej dekontaminacja i serwisowanie instrumentarium jest dziedzinà „strategicznà”,
powa˝nie obcià˝ajàcà bud˝et. Przy takiej skali zapotrzebowania na ten rodzaj us∏ug przep∏acenie zewn´trznemu dostawcy nawet kilku procent w porównaniu z w∏a-
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snymi kosztami, oznacza zmarnowanie w skali roku,
setek tysi´cy, a mo˝e i milionów z∏otych. W ten sposób
zamiast oszcz´dnoÊci, niedofinansowanym szpitalom
grozi wp´dzenie ich w jeszcze wi´ksze wydatki. Wydaje si´, ˝e ZOZy, w których zabiegi operacyjne nie sà
g∏ównym êród∏em dochodów, np. przychodnie, ma∏e
kliniki czy szpitale, mogà korzystaç z outsourcingu, bo
nie b´dzie to mia∏o znaczàcego wp∏ywu na ich bud˝ety.
W du˝ych ZOZach wykonujàcych wiele tysi´cy zabiegów rocznie, uzale˝nienie od zewn´trznego dostawcy
skoƒczy si´ zgodnie ze starym powiedzeniem „p∏acz
i p∏aç”.

Komentarz Redakcji
Zespó∏ Ekspertów opracowujàcy projekt rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
w sprawie warunków i organizacji sterylizacji wyrobów medycznych i innych produktów na potrzeby Êwiadczeƒ zdrowotnych z wy∏àczeniem sterylizacji przemys∏owej i farmaceutycznej zarekomendowa∏ Ministrowi Zdrowia nast´pujàce rozwiàzania
przestrzenne i funkcjonalne dla zak∏adów opieki zdrowotnej:
Centralna sterylizatornia
Lokalna sterylizatornia
Punkt sterylizacji
Stanowisko sterylizacji gabinetowej.
W rozdziale poÊwi´conym Centralnej Sterylizatorni (CS) za kluczowe nale˝y
uznaç propozycje zapisów stanowiàce, ˝e:
CS stanowi odr´bny dzia∏ zamkni´tego ZOZ (szpital) albo odr´bnà jednostk´
organizacyjnà poza strukturami ZOZ.
CS powinna byç zorganizowana w zamkni´tym ZOZ, gdy zapotrzebowanie na
materia∏ sterylizowany wynosi powy˝ej 100 standardowych jednostek wsadu(STE)
w ciàgu doby (1STE = 54 l).
W zamkni´tym ZOZ zaopatrujàcym si´ w materia∏y sterylne sterylizowane w CS
zlokalizowanej poza tym zak∏adem, powinny byç urzàdzone:
a. pomieszczenie wst´pnej maszynowej dezynfekcji i mycia lub ekspedycji
materia∏u ska˝onego
b. pomieszczenie odbioru materia∏u sterylnego, w którym prowadzona jest ewidencja i dokumentacja
c. pomieszczenie mycia i dezynfekcji wózków lub innych Êrodków transportu
4. W celu zapewnienia ciàg∏oÊci zaopatrzenia w niezb´dne materia∏y sterylne
w sytuacjach awaryjnych nale˝y zapewniç ich zapas na nie mniej ni˝ 24-48 godzin
pe∏nego dzia∏ania szpitala
5. Osoby wykonujàce sterylizacj´ muszà byç przeszkolone przed rozpocz´ciem
pracy w ramach odpowiednich kursów wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia. Program kursu o charakterze zawodowym zosta∏ opracowany przez
ekspertów Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji; aktualnie w trakcie finalnych zatwierdzeƒ przez Departament Nauki i Szkolnictwa Min.
Zdrowia.
Eksperci, w proponowanych zapisach nie ograniczajà dost´pnoÊci ró˝nych podmiotów do wykonywania us∏ug sterylizacyjnych w takim rozumieniu w jakim dost´pne sà inne us∏ugi medyczne. Jednak jeÊli us∏uga ma charakter komercyjny i jest
Êwiadczona ró˝nym odbiorcom zewn´trznym, musi podlegaç wyraênie ÊciÊlejszej
kontroli jakoÊci ni˝ us∏uga wykonywana na rzecz w∏asnego ZOZ, co równie˝ odzwierciedla projekt regulacji prawnych.
Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa, eksperci uznali za konieczne funkcjonowanie
Centralnych Sterylizatorni w ZOZ-ach, w których dobowe zapotrzebowanie na materia∏ sterylizowany przekracza 100 STE. Argumentem przemawiajàcym za takim zapisem jest równie˝ projektowany system sieci szpitali, w przypadku której równie˝
zak∏ada si´ koniecznoÊç posiadania przez szpital w∏asnej Centralnej Sterylizatorni.

13
Biuletyn 2007, 3-4 (32)

Procedury dla szpitali

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

PREWENCJA ZAKA˚E¡ PACIORKOWCOWYCH U
NOWORODKÓW – PROPOZYCJE PROCEDUR*
Zofia ˚ak-Pu∏awska, Pawe∏ Grzesiowski
Zespó∏ Kontroli Zaka˝eƒ Szpitalnych,
wspó∏praca Szpital Powiatowy, Wo∏omin

* Poni˝ej przedstawione procedury zosta∏y opracowane na podstawie wytycznych Centers for Disease
Control z 2002 roku, po konsultacji przez ekspertów
polskich. ˚adna cz´Êç niniejszych procedur nie mo˝e
byç kopiowana lub modyfikowana bez wiedzy autorów.
WPROWADZENIE
Paciorkowce beta-hemolizujàce grupy B to dominujàca przyczyna zaka˝eƒ u noworodków. Paciorkowce te
dzielà si´ na 9 serotypów wg budowy otoczki – typy Ia,
III i V stanowià >85% zaka˝eƒ. ZachorowalnoÊç
w Polsce nie jest obecnie znana, w USA w 1990 r. odnotowano 7600 przypadków w tym 310 zgonów. Cz´stoÊç zaka˝eƒ szacuje si´ na 1.8 /1000 ˝ywych urodzeƒ/rok, ale jest ona zale˝na od masy urodzeniowej.
Wg danych amerykaƒskich i europejskich zapadalnoÊç
wynosi:
Noworodki donoszone
0.5-1.5 / 1000
Noworodki o masie < 1000 g
7.6-26.2 / 1000
Noworodki o masie 1001-1500 g
1.7-18.8 / 1000
Noworodki o masie 1501-2000 g
6.7-11 / 1000
Noworodki o masie 2001-2500 g
3.2-4.8 / 1000
Wczesne zaka˝enie (1-3 doba ˝ycia) stanowi 80%
wszystkich przypadków i wynika z bezpoÊredniego
przeniesienia drobnoustrojów z dróg rodnych matki
podczas aspiracji podczas porodu p∏ynu owodniowego.
Rzadszà drogà zaka˝enia jest inwazja bakteryjna p´cherza p∏odowego, dotyczy to w szczególnoÊci przedwczesnego odp∏yni´cia wód p∏odowych oraz d∏ugotrwa∏ego
porodu. Najcz´Êciej kliniczne postacie obejmujà
posocznic´, zapalenie p∏uc lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Najwi´kszym czynnikiem ryzyka
zaka˝enia jest nosicielstwo GBS lub zaka˝enie objawowe (najcz´Êciej dróg moczowych) u matki. Wed∏ug
danych epidemiologicznych, oko∏o 5-40% kobiet jest
skolonizowanych przez GBS w okolicy oko∏oodbytniczej lub drogach rodnych. W celu wykrycia nosicielstwa

wskazane jest wykonanie posiewu 2-3 w czasie cià˝y
z pochwy i okolicy odbytu, a niezb´dne jest wykonanie
takiego badania pod koniec trzeciego trymestru cià˝y.
Do badania s∏u˝à wybiórcze pod∏o˝a hodowlane, co
znacznie obni˝a koszt badania.
Z badaƒ obserwacyjnych wynika, ˝e tylko 1-2% skolonizowanych dzieci rozwija zaka˝enie inwazyjne GBS,
ale dzieci matek nosicielek majà prawie 30-krotnie
wi´ksze ryzyko zachorowania ni˝ dzieci matek bez
kolonizacji. Inne czynniki ryzyka to poród przedwczesny, p´kni´cie p´cherza p∏odowego > 18 godzin,
goràczka u matki podczas porodu > 38 stopni C,
niskie poziomy IgG u wczeÊniaków, wiek matki < 20
lat, zaka˝enie oko∏oporodowe – chorioamnionitis,
wczeÊniejsze porody z zaka˝eniem GBS, bakteriuria
GBS w aktualnej cià˝y, genetyczny defekt produkcji
przeciwcia∏ anty-GBS.
Badania kliniczne i epidemiologiczne wykaza∏y, ˝e
profilaktyka Êródporodowa jest najbardziej efektywnym sposobem redukcji ryzyka zaka˝enia inwazyjnego
GBS u noworodka. Wynika to z niemo˝liwoÊci eradykacji nosicielstwa GBS poniewa˝ rezerwuar tych drobnoustrojów jest w jelicie grubym. Z tego wzgl´du zaleca si´ kontrol´ kolonizacji pochwy/odbytu w 35-37
tygodniu cià˝y oraz zastosowanie profilaktyki antybiotykowej Êródporodowo, a nast´pnie dok∏adnà obserwacj´ stanu ogólnego noworodka i matki po porodzie.

I. PROCEDURA POBRANIA WYMAZU NA
NOSICIELSTWO PACIORKOWCA BETAHEMOLIZUJÑCEGO GRUPY B (GBS)
1. Cel procedury
Utrzymanie wysokiego poziomu badaƒ bakteriologicznych poprzez ujednolicenie zasad pobierania i przysy∏ania badaƒ do laboratorium mikrobiologicznego
w kierunku nosicielstwa w kierunku paciorkowca
ß – hemolizujàcego gr B.
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2. Przedmiot procedury
Zastosowanie w∏aÊciwej profilaktyki Êródporodowej
u pacjentek z dodatnim wynikiem w kierunku paciorkowca ß – hemolizujàcego gr B (GBS).
3. Zakres stosowania
Zasady zawarte w tym opracowaniu obowiàzujà
lekarzy prowadzàcych cià˝´.
4.Sposób post´powania
4.1 Wykonanie badania przesiewowego mi´dzy 35
a 37 tygodniem cià˝y
4.2 Próbk´ pobraç wymazówkà z dolnej cz´Êci
pochwy bez zak∏adania wziernika, a nast´pnie drugà
wymazówkà z odbytnicy po pokonaniu oporu zwieracza odbytu. Obie wymazówki umieÊciç w tym samym
pod∏o˝u transportowym bez dodatku w´gla aktywnego.
Próbk´ dostarczyç do laboratorium wraz ze skierowaniem.
Skierowanie powinno zawieraç nast´pujàce dane:
imi´ i nazwisko, dat´ urodzenia, PESEL, kierunek badania (nosicielstwo GBS), wiek cià˝owy, dane o nadwra˝liwoÊci pacjentki na penicylin´, ampicylin´ lub cefalosporyny.

II. PROCEDURA POST¢POWANIA Z
PACJENTKAMI CI¢˚ARNYMI
PRZYJMOWANYMI DO ODDZIA¸U PATOLOGII
CIÑ˚Y I DO PORODU
1. Cel procedury
Ujednolicenie zasad post´powania dotyczàcych profilaktyki Êródporodowej u pacjentek ci´˝arnych przyjmowanych do Oddzia∏u Patologii cià˝y i do porodu.
2. Przedmiot procedury
Zastosowanie w∏aÊciwej profilaktyki Êródporodowej
u pacjentek z dodatnim wynikiem w kierunku paciorkowca ß – hemolizujàcego gr B.
3. Zakres stosowania
Zasady zawarte w tym opracowaniu obowiàzujà
lekarzy prowadzàcych cià˝´.
4.Sposób post´powania
4.1 Badanie w kierunku paciorkowca ß- hemolizujàcego gr B nale˝y wykonaç u ci´˝arnych mi´dzy 35 – 37
tygodniem cià˝y przyjmowanych do Oddzia∏u Patologii
cià˝y.

Procedury dla szpitali

4.2 Wskazania do stosowania profilaktyki
4.2.1 Profilaktyk´ nale˝y zastosowaç u wszystkich
kobiet rodzàcych bez wzgl´du na termin porodu
z dodatnim wynikiem w kierunku paciorkowca
ß- hemolizujàcego gr B zgodnie z za∏àczonà procedurà
profilaktyki Êródporodowej.
Profilaktyk´ nale˝y zastosowaç równie˝ u kobiet nieposiadajàcych badania przesiewowego, a majàcych
nast´pujàce czynniki ryzyka:
● poród przed 37 tygodniem cià˝y
● temperatura cia∏a w czasie porodu ≥ 38ºC
● czas jaki up∏ynà∏ od p´kni´cia b∏on p∏odowych
≥18 godzin
Zastosowaç profilaktyk´ Êródporodowà w przypadku obecnoÊci w posiewie moczu paciorkowca ß- hemolizujàcego gr. B podczas cià˝y
Zastosowaç profilaktyk´ Êródporodowà u kobiet,
u których dziecko z poprzedniego porodu rozwin´∏o
wczesnà postaç ci´˝kiego zaka˝enia paciorkowcem
ß- hemolizujàcym gr.B.
Przeciwwskazania do stosowania profilaktyki
Nie stosowaç profilaktyki w celu eradykacji nosicielstwa paciorkowca ß- hemolizujàcego gr. B
U pacjentek przyjmowanych do Oddzia∏u Patologii
cià˝y po 37 tygodniu wskazane jest pobranie wymazu
w kierunku nosicielstwa paciorkowca ß- hemolizujàcego gr. B i w przypadku otrzymania wyniku dodatniego
zastosowanie profilaktyki Êródporodowej.
U kobiet przychodzàcych do porodu o czasie bez
badaƒ profilaktycznych w kierunku GBS i czynników
ryzyka, nale˝y wykonaç badanie w kierunku Streptococcus agalactiae. O wyniku powiadomiç Oddzia∏
Neonatologiczny lub, jeÊli jeszcze nie urodzi∏a to
Oddzia∏ Patologii cià˝y.
III. PROCEDURA PROFILAKTYKI
ÂRÓDPORODOWEJ
1. Cel procedury
Ujednolicenie zasad stosowania profilaktyki Êródporodowej.
2. Przedmiot procedury
Zastosowanie w∏aÊciwej profilaktyki Êródporodowej
u pacjentek z dodatnim wynikiem w kierunku paciorkowca ß – hemolizujàcego gr B z dróg rodnych lub
odbytu.
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3. Zakres stosowania
Zasady zawarte w tym opracowaniu obowiàzujà
lekarzy prowadzàcych cià˝´.
4.Sposób post´powania
4.1 Dawk´ poczàtkowà nale˝y podaç w momencie
rozpocz´cia porodu lub p´kni´cia p´cherza p∏odowego
U kobiet bez nadwra˝liwoÊci na penicylin´:
Penicylina G: 5 mln j. i.v. ( dawka poczàtkowa)
a nast´pnie
2,5 mln j co 4 godziny a˝ do zakoƒczenia porodu
lub
Ampicylina: 2,0 g i.v. a nast´pnie 1,0 g i.v. co 4
godziny do zakoƒczenia porodu
4.3 U kobiet ze zwi´kszonym ryzykiem anafilaksji po
penicylinie/ampicylinie (w wywiadzie pokrzywka,
obrz´k Quinckego, napad astmy) nale˝y zastosowaç
Cefazolina: 2,0g i.v. poczàtkowo a nast´pnie 1,0g i.v.
co 8 godzin do zakoƒczenia porodu
4.4 W przypadku du˝ego ryzyka anafilaksji po antybiotykach beta-laktamowych (penicyliny, cefalosporyny):
Klindamycyna: 0,9 g i.v. co 8 godzin do zakoƒczenia
porodu
lub
Erytromycyna: 0,5 g i.v. co 6 godzin do zakoƒczenia
porodu
Zastosowanie w/w antybiotyków jest mo˝liwe tylko po
okreÊleniu wra˝liwoÊci przez laboratorium (punkt III)
4.5 JeÊli nie mo˝na zastosowaç penicyliny, ampicyliny, cefazoliny a stwierdzony GBS jest oporny na klindamycyn´ i erytromycyn´ nale˝y zastosowaç:
Wankomycyna: 1,0g i.v. co 12 godzin do zakoƒczenia porodu
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INCYDENTY MEDYCZNE ZWIÑZANE Z WYROBAMI
MEDYCZNYMI
Opracowa∏ Pawe∏ Grzesiowski na podstawie materia∏ów dost´pnych na stronach
internetowych Ministerstwa Zdrowia i G∏ównego Inspektoratu Farmaceutycznego
Krajowa Grupa Robocza ds Zaka˝eƒ Szpitalnych,
Narodowy Instytut Leków, Warszawa

WPROWADZENIE
Wyroby medyczne podlegajà obowiàzkowi wpisu do
Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do u˝ywania. Rejestr prowadzony jest przez Prezesa Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych w formie elektronicznych
noÊników informacji i zabezpiecza si´ go przed dost´pem osób nieupowa˝nionych. Podstaw´ wpisu do rejestru stanowi zg∏oszenie wytwórcy, które zosta∏o okreÊlone w drodze rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
w sprawie wzorów formularzy zg∏oszeniowych do Rejestru oraz sposobu przekazywani danych obj´tych formularzami zg∏oszeniowymi.
Bezpieczeƒstwo w zakresie u˝ywania wyrobów
medycznych jest zagwarantowane m.in. poprzez rejestr
incydentów medycznych. Incydentem medycznym jest:
● ka˝de wadliwe dzia∏anie, pogorszenie cech lub
dzia∏ania wyrobu medycznego, jak równie˝ ka˝dà
nieprawid∏owoÊç w oznakowaniach lub w instrukcjach u˝ywania, które mogà lub mog∏y bezpoÊrednio lub poÊrednio doprowadziç do Êmierci lub
powa˝nego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta,
u˝ytkownika lub osoby trzeciej. lub
● technicznà lub medycznà nieprawid∏owoÊç zwiàzanà z w∏aÊciwoÊciami lub dzia∏aniem wyrobu
medycznego prowadzàcà z przyczyn okreÊlonych
w lit. a do systematycznego wycofania wyrobów
tego samego typu tego samego typu przez wytwórc´ zgodnie z art. 3 pkt.7 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93,
poz. 896).
Incydenty medyczne sà rejestrowane w Rejestrze
Incydentów Medycznych, prowadzonym przez Prezesa

Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
Obowiàzek zg∏aszania incydentów medycznych dotyczy wytwórców, autoryzowanych przedstawicieli, dystrybutorów, importerów, podmiotów odpowiedzialnych za
wprowadzenie do obrotu wyrobu medycznego, zak∏adów opieki zdrowotnej, personelu medycznego, organów inspekcji oraz oÊrodków prowadzàcych systemy
zewn´trznej kontroli jakoÊci laboratoriów diagnostycznych, którzy podczas wykonywania swojej dzia∏alnoÊci
stwierdzili zaistnienie incydentu medycznego. Ustawa
okreÊla szczegó∏owe wymagania, dotyczàce zg∏aszania
incydentów medycznych oraz dalsze post´powanie po
ich zg∏oszeniu, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci procedur´
wstrzymania i wycofania z obrotu wyrobu medycznego,
zakres informacji zawartych w zg∏oszeniu incydentu oraz
wzór formularza zg∏oszenia.
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA
Z DNIA 30 KWIETNIA 2004 R.W SPRAWIE
SPOSOBU ZG¸ASZANIA INCYDENTÓW
MEDYCZNYCH ORAZ DALSZEGO
POST¢POWANIA PO ICH ZG¸OSZENIU
(Dziennik Ustaw z dnia 2 czerwca 2004 r. Nr 125
poz. 1316)
Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektyw: Rady 90/385/EWG z dnia 20
czerwca 1990 r. w sprawie aktywnych wyrobów
medycznych do implantacji (Dz. Urz. WE L 189
z 20.07.1990); Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca
1992 r. w sprawie wyrobów medycznych (Dz. Urz. WE
L 169 z 12.07.1993); Parlamentu Europejskiego i Rady
98/79/WE z dnia 27 paêdziernika 1998 r. w sprawie
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wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. Urz.
WE L 331 z 7.12.1998). Dane dotyczàce og∏oszenia
aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporzàdzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym
Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz.
896) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Incydent medyczny zg∏asza si´ niezw∏ocznie po
jego wystàpieniu lub po powzi´ciu informacji o jego
wystàpieniu Prezesowi Urz´du Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanemu dalej "Prezesem Urz´du".
§ 2. 1. Wytwórcy wyrobów medycznych, autoryzowani przedstawiciele, dystrybutorzy, importerzy, podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie do obrotu
wyrobu medycznego, zak∏ady opieki zdrowotnej, personel medyczny, organy inspekcji oraz oÊrodki prowadzàce systemy zewn´trznej kontroli jakoÊci laboratoriów diagnostycznych dokonujà zg∏oszenia na formularzu zg∏oszenia incydentu medycznego, którego wzór
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia, za pomocà
faksu lub e-mailem, a nast´pnie w formie pisemnej
przesy∏kà pocztowà lub osobiÊcie.
2. Ka˝da osoba lub ka˝dy podmiot, niewymienione
w ust. 1, mogà zg∏osiç incydent medyczny za pomocà
faksu lub e-mailem, a nast´pnie w formie pisemnej
przesy∏kà pocztowà lub osobiÊcie.
§ 3. 1. Zg∏oszenie powinno zawieraç w szczególnoÊci nast´pujàce dane:
1) dat´, miejsce i opis incydentu medycznego,
w tym jego rodzaj, rozmiar i skutki;
2) dane identyfikujàce wyrób medyczny zwiàzany
z incydentem, w szczególnoÊci nazw´, typ,
wytwórc´, numer seryjny lub numer partii
wyrobu medycznego oraz miejsce jego nabycia;
3) nazwisko, imi´, zawód oraz adres osoby zg∏aszajàcej oraz jej podpis;
4) dane osoby, która mo˝e udzieliç dodatkowych
informacji.

5. Zg∏oszenie mo˝e byç dokonane na formularzu,
którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 4. 1. Wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel,
zwani dalej "wytwórcà", niezw∏ocznie po powzi´ciu
informacji o incydencie medycznym wszczynajà dzia∏ania ustalajàce przyczyn´ jego zaistnienia, w tym przeprowadzajà ogl´dziny i badania dotyczàce incydentu
medycznego.
2. W celu ustalenia zwiàzku przyczynowego mi´dzy
wyrobem medycznym a incydentem medycznym bierze si´ pod uwag´ nast´pujàce informacje:
1) opini´ specjalistów podmiotu udzielajàcego
Êwiadczeƒ zdrowotnych, u którego wystàpi∏
incydent medyczny;
2) wyniki wst´pnej oceny incydentu medycznego
dokonanej przez specjalistów;
3) zg∏oszenia o dotychczas zaistnia∏ych incydentach medycznych;
4) stwierdzone wady konstrukcyjne oraz monta˝owe wyrobu medycznego;
5) niedok∏adnoÊci w oznaczeniach, etykietach,
instrukcjach u˝ywania i materia∏ach promocyjnych wyrobu medycznego;
6) nieprawid∏owoÊci dzia∏ania spowodowane niew∏aÊciwà obs∏ugà, niew∏aÊciwà konserwacjà
wyrobu medycznego lub jego niew∏aÊciwym
monta˝em;
7) inne posiadane informacje.
3. Podmiot zg∏aszajàcy incydent udziela niezb´dnej
pomocy wytwórcy, w tym - je˝eli jest u˝ytkownikiem
wyrobu medycznego - udost´pnia go, w celu:
1) ustalenia zwiàzku przyczynowego pomi´dzy
wyrobem medycznym a incydentem medycznym;
2) dokonania oceny wyrobu medycznego.
4. Przeprowadzane ogl´dziny i badania odbywajà si´,
w miar´ mo˝liwoÊci, w obecnoÊci przedstawiciela podmiotu, u którego wystàpi∏ incydent medyczny, z zachowaniem nale˝ytej starannoÊci, w taki sposób, aby nie
usunàç dowodów Êwiadczàcych o ewentualnym zwiàzku przyczynowym pomi´dzy wyrobem medycznym
a incydentem medycznym.
5. Je˝eli przeprowadzenie ogl´dzin i badaƒ jest niemo˝liwe, wytwórca niezw∏ocznie powiadamia o tym Prezesa
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Urz´du, podajàc przyczyny niepodj´cia tych czynnoÊci.
§ 5. 1. Po zakoƒczeniu czynnoÊci, o których mowa
w § 4, wytwórca sporzàdza Raport Wst´pny na formularzu, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
2. Raport Wst´pny sporzàdza si´ w nast´pujàcych
terminach:
1) w przypadku incydentu medycznego, który
doprowadzi∏ do powa˝nego pogorszenia zdrowia lub Êmierci pacjenta lub u˝ytkownika –
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 10 dni od dnia
zaistnienia;
2) w przypadku incydentu medycznego, który
móg∏by doprowadziç do powa˝nego pogorszenia zdrowia lub Êmierci pacjenta lub u˝ytkownika – w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od
dnia zaistnienia.
3. Wytwórca, po ustaleniu przyczyny zaistnienia
incydentu medycznego, podejmuje w miar´
potrzeby dzia∏ania korygujàce lub zapobiegawcze obejmujàce w szczególnoÊci:
1) wstrzymanie w obrocie wyrobu medycznego
na czas niezb´dny do ustalenia wszystkich
okolicznoÊci incydentu medycznego;
2) wycofanie z obrotu lub u˝ywania wyrobu
medycznego;
3) wystawienie notatki doradczej;
4) zastosowanie dodatkowego nadzoru nad
wyrobami medycznymi w u˝ywaniu, w tym
przeprowadzenie odpowiedniego przeszkolenia;
5) niezb´dnà modyfikacj´ wyrobu medycznego
w dokumentacji konstrukcyjnej i procesowej;
6) modyfikacj´ instrukcji u˝ywania lub oznakowania wyrobu medycznego.
§ 6. Wytwórca niezw∏ocznie przesy∏a Prezesowi
Urz´du Raport Wst´pny wraz z kopiami dokumentów
potwierdzajàcych podj´cie dzia∏aƒ wyjaÊniajàcych przyczyn´ incydentu medycznego oraz informacjami o realizacji dzia∏aƒ, o których mowa w § 5 ust. 3.
§ 7. Wycofanie z obrotu i u˝ywania wyrobu medycznego do ró˝nego przeznaczenia sklasyfikowanego do
klasy IIa, klasy IIb, klasy III, wyrobu medycznego do
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diagnostyki in vitro znajdujàcego si´ w wykazie A lub B,
wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro przeznaczonego do samodzielnego stosowania, aktywnego
wyrobu medycznego do implantacji wymaga przekazania przez wytwórc´ kopii dokumentów, o których
mowa w § 6, do organu w∏aÊciwego w sprawach wyrobów medycznych paƒstwa, w którym ma siedzib´ jednostka notyfikowana, przy której wspó∏udziale przeprowadzono ocen´ zgodnoÊci wyrobu medycznego
oznaczonego znakiem CE.
§ 8. 1. Prezes Urz´du na podstawie Raportu Wst´pnego i dokumentów, o których mowa w § 6, ocenia
podj´te przez wytwórc´ dzia∏ania.
2. Je˝eli zastosowane przez wytwórc´ dzia∏ania nie
sà wystarczajàce, Prezes Urz´du, w miar´ potrzeby,
podejmuje czynnoÊci majàce na celu wyjaÊnienie przyczyn incydentu medycznego, a w szczególnoÊci:
1) wspó∏uczestniczy w nawiàzaniu kontaktu
pomi´dzy wytwórcà a u˝ytkownikiem, u którego wystàpi∏ incydent medyczny;
2) za˝àda od wytwórcy wykonania wybranych
badaƒ, analiz i weryfikacji przez niezale˝ne
jednostki badawcze;
3) wyst´puje do jednostek notyfikowanych
z proÊbà o udzielenie informacji;
4) wyst´puje o opini´ do Komisji do Spraw
Wyrobów Medycznych;
5) udziela wytycznych wytwórcy, w szczególnoÊci
dotyczàcych:
a) wskazania zakresu badaƒ, analiz, weryfikacji
wyrobu medycznego,
b) zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego oraz
przeprowadzenia oceny zgodnoÊci,
c) wskazania terminów wykonania poszczególnych
dzia∏aƒ korygujàcych i zapobiegawczych,
d) wskazania zakresu wycofywania z obrotu i u˝ywania wyrobu medycznego.
§ 9. 1. Wytwórca opracowuje Raport Ostateczny na
formularzu, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 4 do
rozporzàdzenia.
2. Prezes Urz´du w przypadku stwierdzenia, ˝e
Raport Ostateczny nie zawiera wszystkich danych lub
dane zawarte w Raporcie Ostatecznym nie sà zgodne
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z informacjami przed∏o˝onymi w Raporcie Wst´pnym,
wzywa wytwórc´ do wyjaÊnienia zaistnia∏ej sytuacji
i wyznacza termin do wprowadzenia niezb´dnych
zmian i uzupe∏nieƒ.
3. Fakt zakoƒczenia dzia∏aƒ wyjaÊniajàcych po
Raporcie Wst´pnym lub po Raporcie Ostatecznym
potwierdza si´ odpowiednim wpisem w Rejestrze Incydentów Medycznych.

z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie szczegó∏owych
wymagaƒ zg∏aszania incydentów medycznych oraz dalszego post´powania po ich zg∏oszeniu (Dz. U. Nr 199,
poz. 1678).
§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

§ 10. 1. Prezes Urz´du powiadamia organy paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w∏aÊciwe w sprawach wyrobów medycznych,
o zaistnieniu incydentu medycznego, który mo˝e
wystàpiç w tych paƒstwach, przesy∏ajàc Raport Organu
Kompetentnego.
2. Wzór formularza raportu, o którym mowa w ust.
1, okreÊla:
1) w j´zyku polskim - za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia;
2) w j´zyku angielskim - za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.
3. Fakt sporzàdzenia przez Prezesa Urz´du
Raportu Organu Kompetentnego potwierdza
si´ poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu
do Rejestru Incydentów Medycznych.
§ 11. Prezes Urz´du przechowuje Raport Ostateczny
i Raport Organu Kompetentnego przez okres 15 lat.
§ 12. 1. Prezes Urz´du mo˝e przekazaç na ˝àdanie
innych organów paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym w∏aÊciwych
w sprawach wyrobów medycznych, w ca∏oÊci lub w cz´Êci, Raport Wst´pny powiadamiajàc o tym wytwórc´.
2. Korespondencja dotyczàca incydentu medycznego
prowadzona jest z zachowaniem ochrony informacji
stanowiàcych tajemnic´ s∏u˝bowà w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz informacji
stanowiàcych tajemnic´ przedsi´biorstw w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
§ 13. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
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Streszczenia wyk∏adów

IMMUNOPROFILAKTYKA ZAKA˚E¡
U PERSONELU MEDYCZNEGO
Ewa Duszczyk
Instytut Chorób Zakaênych Akademii Medycznej w Warszawie

WÊród chorób zawodowych w Polsce choroby zakaêne znajdujà si´ na trzecim miejscu. Personel medyczny
jest nara˝ony g∏ównie na zaka˝enia krwiopochodne
(skaleczenia, zak∏ucia sprz´tem pochodzàcym od chorych, praca z materia∏em zakaênym) i zaka˝enia przenoszone drogà kropelkowà. Najbardziej nara˝one sà piel´gniarki i pracownicy laboratoriów. WÊród patogenów
krwiopochodnych najcz´Êciej wyst´pujà ekspozycje na
zaka˝enia HCV, HBV i HIV. W znacznej cz´Êci zaka˝enia zawodowe patogenami krwiopochodnymi wynikajà
z nieprzestrzegania zasad ostro˝noÊci w czasie wykonywania zabiegów medycznych i obchodzenia si´ z materia∏em zakaênym. Ochrona przed zaka˝eniem polega na
przestrzeganiu zasad ostro˝noÊci, szczepieniach i profilaktyce poekspozycyjnej. Ryzyko zaka˝enia po ekspozycji na HBV wynosi do 30% (osoby nie szczepione),
w przypadku HCV 3-5%. Zaka˝enie HBV zosta∏o uznane przez Parlament Europejski za najwa˝niejszy czynnik
ryzyka zawodowego personelu medycznego.
Prowadzone konsekwentnie od 1988 roku w Polsce
szczepienia ochronne przeciwko wzw B osób wykonujàcych zawód medyczny, uczniów szkól medycznych
oraz studentów Akademii Medycznych zdecydowanie
zmniejszy∏y liczb´ nowych zaka˝eƒ wÊród personelu
medycznego. Post´powanie poekspozycyjne jest podejmowane indywidualnie. U osób nie szczepionych nale˝y zastosowaç profilaktyk´ bierno-czynnà.
Jak dotàd nie ma szczepionki przeciwko zaka˝eniom
HCV. Po ekspozycji nale˝y wykonaç badanie aktywnoÊci amniotransferaz oraz przeciwcia∏a anty HCV. Badanie aktywnoÊci AlAt i AspAt wykonuje si´ co miesiàc
przez 6 miesi´cy, a badanie przeciwcia∏ anty HCV po
3 i 6 miesiàcach. Dzi´ki takiemu post´powaniu mo˝na
rozpoznaç ostre zapalenia wàtroby o etiologii HCV
i wdro˝yç leczenie. Leczenie interferonem ostrego wzw
C jest skuteczne a˝ w 90% przypadków.
Ryzyko zaka˝enia HIV jest niskie (oko∏o 0,3%). Po
ekspozycji, najcz´Êciej zak∏ucia ig∏à pochodzàcà od
osoby zaka˝onej, nale˝y jak najszybciej pobraç krew

(badanie anty HIV) i zastosowaç profilaktyk´ lekowà.
Zasadne jest jej podanie do 72 godzin od ekspozycji, ale
im póêniej jest podana tym skutecznoÊç ni˝sza. Najcz´Êciej stosuje si´ Combivir. Dost´p do leków antyretrowirusowych dla personelu medycznego powinien
zapewniç pracodawca. Dalsze post´powanie poekspozycyjne jest prowadzone w oÊrodkach specjalistycznych.
CDC zaleca szczepienie personelu medycznego nie
tylko przeciwko wzw B, ale równie˝ przeciwko grypie,
Êwince, odrze, ró˝yczce i ospie wietrznej. W znacznej
cz´Êci stanów w USA szczepienie personelu medycznego przeciwko grypie jest od 2005 roku obowiàzkowe.
Coraz cz´Êciej szczepienia przeciwko grypie sà wykonywane w zak∏adach opieki zdrowotnej w Polsce. PodkreÊla si´ znaczenie szczepienie przeciwko ospie wietrznej
personelu pracujàcego w oddzia∏ach noworodkowych,
onkologicznych i hematologicznych. Takie post´powanie chroni nie tylko personel medyczny, ale zapobiega
przenoszeniu si´ chorób zakaênych na pacjentów.
M∏odzi pracownicy oddzia∏ów pediatrycznych
i zakaênych zgodnie z zaleceniami CDC powinni byç
szczepieni przeciwko wzw A.
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TRENDY ANTYBIOTYKOOPORNOÂCI W EUROPIE –
PODSUMOWANIE DANYCH ZEBRANYCH PRZEZ
EUROPEJSKÑ SIEå MONITOROWANIA
LEKOOPORNOÂCI (EARSS)
M de Kraker, N van de Sande-Bruinsma
T∏umaczenie i opracowanie Magdalena Gudziƒska, WSSE w Warszawie

W artykule zaprezentowano podsumowanie informacji zebranych przez Europejski System Nadzoru
AntybiotykoopornoÊci (EARSS) w latach 1999-2006,
dotyczàcych opornoÊci chorobotwórczych szczepów
siedmiu wskaênikowych gatunków bakterii: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium,
Klebsiella pneumoniae i Pseudomonas aeruginosa.
Dane dla EARSS dostarcza obecnie ponad 900 laboratoriów wspó∏pracujàcych z ponad 1400 szpitalami.

badania genetyczne Staphylococcus aureus, w celu
wykrycia szczepu, który powoduje najwi´cej zaka˝eƒ
inwazyjnych.

Z analiz EARSS wynika, ˝e opornoÊç chorobotwórczych szczepów na antybiotyki post´puje w sta∏ym,
przewidywalnym tempie. To groêne zjawisko jest najbardziej widoczne na przyk∏adzie mikroorganizmów
cz´sto powodujàcych zaka˝enia szpitalne (MRSA, VRE)
i dla antybiotyków, które majà postaç doustnà i sà
w zwiàzku z tym ch´tnie stosowane ambulatoryjnie
(szczególnie aminopenicyliny, makrolidy, fluorochinolony). W tym kontekÊcie niepokoi rosnàca dost´pnoÊç
doustnych postaci cefalosporyn trzeciej generacji. Bardzo potrzebne jest stworzenie lokalnych czy ogólnokrajowych wytycznych antybiotykoterapii nie tylko dla
lecznictwa zamkni´tego, ale i ambulatoryjnego.
EARSS prowadzi równie˝ badania nad rozprzestrzenianiem si´ klonów szczepów o szczególnym znaczeniu
dla zdrowia publicznego. W 2004r. EARSS rozpoczà∏
zbieranie informacji nie tylko o opornoÊci, ale i o serotypach Streptococcus pneumoniae. Do chwili obecnej
10 krajów wykonuje badania genetyczne swoich szczepów S. pneumoniae. Od 2006r. EARSS prowadzi te˝
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PARTNERSTWO NA RZECZ ZWALCZANIA
GRUèLICY „STOP GRUèLICY”
Magdalena Gudziƒska
T∏umaczy∏a i opracowa∏a na podstawie
Weekly Epidemiological Report 22,23/2007 WSSE w Warszawie

Partnerstwo „Stop Gruêlicy”, ustanowione przez
Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia, jest siecià zrzeszajàcà
ponad 500 mi´dzynarodowych organizacji, firm i instytucji rzàdowych i pozarzàdowych, dzia∏ajàcych na rzecz
eliminacji gruêlicy oraz firm i osób sponsorujàcych tà
dzia∏alnoÊç. W ciàgu ostatnich 6 lat program „Stop
Gruêlicy” zapewni∏ bezp∏atne leki przeciwgruêlicze dla
10 mln ludzi w 78 krajach. Jest to istotny krok w kierunku zwalczania gruêlicy, poniewa˝ dostarczenie
leków przeciwpràtkowych osobom najbardziej potrzebujàcym oraz nadzór, nad realizacjà pe∏nej kuracji, to
jedyne sposoby prze∏amania epidemii gruêlicy. Jest to
równie˝ najlepsza broƒ przeciwko narastajàcej fali
zaka˝eƒ pràtkami lekoopornymi. Kraje cz∏onkowskie
Partnerstwa Stop Gruêlicy dà˝à do wyznaczonego przez
siebie celu – wyleczenia do koƒca 2015r. ∏àcznie 50 mln
osób chorych na gruêlic´.
W 2005r. rozpoznano na ca∏ym Êwiecie 8,8 mln
nowych przypadków gruêlicy, a zmar∏o na tà chorob´
1,6 mln osób. U wi´kszoÊci chorych wyst´puje gruêlica
wra˝liwa na podstawowe leki, co oznacza, ˝e mo˝e byç
wyleczona przy u˝yciu powszechnie dost´pnych
i tanich leków pierwszego rzutu. Jednak przerywanie
cyklu terapii jest g∏ównym powodem powstawania
lekoopornoÊci. Przyczynia si´ te˝ do niej stosowanie
leków niskiej jakoÊci, cz´sto fa∏szywych leków (podróbek) renomowanych preparatów, o zbyt niskiej zawartoÊci substancji czynnej.
Gruêlica wielooporna (MDR-TB, multi drug resistant tuberculosis) wymaga d∏u˝szej terapii z u˝yciem
leków drugiego rzutu, co oznacza wi´ksze koszty
i wi´ksze ryzyko dzia∏aƒ niepo˝àdanych. Przerwanie
lub niew∏aÊciwe zaplanowanie leczenia w takim przypadku grozi rozwojem lekoopornoÊci wysokiego stopnia (XDR-TB – exteremely drug resistant tuberculosis
– gruêlica o wysokim stopniu lekoopornoÊci). Leki I i II
rzutu oczywiÊcie nie sà skuteczne w leczeniu zaka˝enia
pràtkami XDR-TB, a ryzyko zgonu jest du˝e. Pràtki

gruêlicy XDR przenoszà si´ takimi samymi drogami
i z takà samà ∏atwoÊcià, jak zwyk∏e pràtki.
Partnerstwo Stop Gruêlicy zapewni∏o dotychczas
ponad 10 mln kuracji skierowanych przeciw pràtkom
nie-lekoopornym. Od 2006r.rozpocz´to te˝ dostawy
leków II rzutu, po sprawdzeniu przez Komitet Zielonego Âwiat∏a Partnerstwa Stop Gruêlicy, czy kraje ubiegajàce si´ o pomoc b´dà potrafi∏y zapewniç dystrybucj´
leków zgodnà z zasadami i nie przyczynià si´ do dalszego rozwoju lekoopornoÊci.
Partnerstwo Stop Gruêlicy wspólnie z Funduszem
Mi´dzynarodowym – organizacja stworzona w celu
finansowania programów walki z AIDS, gruêlicà i malarià), dostarczajà leki i Êrodki finansowe na opiek´
medycznà, aby umo˝liwiç jak najwi´kszej liczbie chorych ukoƒczenie pe∏nej kuracji. Kraje obj´te opiekà
dostajà równie˝ materia∏y i sprz´t do diagnostyki gruêlicy zwyk∏ej i lekoopornej, a Partnerstwo s∏u˝y pomocà
technicznà przy dystrybucji i rozdziale leków.
Partnerstwo poprzez swój program Global Drug
Facility nie tylko dostarcza – najwi´cej ze wszystkich
organizacji tego typu – bezp∏atnych leków przeciwgruêliczych dla krajów ubogich. Pomaga rówjnie˝ organizowaç dowóz bezp∏atnych leków krajom, które mogà
sobie pozwoliç na ich zakup, ale majà problemy logistyczne ze wzgl´du na sytuacje kryzysowe (konflikty
zbrojne, katastrofy naturalne).
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PROBLEMY Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO
ZWIÑZANE Z PODRÓ˚OWANIEM DROGÑ MORSKÑ
Magdalena Gudziƒska
T∏umaczy∏a i opracowa∏a na podstawie
Weekly Epidemiological Report 22,23/2007 WSSE w Warszawie

W najnowszym numerze WER opisano problemy
z zakresu zdrowia publicznego zwiàzane z podró˝ami
drogà morskà. W ostatnich latach ta forma podró˝y
staje si´ coraz popularniejsza. Statki rejsowe docierajà
do wszystkich kontynentów. Statystyczny rejs turystyczny trwa Êrednio 7 dni, ale pobyt na pok∏adzie mo˝e
trwaç do kilku miesi´cy. Kwestie nadzoru sanitarnego
nad jednostkami p∏ywajàcymi i portami regulujà Mi´dzynarodowe Przepisy Zdrowotne, przepisy sanitarne
poszczególnych krajów, a tak˝e wewn´trzne regulacje
armatorów. Mi´dzynarodowa Konwencja Organizacji
Pracy nak∏ada obowiàzek zapewnienia lekarza pok∏adowego na statkach przewo˝àcych ponad 100 cz∏onków
za∏ogi w podró˝ach mi´dzynarodowych trwajàcych co
najmniej 3 dni. Jednak przepisy te nie odnoszà si´ do
statków pasa˝erskich i promów ˝eglujàcych na krótszych trasach.
Nawet, jeÊli statek posiada w∏asny punkt medyczny,
nie nale˝y uwa˝aç go za „pe∏noprofilowy” szpital –
punkty te przygotowane sà do udzielenia ambulatoryjnej pomocy i ewentualnie stabilizacji stanu pacjenta do
czasu przekazania go pod specjalistycznà opiek´ na
làdzie. Dlatego te˝ osoby przyjmujàce na sta∏e leki
powinny zabraç je ze sobà w podró˝, w oryginalnych
opakowaniach i z notatkà od lekarza prowadzàcego
dotyczàcà dawkowania i zaleceƒ, a pasa˝erowie, których stan zdrowia mo˝e ulec nag∏emu pogorszeniu,
powinni przed wyp∏yni´ciem dowiedzieç si´ o dost´pnoÊç i jakoÊç Êwiadczeƒ medycznych w portach na
zaplanowanej trasie.
W literaturze fachowej opisano ponad 100 ognisk
epidemicznych powiàzanych z podró˝ami statkami.
By∏y to ogniska odry, ró˝yczki, meningokokowego
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowego
zapalenia wàtroby typu A, choroby legionistów oraz
zaka˝eƒ uk∏adu pokarmowego i oddechowego.

W ostatnich latach najwi´kszy problem stanowi∏y norowirusowe zaka˝enia przewodu pokarmowego oraz
grypa. Wi´kszoÊç ognisk zaka˝eƒ uk∏adu pokarmowego
by∏a zwiàzana z ˝ywnoÊcià i wodà przechowywanà na
statku. Najcz´stsze uchybienia to nie tylko niew∏aÊciwa
dezynfekcja wody, ska˝enie jej na pok∏adzie np. Êciekami, brak higieny podczas przygotowania posi∏ków, ale
te˝ u˝ywanie w kuchni wody morskiej. Najwi´ksze
ognisko wydarzy∏o si´ w 1998r. i obj´∏o ponad 80%
z 841 pasa˝erów liniowca. Wirusowe zaka˝enia przewodu pokarmowego stanowià dla armatorów ogromny
problem, poniewa˝ na niektórych statkach izoluje si´
nie tylko chorych z objawami jelitowymi, ale te˝ bezobjawowe osoby z kontaktu.
Drugim powa˝nym problemem jest grypa, poniewa˝
za∏oga mo˝e staç si´ rezerwuarem wirusa i zaka˝aç
pasa˝erów w kolejnych rejsach. Dlatego przed wyp∏yni´ciem nale˝a∏oby zaszczepiç si´ przeciwko grypie niezale˝nie od pory roku.
Od 1976r. opisano ponad 50 ognisk choroby legionistów powiàzanych z instalacjà wodnà jednostek p∏ywajàcych. Najgroêniejsze obj´∏o 50 osób, w tym 1 zgon.
Zapobieganie polega na odpowiednim czyszczeniu
i dezynfekcji systemów hydraulicznych na statku. Punktem newralgicznym sà urzàdzenia do hydroterapii
(masa˝e wodne, baseny, itp.).
Przed wyp∏yni´ciem w rejs zawsze nale˝y zasi´gnàç
porady lekarskiej co do szczepieƒ i chemioprofilaktyki
zalecanych we wszystkich odwiedzanych krajach, zapobiegania chorobie lokomocyjnej, leków, które nale˝y ze
sobà zabraç, a przede wszystkim mo˝liwego wp∏ywu
podró˝y na istniejàce schorzenia. Na pok∏adzie nale˝y
przestrzegaç standardowych zasad higieny, przede
wszystkim cz´sto myç r´ce lub przynajmniej dezynfekowaç je p∏ynem na bazie alkoholu.
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SPRAWOZDANIE Z JUBILEUSZOWEGO,
XXV SYMPOZJUM „SZCZEPIENIA OCHRONNE”
Dorota Koz∏owska, Anna Sopel
WSSE w Warszawie

W dniu 20 kwietnia 2007 r odby∏o si´ jubileuszowe,
XXV Sympozjum: „Szczepienia Ochronne”, którego
organizatorem by∏ Oddzia∏ Immunologii Instytut
„Pomnik-Centrum” Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Pediatryczne oraz Polskie Towarzystwo Wakcynologii.
Sesja I, której przewodniczy∏a Doc. Teresa Jackowska wraz z Prof. Ewà Bernatowskà, dotyczy∏a szczepieƒ
w minionym çwierçwieczu, roli Oddzia∏u Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w programach edukacyjnych dotyczàcych szczepieƒ ochronnych, oraz zasad wykonywania szczepieƒ – aktualizacja
2006.
Prof. E. Bernatowska reprezentujàca Instytut „Pomnik-Zdrowia Dziecka” omówi∏a zamierzone zmiany
w Programie Szczepieƒ Ochronnych na 2008 rok. Podstawowym celem jest refundacja szczepieƒ przeciw
pneumokokom w grupach podwy˝szonego ryzyka,
wprowadzenie w ramach szczepieƒ zalecanych szczepienia przeciwko HPV, oraz podj´cie decyzji dotyczàcej
zasadnoÊci szczepienia dawkà przypominajàcà przeciw
WZW typ B dzieci w 14 roku ˝ycia, które otrzyma∏y
podstawowe szczepienie po urodzeniu.
Nast´pnie Doc. T. Jackowska, przewodniczàca
Oddzia∏u Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, omówi∏a dzia∏alnoÊç statutowà Oddzia∏u,
organizowanie szkoleƒ, a tak˝e rol´ szczepieƒ w spo∏eczeƒstwie. Przedstawi∏a tak˝e zmiany jakie dokonywa∏y
si´ w Programie Szczepieƒ Ochronnych na przestrzeni lat.
W koƒcowym wyk∏adzie I Sesji, Prof. E. Bernatowska omówi∏a zasady wykonywania szczepieƒ ochronnych, które zosta∏y wydane w 2007 r. przez Komitet
Doradczy ds. Szczepieƒ i b´dà obowiàzywa∏y do grudnia 2009 roku. Dotyczà one:
● dowolnych odst´pów mi´dzy podaniem ró˝nych

szczepionek. Jedynie przy podawaniu dwóch
˝ywych szczepionek obowiàzuje zachowanie co
najmniej cztero tygodniowych odst´pów.
● odst´pów mi´dzy terminami podania immunoglobulin i preparatów krwiopochodnych a szczepieniami, które obowiàzujà wy∏àcznie w przypadku
szczepieƒ przeciw odrze i ospie wietrznej,
● d∏ugoÊci igie∏ stosowanych do wykonywania szczepieƒ. Przy u˝yciu d∏u˝szych igie∏ rzadziej wyst´pujà niepo˝àdane odczyny poszczepienne o charakterze miejscowym,
● miejsca i kàta podania szczepionki, w przypadku
jednoczasowego podawania kilku iniekcji. Wykonanie wielu szczepieƒ w mi´sieƒ ramienny mo˝e
doprowadziç do jego pora˝enia. Dlatego w takim
przypadku nale˝y wykorzystaç do iniekcji tak˝e
mi´sieƒ uda.
● zaleceƒ szczepieƒ przeciw ospie wietrznej oraz
MMR pracowników s∏u˝by zdrowia.
Sesja II, której przewodniczy∏a Prof. E. Bernatowska
poÊwi´cona by∏a Programowi Szczepieƒ Ochronnych
w 2007 roku oraz profilaktyce gruêlicy.
Na wst´pie poruszono problem szczepienia przeciwko gruêlicy, które wg PSO na 2007 rok powinno byç
wykonane w ciàgu pierwszych 24 godzin ˝ycia dziecka,
lub w dowolnym momencie przed wypisaniem noworodka ze szpitala. W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazaƒ do szczepienia w okresie noworodkowym,
nale˝y zaszczepiç dziecko przed ukoƒczeniem przez nie
pierwszego roku ˝ycia. Zrezygnowano równie˝ z podawania dawek przypominajàcych w póêniejszych latach
˝ycia ze wzgl´du na ich ma∏à skutecznoÊç.
Dr Jerzy Zio∏kowski Przedstawiciel Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dzieci´cego Akademii
Medycznej w Warszawie omówi∏ trudnoÊci diagno-
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styczne w rozpoznawaniu gruêlicy u dzieci. Stwierdzi∏,
˝e pràtek gruêlicy nadal zajmuje jedno z pierwszych
miejsc na liÊcie patogenów. W ostatnich 10 – 15 latach
wyst´puje inny obraz kliniczny tej choroby. K∏opotliwa
jest tak˝e w∏aÊciwa interpretacja odczynu tuberkulinowego: czy stwierdzony odczyn tuberkulinowy jest
wynikiem szczepienia czy zaka˝enia. WHO i Mi´dzynarodowa Unia Przeciwgruêlicza stojà na stanowisku,
˝e wszystkie odczyny wysi´kowe, p´cherzykowe,
wysi´kowo-p´cherzykowe i odczyny o Êrednicy nacieku
powy˝ej 16 mm, sà odczynami zaka˝eniowymi i wymagajà wdro˝enia diagnostyki w kierunku gruêlicy. Prelegent zaznaczy∏ tak˝e, ˝e obecnie najcz´stszym êród∏em
zaka˝enia dla dzieci sà osoby poni˝ej 40 roku ˝ycia.
WÊród chorujàcych przewa˝ajà dzieci z rodzin zamo˝nych, ale o niskiej ÊwiadomoÊci spo∏ecznej.
Nast´pnie dr Grzegorz Karczewski – przedstawiciel
Departamentu Przeciwepidemicznego G∏ównego
Inspektoratu Sanitarnego- omówi∏ zmiany w Programie
Szczepieƒ Ochronnych obowiàzujàcym w 2007 roku.
Wprowadzenie szczepienia przeciwko Haemophilus
influenzae typu b jako szczepienia obowiàzkowego.
Szczepienie przeciwko BCG nale˝y wykonaç jednoczeÊnie lub w ciàgu 24 godzin od szczepienia przeciwko WZW typ B. Mo˝na tak˝e w uzasadnionych przypadkach podaç jà póêniej, ale tylko do czasu ukoƒczenia przez dziecko 12 miesi´cy ˝ycia. Odstàpiono od
oceny wielkoÊci blizny poszczepiennej i obowiàzkowej
rewakcynacji dzieci i m∏odzie˝y.
Nie ma koniecznoÊci podawania szczepionki MMR
w 10 roku ˝ycia, jeÊli dziecko w przesz∏oÊci ju˝ zosta∏o
zaszczepione dwukrotnie.
Zamieszczenie zapisu o szczepieniu p/Rotawirusom
jako zalecanym, nie finansowanym z bud˝etu paƒstwa.
Prelegent przedstawi∏ tak˝e planowane zmiany, jakie
b´dà stopniowo wprowadzane w kolejnych latach.
Umieszczenie szczepienia przeciw HPV na liÊcie
szczepieƒ zalecanych.
Wycofanie szczepionki OPV i zastàpienie jej szczepionkà IPV w przypadku poprawy sytuacji epidemiologicznej za naszà wschodnià granicà.
Wprowadzenie szczepienia przeciw rotawirusom
jako obowiàzkowe.
Trwajà prace nad szczepionkà przeciw krztuÊcowi
dla starszej m∏odzie˝y i osób doros∏ych.

Niestety wzgl´dy finansowe nie pozwalajà na wprowadzenie do Programu Szczepieƒ Ochronnych szczepionek przeciw Pneumokokom ( skoniugowanej,
7-walentnej) oraz przeciw ospie wietrznej dla dzieci
z okreÊlonych grup ryzyka.
Sesja III pod przewodnictwem Prof. Krystyny
Wàsowskiej-Królikowskiej oraz Dr Paw∏a Grzesiowskiego dotyczy∏a zaka˝eƒ Rota, HPV i inwazyjnych
zaka˝eƒ bakteriami otoczkowymi.
Prof. Krystyna Wàsowska-Królikowska z Kliniki
Alergologii, Gastrologii i ˚ywienia Dzieci UM w ¸odzi
przybli˝y∏a problem zapobiegania biegunkom rotawirusowym.
Oko∏o 50% wszystkich biegunek u dzieci spowodowanych jest wirusami. Sà to g∏ównie wirusy Rota.
W Polsce rocznie notuje si´ oko∏o 700 tysi´cy zachorowaƒ. Oko∏o 21 tysi´cy wymaga hospitalizacji. Najci´˝sze zachorowania wyst´pujà u dzieci mi´dzy 4 a 36
miesiàcem ˝ycia. Podstawowe sposoby zapobiegania to
przede wszystkim re˝im sanitarny, stosowanie probiotyków oraz czynna immunoprofilaktyka. Prelegentka
przedstawi∏a tak˝e histori´ szczepieƒ przeciw wirusom
rota na Êwiecie oraz omówi∏a sposoby podawania, dawkowania, przeciwwskazania i terminy szczepieƒ dwóch
dost´pnych na rynku polskim doustnych szczepionek:
RotaTeq – ˝ywa, atenuowana, pi´ciowalentna i Rotarix
– ˝ywa, atenuowana, monowalentna. Nast´pnie P. Prof.
K. Wàsowska-Królikowska omówi∏a profilaktyk´ zaka˝eƒ HPV. Wspomnia∏a, ˝e pierwsze dane o wp∏ywie
HPV na kancerogenez´ pochodzà z 1976 roku. Human
Papilloma Virus wywo∏uje brodawki, k∏ykciny oraz
stany przednowotworowe i nowotworowe b∏on Êluzowych okolic genitalnych i odbytu. Wg CDC ryzyko
zaka˝enia HPV w okresie aktywnoÊci seksualnej wynosi co najmniej 50%. Prelegentka przedstawi∏a drogi
oraz ryzyko zaka˝enia, a tak˝e cel i skutecznoÊç szczepieƒ przeciw HPV. PodkreÊli∏a ogromnà rol´ lekarzy
pediatrów w szerzeniu profilaktyki raka szyjki macicy
z uwagi na fakt, ˝e szczepione powinny byç dziewcz´ta,
które nie podj´∏y jeszcze ˝ycia p∏ciowego. Omówi∏a
tak˝e skutecznoÊç 4-walentnej, zarejestrowanej w Polsce szczepionki firmy MSD, oraz 2-walentnej szczepionki firmy GSK, która oczekuje na rejestracj´.
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Kolejny wyk∏ad wyg∏oszony przez Dr. Paw∏a Grzesiowskiego, przedstawiciela Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego dotyczy∏ inwazyjnych zaka˝eƒ
bakteriami otoczkowymi. Prelegent omówi∏ czynniki
ryzyka zaka˝enia bakteriami otoczkowymi oraz najcz´stsze choroby przez nie wywo∏ane. Nast´pnie przedstawi∏ rodzaje szczepionek stosowanych przeciwko
chorobom powodowanym przez bakterie otoczkowe,
ich skutecznoÊç oraz cykle szczepieƒ.
Ostatni wyk∏ad prowadzony by∏ przez prof. E. Bernatowskà, prof. A Radzikowskiego oraz dr Paw∏a Grzesiowskiego i dotyczy∏ rekomendacji Polskiej Grupy
Roboczej ds. Inwazyjnej Choroby Pneumokokowej
dotyczàcych szczepieƒ przeciwko pneumokokom. Polska Grupa Robocza ds. Inwazyjnej Choroby Pneumokokowej powsta∏a w 2005 roku. Pneumokoki odpowiedzialne sà za najci´˝sze i powszechne zapalenie ucha
Êrodkowego, zatok i p∏uc. Mogà te˝ wywo∏aç posocznic´ oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
doprowadzajàc do zgonu lub ci´˝kich powik∏aƒ. Najgroêniejsze sà dla najm∏odszych dzieci, których uk∏ad
immunologiczny nie jest jeszcze w pe∏ni wykszta∏cony.
Wra˝liwoÊç tych bakterii na penicylin´ jest coraz mniejsza. Dlatego tak istotne jest wprowadzenie powszechnych szczepieƒ. Szczepienia najm∏odszych dzieci majà
znaczenie nie tylko dla nich, ale tak˝e dla ich otoczenia,
poniewa˝ zmniejsza si´ rozpowszechnione nosicielstwo. W Polsce dost´pne sà dwa rodzaje szczepionek:
polisacharydowa PPV23– dla osób powy˝ej 2 roku
˝ycia, oraz skoniugowana PCV-7 – którà mo˝na stosowaç u dzieci poni˝ej 2 roku ˝ycia.
Sympozjum zakoƒczy∏a dyskusja dotyczàca poruszanych tematów.
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SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM NAUKOWEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW
„ÂWIAT CZ¸OWIEKA ÂWIATEM DROBNOUSTROJÓW”
El˝bieta Lejbrandt, Jolanta Krszyna
WSSE w Warszawie

W dniach 31.08-1.09.2007 r w Krakowie odby∏o si´
jubileuszowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Âwiat cz∏owieka Êwiatem drobnoustrojów”, obj´te honorowym patronatem Prezesa
Polskiej Akademii nauk prof. dr hab. Micha∏a Kleibera.
Uroczystego otwarcia dokona∏a Prezes Polskiego Towarzystwa mikrobiologów prof. dr hab. med. Waleria
Hryniewicz, przypominajàc zebranym, ˝e Towarzystwo
zosta∏o za∏o˝one w Warszawie w 1927 roku, ma, wi´c
ju˝ 80 lat i jest jednym z najstarszych polskich towarzystw naukowych. Za∏o˝ycielami byli trzej wybitni
uczeni profesorowie: Roman Nitsch, Feliks Przesmycki
i Zygmunt Szymanowski.
W czasie swej 80-letniej dzia∏alnoÊci Towarzystwo
prowadzi∏o dzia∏alnoÊç edukacyjnà, organizowa∏o wiele
spotkaƒ, sympozjów, mo˝e poszczyciç si´ osiàgni´ciami
naukowymi o Êwiatowej randze, wdra˝aniem nowoczesnych metod diagnostycznych, a tak˝e popularyzacjà
mikrobiologii w spo∏eczeƒstwie. Prezes Towarzystwa
otwierajàc obrady jubileuszowego sympozjum podzi´kowa∏a wyk∏adowcom za przyj´cie zaproszenia do
wyg∏oszenia referatów oraz zebranym za liczne przybycie celem uczczenia tak wa˝nego jubileuszu.
W Sesji Inauguracyjnej zosta∏y wyg∏oszone dwa referaty. Pierwszy z nich przedstawiajàcy rys historyczny
zwiàzany z rozwojem mikrobiologii pod tytu∏em „Nasi
wielcy poprzednicy” wyg∏osi∏ doc. Jacek Mi´dzybrodzki z Uniwersytetu Jagielloƒskiego przypominajàc,˝e
poczàtki nowoczesnej mikrobiologii datujà si´ na II
po∏ow´ XIX wieku i sà zwiàzane z odkryciami Luisa
Pasteura i Roberta Kocha. W tym czasie ziemie polskie
by∏y podzielone pomi´dzy trzy zabory i ˝ycie akademickie, zw∏aszcza w Warszawie by∏o bardzo utrudnione
i ograniczone. Wybitni badacze wybierali ˝ycie na emigracji i taki los podzieli∏ Leon Cieƒkowski (18221887),który po ukoƒczeniu Wydzia∏u Przyrodniczego
Uniwersytetu w Petersburgu za∏o˝y∏ Katedr´ Botaniki

w Odessie oraz wyk∏ada∏ na Uniwersytecie w Charkowie. Opracowa∏ szczepionk´ przeciwwàglikowà i wprowadzi∏ jà w Rosji. Ponadto wyizolowa∏ bakteri´ Leuconostoc mesenteroides . Za swoje osiàgni´cia zosta∏
uznany ojcem mikrobiologii rosyjskiej. Za pierwszego
polskiego mikrobiologa nale˝y uznaç Adama Pra˝mowskiego (1853-1920),który pomimo bardzo trudnych
warunków, w jakich pracowa∏,dokona∏ wielu odkryç,
niezale˝nie od innych ówczesnych uczonych. Jako
pierwszy wyodr´bni∏ bakterie Clostridium butiricus,
opisa∏ bakterie brodawkowe oraz ich rol´ w wiàzaniu
wolnego azotu z powietrza .Bada∏ przetrwalniki i stosowa∏ frakcjonowanà sterylizacj´ - tyndalizacj´ (nie
zale˝nie od Johna Tyndalla). Prowadzi∏ rozleg∏e prace
nad bakteriami z rodzaju Azotobacter. W tym czasie
w Warszawie pracowa∏ Odo Feliks Bujwid (18571942)-,który po sta˝ach w laboratoriach Louisa Pasteura i Roberta Kocha w 1985 r. za∏o˝y∏ pierwszà w Polsce
pracowni´ bakteriologicznà, gdzie prowadzi∏ kursy
bakteriologii dla lekarzy a nast´pnie otworzy∏ fili´
Instytutu Pasteura. Wykonywa∏ szczepienia ochronne
oraz intensywnie pracowa∏ nad zarazkami wÊcieklizny,
gruêlicy i cholery . Otworzy∏ równie˝ miejskà stacj´
badania produktów ˝ywnoÊciowych w 1890 r. Po przeniesieniu si´ w 1893 r do Krakowa poÊwi´ci∏ si´ pracy
nad surowicà przeciwb∏oniczà, przeciwt´˝cowà, przeciwdurowà przeciwdezynterycznà, wÊciekliznà, bakteriami gnilnymi oraz opracowa∏ w∏asnà metod´ rozpoznawania gruêlicy byd∏a za pomocà tuberkuliny. Zajmowa∏ si´ wykorzystaniem praktycznych aspektów
nauki dla zagadnieƒ dotyczàcych czystoÊci wody, higieny ˝ywienia oraz odka˝ania. Wychowa∏ nast´pców:
Tomasza Janiszewskiego, Stanis∏awa Droba, Romana
Nitscha oraz Juliana Nowaka.
Rudolf Weigel ( 1883-1957) i jego rówieÊnik Ludwik
Hirszfeld (1884-1954) pozostali w Polsce podczas II
wojny Êwiatowej. Rudolf Weigel prowadzi∏ badania nad
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durem plamistym i opracowa∏ szczepionk´ przeciwko
niemu. Opracowa∏ odczyn mikroaglutynacji do diagnostyki duru plamistego. Okry∏ i opisa∏ nowy gatunek
Rickettsia rochalimaea. Prowadzi∏ akcje szczepieƒ
ochronnych w Chinach, Etiopii, Algerii, Tunezji
i Maroku za co otrzyma∏ order Âwi´tego Franciszka.
Dwukrotnie by∏ mianowany do nagrody Nobla.
Ludwik Hirszfeld odkry∏ dziedziczenie gryp krwi oraz
wprowadzi∏ podzia∏ na grypy krwi przyj´ty przez nauk´
Êwiatowà. Prowadzi∏ liczne prace nad zjawiskiem krzepliwoÊci krwi oraz odpornoÊci. Opisa∏ nowy odczyn
w diagnostyce ki∏y – koaguloreakcje. Podczas I wojny
Êwiatowej zwalcza∏ epidemie tyfusu plamistego na Ba∏kanach oraz aplikowa∏ szczepionki przeciwcholeryczne
˝o∏nierzom. Okry∏ pa∏eczk´ duru rzekomego C nazywana równie˝ Salmonella Hirschfeldi. W 1918 r. utworzy∏ w Warszawie Paƒstwowy Centralny Zak∏ad Higieny Epidemiologicznej przemianowany w 1923 roku
Paƒstwowy Zak∏ad Higieny. Wprowadzi∏ obowiàzek
szczepieƒ przeciwb∏oniczych oraz zorganizowa∏ pierwszy w Europie oÊrodek krwiodawstwa. By∏ wspó∏wydawcà Medycyny DoÊwiadczalnej i Spo∏ecznej oraz
organizowa∏ Polskie Towarzystwo Biologiczne ,wspó∏dzia∏a∏ przy powstawaniu Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów. W czasie wojny zosta∏ przesiedlony do
getta i tam kierowa∏ Radà Zdrowia. Po wojnie by∏ organizatorem Wydzia∏u Lekarskiego w Lublinie i we Wroc∏awiu. W 1954 zorganizowa∏ Instytut Immunopatologii i Terapii DoÊwiadczalnej - placówk´ PAN ,obecnie
noszàcà jego imi´.
Od 1957roku PTM istnieje samodzielnie i z niego
wyodr´bni∏o si´ w 1958 roku Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaênych.W 1969
roku powsta∏o Polskie Towarzystwo Immunologiczne
a w 1970 roku zosta∏a powo∏ana Sekcja Wirusologiczna. Obecnie dzia∏a13 oddzia∏ów terenowych PTM.
Drugi referat zosta∏ wyg∏oszony przez dr Agat´ Budkowskà z Instytutu Pasteura w Pary˝u na temat
„Mechanizmy zaka˝enia komórki wirusem WZW C”.
Zaka˝enia WZW-C jest to problem zdrowia publicznego, szacuje si´, ˝e na Êwiecie ˝yje oko∏o 170 milionów osób zaka˝onych tym wirusem, wydaje si´ jednak,
˝e liczba ta jest du˝o wi´ksza. Wi´kszoÊç zaka˝eƒ przebiega bezobjawowo, zaka˝enie zazwyczaj przechodzi

AktualnoÊci

w przewlek∏e zapalenie wàtroby prowadzàce cz´sto do
marskoÊci wàtroby, a w niektórych przypadkach do
pierwotnego raka wàtroby. Niestety nie ma jeszcze
szczepionki uodparniajàcej przeciwko temu wirusowi.
W wyniku leczenia interferonem pegylowanym L
w po∏àczeniu z rybawirynà dochodzi, w zale˝noÊci od
genotypu wirusa, do wyeliminowania jego w 40-80%
przypadków. Prelegentka przypomnia∏a budow´ wirusa
zapalenia wàtroby typy C. Nale˝y on do rodziny Flavivirusów, jego materia∏em genetycznych jest niç kwasu
rybonukleinowego (oko∏o 10 000 nukleotydów).
Wyró˝niamy 6 genotypów, ale ponad 100 podtypów
wirusa, co spowodowane jest wyst´powaniem b∏´dów
w jego replikacji i powstawaniem ciàgle nowych podtypów. Jest wiele tematów i problemów, nad którymi pracujà naukowcy, zwiàzanych z mechanizmem zaka˝ania
komórek wirusem WZW-C:
– jak przebiega neutralizacja wirusa,
– jak wyglàda zakaêna czàstka wirusa, mimo,
˝e znamy ca∏y jego genom
– poznanie ró˝norodnoÊci i zmiennoÊci wirusa.
Obecnie naukowcy mogà pracowaç na modelach do
badaƒ in vivo
Sà to:
– szympansy, u˝ywane szczególnie do badaƒ zwiàzanych z pracami nad szczepionkami
– myszy humanizowane, które majà wszczepione
fragmenty ludzkiej wàtroby.
Uda∏o si´ równie˝ otrzymaç, pó∏tora roku temu,
pierwszy system hodowli wirusa in vitro- sà to komórki linii hepatoma. W dalszym ciàgu wyk∏adu prelegentka przedstawi∏a, wyniki prac swojego zespo∏u nad przebiegiem zaka˝enia wirusem. Wirusy krà˝àce w surowicy sà „oblepione” lipoproteinami, stwierdzono zasadniczà rol´ tych lipoprotein jako mediatorów infekcji,
ochraniajà one wirusa przed przeciwcia∏ami neutralizujàcymi. Enzym lipaza lipoproteinowa jest kierowany do
wàtroby i pomaga we wnikaniu wirusa do komórek
wàtrobowych, w których zachodzi rozwój wirusa. Zauwa˝ono, ˝e przeciwcia∏a przeciwko lipoproteinom blokujà wnikanie wirusa do komórki. Badania sà nadal
prowadzone, ale mo˝na stwierdziç, ˝e zakaênoÊç wykazujà lipoproteiny bogate w trójglicerydy niosàce nukleokapsydy wirusa. Prelegentka wspomnia∏a równie˝ na
temat badaƒ prowadzonych nad szczepionkami prze-
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ciwko WZW-C. Stwierdzono, ˝e nukleokapsyd wirusa
ma unikalne w∏aÊciwoÊci immunologiczne. Najnowsze
badania wykazujà, ˝e antygenami wprowadzonymi do
szczepionek powinny byç nie tylko bia∏ka otoczki, ale
równie˝ bia∏ko nukleokapsydu.
W czasie I Sesji prowadzonej przez prof: Felicj´
Meisel-Miko∏ajczyk i El˝biet´ Katarzyn´ Jagustyn-Krynickà zosta∏y wyg∏oszone 2 referaty zwiàzane z zaka˝eniami Helicobacter pylori i jeden na temat zagro˝eƒ
zwiàzanych z grzybami dro˝d˝opodobnymi.
Prof. Magdalena Chmiela z Uniwersytetu ¸ódzkiego
wyg∏osi∏a referat :„Mechanizm ucieczki drobnoustrojów spod nadzoru immunologicznego: Helicobacter
pylori – mistrz adaptacji”.
W 1983 r Warren i Marshall opublikowali wiadomoÊç o wyizolowaniu pa∏eczek Helicobacter pylori
z b∏ony Êluzowej ˝o∏àdka pacjentów cierpiàcych na dyspepsj´, a w 2005 r otrzymali Nagrod´ Nobla za udowodnienie zwiàzku mi´dzy zaka˝eniem H.pylori
a zapaleniem b∏ony Êluzowej ˝o∏àdka ,którego etiologia
uprzednio by∏a wiàzana z czynnikami nieinfekcyjnymi.
W 1994 patogen ten zosta∏ wpisany na list´ karcinogenów klasy I. Zaka˝enia H.pylori mo˝e mieç przebieg
bezobjawowy lub w postaci nieswoistego przewlek∏ego
zapalenia ˝o∏àdka mo˝e prowadziç do powstania wrzodu a w rzadki przypadkach do raka ˝o∏àdka. Na przebieg zaka˝enia H.pylori majà wp∏yw czynniki wirulencji bakterii, predyspozycje gospodarza oraz czynniki
Êrodowiskowe. Kluczowà rol´ w zaka˝eniu H. pylori
pe∏ni patologiczna reakcja zapalna ,która polega na
infiltracji komórek immunologicznie kompetentnych
do b∏ony Êluzowej ˝o∏àdka na skutek czynników prozapalnych wydzielanych przez bakteri´ oraz produkowanych przez komórki nab∏onkowe ˝o∏àdka. Zaka˝enia
H.pylori towarzyszà cz∏owiekowi od dawna, wykryto je
w zw∏okach sprzed 1700 lat i w zwiàzku z tym przypuszcza si´, ˝e bakterie te ewolucyjnie wykszta∏ci∏y szereg mechanizmów unikania swoistej i nieswoistej odpowiedzi immunologicznej gospodarza w celu jego d∏ugotrwa∏ego zasiedlania - rodzaj „zrównowa˝onej chorobotwórczoÊci”.
W pokonaniu bariery ochronnej b∏ony Êluzowej
˝o∏àdka pomaga im budowa-spiralny kszta∏t komórki
i rz´ski aktywnie pokonujàce warstw´ Êluzu oraz pro-

dukcja enzymu ureazy ,która katalizujàc rozk∏ad mocznika na amoniak i dwutlenek w´gla powoduje neutralizacj´ kwaÊnego pH. Powstajàcy dwutlenek w´gla sprzyja uszkodzeniu Êluzówki ˝o∏àdka, co powoduje ∏atwiejszy dost´p do g∏´bszych warstw komórek. Bakterie te
majà zdolnoÊç otaczania si´ warstwà surfaktantu chroniàcà je przed dzia∏aniem kwasu solnego oraz wiàzania
si´ ze sk∏adnikami mucyny i Êluzu. W zale˝noÊci od
stopnia nasilenia si´ reakcji zapalnej H.pylori mo˝e,
zmiennie przylegaç do komórek nab∏onka ˝o∏àdka, co
jest warunkowane przez szereg adhezyn w tym BabA
i Sab A. We wczesnym okresie zaka˝enia, w odpowiedzi
na zwi´kszonà ekspresj´ determinant Lewisb w komórkach nab∏onka, bakterie produkujà czàsteczki Bab A,
natomiast gdy infekcja przewleka si´ i wzrasta ekspresja
determinant Lewisx, bakterie wytwarzajà czàsteczki
Sab A,które warunkujà ÊciÊlejszy kontakt z gospodarzem. Bakterie te posiadajà zdolnoÊç unikania fagocytozy. Jednym ze sposobów jest wiàzanie na swojej
powierzchni czàstek znajdujàcych si´ w Êrodowisku
takich jak: kwas sjalowy, siarczan heparyny, witronektyna. Szczepy H. pylori posiadajàce wyspy chorobotwórczoÊci PAI mogà unikaç wewnàtrzkomórkowego
zabijania poprzez stymulowanie fagosomów do ∏àczenia si´ w megasomy .Wykazano równie˝, ˝e LPS bakterii równie˝ dzia∏a antyfagocytarnie poprzez neutralizacj´ bia∏ek wià˝àcych. H.pylori moduluje równie˝ odpowiedê swoistà poprzez zaburzanie rozpoznawania przez
receptory gospodarza w∏asnych komponent oraz ma
zdolnoÊç neutralizacji wolnych rodników za pomocà
produkowanej dysmutazy ,katalazy i alkilowanej
hydroksylperoksydazy.
W odpowiedzi na zaka˝enie H.pylori sà produkowane swoiste przeciwcia∏a IgA ,IgM i IgG, ale nie majà
znaczenia w jego eliminacji poniewa˝ jak si´ przypuszcza ,majà utrudniony dost´p do komórek baterii ,które
sà schowane w g∏´bokie warstwy b∏ony Êluzowej oraz
mogà przejÊciowo wnikaç do komórek nab∏onka.
Wydzielane miejscowo IgA sà podatne na dzia∏anie proteaz, poniewa˝ nie posiadajà ∏aƒcucha J niezb´dnego do
tworzenia odpornych dimerów. Ograniczenie proliferacji antygenowo swoistych limfocytów to efekt dzia∏ania
bakteryjnego LPS,bia∏ka cag A oraz toksyny wakuolizujàcej. Mimikra antygenowa zwiàzana jest z wyst´powaniem wspólnych determinant antygenowych na komór-
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kach H.pylori i komórkach gospodarza np. Lewisy
i Lewisy co powoduje powstawanie autoprzeciwcia∏
nasilajàcych reakcj´ zapalnà.
Nast´pny referat „Zaka˝enie Helicobacter pylori –
implikacje kliniczne i terapeutyczne” wyg∏osi∏a
dr Katarzyna Dzier˝anowska-Fangrat z Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Prelegentka przypomnia∏a postaç polskiego lekarza
Walerego Jaworskiego ,który pod koniec XIX wieku
opisywa∏ istnienie spiralnych bakterii w ˝o∏àdku
pacjentów z dolegliwoÊciami tego narzàdu .Nazwa∏ je
Vibrio regula i okrycie to nie zosta∏o zauwa˝one przez
Êrodowisko medyczne ze wzgl´du na publikacje
w piÊmie polskim. Obecnie uwa˝a si´, ˝e zaka˝enia
H.pylori sà najcz´stszym zaka˝eniem bakteryjnym cz∏owieka i w zale˝noÊci od regionu Êwiata stawià od 2080%.Oprócz zró˝nicowania regionalnego wyst´puje,
w spo∏ecznoÊciach du˝e zró˝nicowanie zale˝ne od statusu socjoekonomicznego,które wp∏ywa na cz´stoÊç
ekspozycji tym patogenem i przez to wydaje si´ istotniejsze ni˝ predyspozycje genetyczne organizmu. Objawy kliniczne wyst´pujà tylko u 10-15% zaka˝onych.
Uwa˝a si´ ,˝e wÊród czynników wp∏ywajàcych na przebieg zaka˝enia majà wp∏yw geny vac A kodujàce toksyn´ wakuolizujàca oraz cag A ,kodujàce cytotoksyn´
oraz b´dàce cz´Êcià wyspy patogennoÊci PAI kodujàcej
wiele genów bioràcych udzia∏ w procesie kolonizacji
i modulacji odpowiedzi zapalnej.
Szczepy bakteryjne, cagA (+)cz´Êciej kolonizujà
˝o∏àdek i wywo∏ujà silniejsza odpowiedê zapalnà ni˝
szczepy cagA (-) .Po∏owa szczepów z genami vacA
wytwarza toksyn´ wakuolizujàcà ,która powoduje
obumieranie komórek nab∏onkowych. W Polsce szczepy toksynotwórcze o genotypie cag(+) i vacA
s1(wytwarzajàce najwi´cej toksyny wakuolizujacej) stanowià 70% wszystkich izolatów i sà bardziej zjadliwe
ni˝ szczepy cag(-).
Zaka˝enie nimi mo˝e prowadziç do zapaleƒ b∏ony
Êluzowej ˝o∏àdka, choroby wrzodowej oraz raka ˝o∏àdka i generalnie trudniej ulegajà eradykacji. U dzieci
obserwuje si´ ∏agodniejsze objawy kliniczne ni˝ u doros∏ych,cz´Êciej wyst´puj´ ∏agodne zapalenie Êluzówki
˝o∏àdka ni˝ choroba wrzodowej.
W badaniach prowadzonych w IP-CZD w Warszawie
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wykazano, ˝e u dzieci cz´Êciej w odpowiedzi na zaka˝enie H.pylori dochodzi do nasilonej produkcji przeciwcia∏ klasy IgG 3 .Jest to korzystne w poczàtkowej fazie,
bo prowadzi do szybszej eradykacji drobnoustroju, ale
utrzymanie jej, prowadzi do powstania przewlek∏ej
choroby wrzodowej. Najlepszym sposobem zapobiegania przewlek∏ym skutkom zaka˝enia H.pylori jest jego
eradykacja, w której stosuje si´ inhibitor pompy protonowej oraz dwa leki przeciwbakteryjne. Jej skutecznoÊç
zale˝y od lekowra˝liwoÊci bakterii .Wybiera si´ dwa
spoÊród wymienionych antybiotyków: klarytromycyn´,
metronidazol ,amoksycyklina ,rzadziej teracyklin´ oraz
ciprofloksacyn´. W Polsce na klarytromycyn´ jest niewra˝liwe ok19% i na metronidazol ok.40% izolowanych szczepów H.pylori. OpornoÊç na amoksycylin´
praktycznie nie wyst´puje. Zauwa˝ono, ˝e najwi´ksze
znaczenie w niepowodzeniu eradykacji ma opornoÊç na
klarytromycyn´ i uwa˝a si´ ,ze nie powinna byç stosowana w tej terapii .Wiele doniesieƒ dotyczàcych udzia∏u H.pylorii w etiologii schorzeƒ zlokalizowanych poza
górnym odcinkiem uk∏adu pokarmowego nie zosta∏o
potwierdzone.
Ostatni referat w tej sesji na temat „Grzyby dro˝d˝obodobne w zdrowiu i chorobie – wybrane aspekty”
wyg∏osi∏a prof. Stefania Giedrys-Kalemba z Pomorskiej
Akademii Medycznej.
W sk∏ad flory fizjologicznej cz∏owieka wchodzà
ró˝ne gatunki mikroorganizmów, równie˝ grzyby,
a wÊród nich najcz´Êciej sà spotykane grzyby dro˝d˝opodobne z rodzaju Candida. Grzyby te jednak, mogà
staç si´ drobnoustrojami oportunistycznymi i wywo∏ywaç zaka˝enia, u niektórych osób samo ograniczajàce
si´, ale u innych mogàce prowadziç do groênych, inwazyjnych zaka˝eƒ prowadzàcych nawet do Êmierci
pacjenta. Czynnikami predysponujàcymi do zaka˝enia
sà m.in. antybiotykoterapia, chemioterapia, przerwanie
ciàg∏oÊci b∏on Êluzowych, ˝ywienie parenteralne, obecnoÊç linii naczyniowych i cewników, zaburzenia uk∏adu
odpornoÊciowego, ale równie˝ w∏aÊciwoÊci wirulentne
grzyba. G∏ównym rezerwuarem Candida u osób zdrowych jest przewód pokarmowy, ale wyst´pujà one równie˝ na skórze a tak˝e kolonizujà uk∏ad moczowop∏ciowy. Do zwi´kszonej kolonizacji usposabia wiek
wczesny dzieci´cy i podesz∏y, istotne sà tak˝e czynniki
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Êrodowiskowe, do których mo˝emy zaliczyç miejsce
zamieszkania, temperatur´, wilgotnoÊç otoczenia,
rodzaj spo˝ywanego pokarmu, wyst´powanie we florze
fizjologicznej innych gatunków drobnoustrojów, które
mogà hamowaç lub u∏atwiaç wzrost grzybów, przyjmowanie antybiotyków. Istotne sà równie˝ indywidualne
uwarunkowania gospodarza np. gospodarka hormonalna, status immunologiczny, a tak˝e obecnoÊç u zasiedlajàcych dro˝d˝aków specyficznych glikoproteinowych
receptorów adhezji.
Grzyby do organizmu cz∏owieka dostajà si´ drogà
pokarmowà, oddechowà, poprzez kontakty seksualne,
przez uszkodzonà b∏on´ Êluzowà rogówk´ czy uszkodzonà skór´. Wykazano, ˝e w obr´bie rodzin osoby sà
skolonizowane tymi samymi szczepami. Transmisja
grzybów mo˝e zachodziç bezpoÊrednio z cz∏owieka na
cz∏owieka lub poÊrednio ze Êrodowiska przez zanieczyszczone przedmioty, co jest szczególnie groêne
i ∏atwo zachodzi w Êrodowisku szpitalnym. W dalszym
ciàgu referatu prelegentka przekaza∏a najnowsze wiadomoÊci na temat patomechanizmu zaka˝enia wywo∏anego przez Candida. Adhezja, czyli przyleganie do
komórek jest wst´pnym etapem poprzedzajàcym fizjologicznà kolonizacj´ tkanek i uwa˝ana jest za jeden
z istotnych czynników wirulencji. Proces ten nie jest
jeszcze w pe∏ni wyjaÊniony, szczepy Candida majà zdolnoÊç adhezji do ró˝nych typów komórek nab∏onkowych, komórek Êródb∏onka, skóry, p∏ytek krwi, krwinek czerwonych, biopolimerów. Prelegentka przekaza∏a, ˝e w adhezji Candida albicans do ludzkich komórek
uczestniczà si∏y elektrostatyczne, tigmotropizm form
mycelialnych, hydrofobowoÊç komórki grzyba oraz
interakcja komplementarnych moleku∏: liganda czyli
adhezyjny i receptora. WyjaÊnienia na poziomie molekularnym b´dzie wymaga∏o zrozumienie interakcji
ligand-receptor, która jest przewa˝ajàcym i najsilniejszym mechanizmem w procesie adhezji i patomechanizmie zaka˝enia dro˝d˝akami.
W Sesji II prowadzonej przez prof. Ann´ PrzondoMordarskà i dr Andrzeja Kasprowicza pierwszy referat
na temat „Ruchome elementy genetyczne – rola w ewolucji genomów bakteryjnych” wyg∏osi∏ dr hab. Dariusz
Bartosik z Uniwersytetu Warszawskiego.
W okresie ostatnich 10 lat za sprawà genomiki

odczytano sekwencje 600 genomów bakteryjnych.
Genomy bakteryjne cechujà si´ du˝à plastycznoÊcià, sà
bardzo zmienne, przyk∏adem jest zsekwencjonowany
genom 3 szczepów bakterii Escherichia coli, w którym
oko∏o 40% genów jest wspólnych dla tych szczepów,
natomiast reszta to informacje, które zosta∏y wprowadzone do komórek bakteryjnych w wyniku horyzontalnego transferu genów. Do niedawna do ruchomych elementów genetycznych zaliczano plazmidy, elementy
transpozycyjne, bakteriofagi. Plazmidy i bakteriofagi to
naturalne wektory genetyczne przenoszàce informacje
genetyczne z jednej komórki do drugiej w drodze
koniugacji lub transdukcji. Transpozony to skaczàce
modu∏y DNA, które majà zdolnoÊç zmiany lokalizacji
w genomie w wyniku transpozycji. Okaza∏o si´,
˝e Êwiat ruchomych elementów genetycznych jest bardziej z∏o˝ony ni˝ przypuszczano a przyczynà tej ró˝norodnoÊci jest ich modularna struktura. Wyró˝niamy
kasety, modu∏y, które po przeniesieniu do innych elementów nadal zachowujà swojà poprzednià funkcj´.
Zbadano, ˝e w naturze dochodzi do fasowania
modu∏ów genetycznych i w wyniku takiego rekombinacyjnego fasowania dochodzi do wymiany modu∏ów
miedzy ró˝nymi typami ruchomych elementów genetycznych, co powoduje powstawanie nowych elementów o mozaikowej strukturze. W wyniku fasowania
pojawiajà si´ plazmidy, transpozony, bakteriofagi, które
charakteryzujà si´ nowymi unikatowymi w∏aÊciwoÊciami. Mogà powstaç nowe elementy np. transpozony
koniugacyjne i mobilizowane, które mogà wyst´powaç
w formie zintegrowanej w genomie lub w wolnej formie kolistej (nie jest to plazmid, poniewa˝ nie zawiera
systemu replikacyjnego i ta forma nie mo˝e powieliç
swojego genomu kolistego – ta forma mo˝e jednak byç
przekazana do innych komórek bakteryjnych). Oprócz
wymienionych, do ruchomych elementów genetycznych mo˝emy zaliczyç równie˝ mobilne wyspy genomowe, integrony, superintegrony, kasety genowe.
Wprowadzono definicj´ „Mobilon” – to ruchome
elementy genetyczne wyst´pujàce w genomie danego
szczepu bakterii np. stwierdzono w genomie Enterococcus faecalis, ˝e 25% genomu stanowià ruchome elementy genetyczne. Prelegent poda∏ przyk∏ady i stwierdzi∏, ˝e zdefiniowanie mobilonu w szczepie bakteryjnym jest trudne a czasem wr´cz niemo˝liwe. Ka˝dy seg-
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ment genomu mo˝e byç potencjalnie mobilny, mo˝e
staç si´ integralnà cz´Êcià ruchomego elementu genetycznego.
Nast´pny referat na temat „Ewolucja genów opornoÊci na antybiotyki na przyk∏adzie genów kodujàcych
beta-laktamazy” wyg∏osi∏ doc. dr hab. Marek Gniatkowski z Narodowego Instytutu Leków.
W ewolucji genów opornoÊci u bakterii wyró˝nia
si´: er´ przed wprowadzeniem antybiotyków do kliniki
(jest to najd∏u˝szy okres ewolucyjnie bo trwa∏ a˝ lat 40tych XX wieku ) oraz er´ po wprowadzeniu antybiotyków . Na tempo ewolucji majà wp∏yw: specyfika drobnoustrojów, pula genów oraz genetycznych elementów
ruchomych w populacji oraz krótki czas generacji.
Antybiotyki jako czynniki stresowe zwi´kszajà tempo
ewolucji a geny kodujàce opornoÊç mogà mutowaç bez
utraty wa˝nych funkcji ˝yciowych dla bakterii.
Poprzez analiz´ aminokwasów stwierdzono, ˝e z jednego bia∏ka wià˝àcego penicylin´ wyewoluowa∏y
4 klasy beta laktamaz oraz szeÊç g∏ównych bia∏ek wià˝àcych penicylin´.
Zasadniczymi kierunkami w ewolucji beta laktamaz
w erze antybiotykowej by∏o: rozszerzenie spektrum
substratowego na cefalosporyny III i IV generacji, cefamycyny oraz karpenemy na poziomie zapewniajàcym
opornoÊç na te antybiotyki.
Realizowane jest to poprzez mutacje punktowe
w genach strukturalnych, chromosomalnych lub elementach zmobilizowanych oraz przez mobilizacj´ naturalnych beta laktamaz. ESBL – beta-laktamazy o rozszerzonym zakresie aktywnoÊci sà najwi´kszym ewolucyjnie osiàgni´ciem bakterii. Enzymy te wywodzà si´
z beta laktamaz typu TEM i SHV. Powsta∏y w wyniku
punktowych mutacji w genach, które doprowadzi∏y do
zmiany aminokwasów. Zakres aktywnoÊci ESBL
z rodziny TEM obejmuje, oksyimino- cefalosporyny
i monobaktamy, nie obejmuje cefoksytyny. Enzymy te
sà hamowane przez inhibitory. Plazmidy zawierajàce
geny kodujàce ESBL sà cz´sto przenoszone na inne
pa∏eczki jelitowe ponad granicami gatunkowymi, co
powoduje bardzo szybkie horyzontalne szerzenie si´
tego typu opornoÊci. W 1980 roku stwierdzono po raz
pierwszy opornoÊç na cefalosporynazy III generacji
u K.pneumoniae. Obecnie w polskich szpitalach szcze-
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py ESBL wÊród wa˝nych klinicznie izolatów Enterobacteriacae stanowià 10%, wÊród szczepów K.pneumoniae -40% i S.marcescens -30%. W badaniach przeprowadzonych przez NIL w polskich szpitalach wykryto
10 wariantów typu TEM, które powsta∏y w wyniku
presji antybiotyków.
„Nowe strategie walki z chorobami zakaênymi –
poszukiwanie nowych leków antybakteryjnych” to
tytu∏ referatu wyg∏oszonego przez prof. El˝biet´
Jagusztyn-Krynickà z Uniwersytetu Warszawskiego.
Pomimo olbrzymiego post´pu wiedzy choroby
zakaêne nadal sà odpowiedzialne za przedwczesne
zgony ponad 15 milionów ludzi rocznie na ziemi.
W wyniku przeprowadzonego w 2002 roku przeglàdu
literatury okaza∏o si´, ˝e zidentyfikowano 1415 gatunków organizmów patogennych dla cz∏owieka: 538 bakterii i riketsji, 217 wirusów i prionów, 66 pierwotniaków, 307 grzybów i 287 robaków jelitowych. Walczymy ze „starymi” patogenami, stale pojawiajàcymi si´
nowymi np. SARS, Helicobacter pylori, Borrelia burgdorferi, a tak˝e patogennymi gatunkami mikroorganizmów, które drogà horyzontalnego transferu genów
naby∏y nowe cechy i w ten sposób zwi´kszy∏y swojà
wirulencj´.
Antybiotyki, dzi´ki którym uda∏o si´ zwalczaç choroby zakaêne obecnie w zwiàzku z narastajàcà opornoÊcià mikroorganizmów w wielu przypadkach stajà si´
nieefektywne. W czasie ostatnich 30 lat pojawi∏y si´ na
rynku jedynie dwie klasy nowych antybiotyków, których zastosowanie zosta∏o zaakceptowane dopiero na
poczàtku XXI wieku. Sà to: antybiotyk lipopeptydowy
daptomycyna wywierajàcy efekt na Êcian´ komórkowà
bakterii oraz nale˝àcy do oksazolidynonów linezolid,
który jest inhibitorem procesu inicjacji translacji. Oba
antybiotyki sà skuteczne w leczeniu chorób wywo∏anych przez oporne na metycylin´ lub wankomycyn´
szczepy bakterii Gram(+) takich jak MRSA, VRE.
Wraz z rozwojem badaƒ genetycznych, dzi´ki którym
poznaliÊmy ju˝ sekwencj´ genów ponad 1000 szczepów
drobnoustrojów zaistnia∏y mo˝liwoÊci poszukiwania
genów lub bia∏ek, potencjalnych celów dzia∏ania
nowych leków. W genomie mikroorganizmów sà geny,
których obecnoÊç jest niezb´dna do prze˝ycia organizmu patogennego, i te miejsca mogà byç u˝yteczne
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w przysz∏ej terapii. Prelegentka poda∏a, ˝e nowe leki,
które prawdopodobnie b´dà nied∏ugo dost´pne na
rynku to inhibitory peptydowej deformylazy. Peptydowa deformylaza to enzym bioràcy udzia∏ w procesie
potranslacyjnego procesowania bia∏ek, jest niezb´dny
do prze˝ycia komórek prokariotycznych. Dwa leki,
które sà obecnie w fazie badaƒ klinicznych wykazujà
aktywnoÊç przeciwko wielu gatunkom bakterii gramdodatnich i niektórych gram-ujemnych.
Badania prowadzone celem poszukiwania nowych
leków opierajà si´ równie˝ na dzia∏aniu leku na mechanizmy warunkujàce patogennoÊç drobnoustrojów. Zaliczamy do tej klasy inhibitory procesów adhezji, która
jest jednym z pierwszych etapów patogenezy wielu chorobotwórczych mikroorganizmów, zwiàzki hamujàce
zdolnoÊç patogenów do tworzenia biofilmów. Testowane sà równie˝ leki antytoksynowe, majàce na celu
zablokowanie ró˝nych etapów dzia∏ania toksyn np.
otulinowej czy rycyny.
Prowadzone sà równie˝ badania nad wykorzystaniem bakteriofagów i ich produktów jako terapeutycznych czynników antybakteryjnych.
Ostatni referat w tej sesji na temat „Molekularna
epidemiologia inwazyjnych zaka˝eƒ bakteryjnych”
wyg∏osi∏a prof. Waleria Hryniewicz z Narodowego
Instytutu Leków w Warszawie.
Epidemiologia molekularna jest niezwykle przydatna
do opracowywania ognisk zaka˝eƒ oraz dostarcza wiarygodnych danych do celowanych interwencji. Dla
celów epidemiologicznych sà stosowane techniki:
RADP-niestety niepowtarzalna, nieporównywalna mi´dzy laboratoriami, PFGE lepiej wystandaryzowana
(wi´ksze zastosowanie do epidemiologii lokalnej ni˝
globalnej) oraz MLST ,gdzie sekwencjonuje si´ geny
metabolizmu podstawowego komórki, grupujàc je
w typy sekwencji ST ,których istnieje dobra mi´dzynarodowa baza. WÊród zaka˝eƒ inwazyjnych najwi´cej
w ostatnich latach problemów w Polsce, wywo∏a∏y
zaka˝enia N.meningitidis, powodujàce ogniskowe,ci´˝kie zachorowania na inwazyjnà chorob´ menigokokowà z przypadkami Êmiertelnymi. Na szcz´Êcie powstanie Krajowego OÊrodka Referencyjnego ds. Zaka˝eƒ
w oÊrodkowym uk∏adzie nerwowym –KORUN w latach
90 –tych XX wieku spowodowa∏o powstanie Êwietnej

bazy naukowej pomocnej do podj´cia dzia∏aƒ interwencyjnych.
Okaza∏o si´, ˝e do roku 2002 w Polsce notowano
zachorowania sporadyczne, grupy serologicznej B.
Natomiast w tym roku w województwie pomorskim
zanotowano znaczàcy wzrost zachorowaƒ na inwazyjna
chorob´ meningokokowà - w krótkim czasie zachorowa∏o 22 osoby,9 osób zmar∏o. ZapadalnoÊç wÊród
grupy wiekowej poni˝ej 4 lata wynosi∏a 28,4 /100 tys
przy zapadalnoÊci w Polsce ogólnej notowanej 0.5 /100
tys. WÊród izolatów N. meningitidis z tego regionu
wyizolowano 8 nale˝àcych do grupy serologicznej B, 8
do grupy C ( klon ST-8/A4)i 1 do grupy W135.Tak,
wi´c by∏a to allodemia.
W 2006 /2007 roku sytuacja si´ zmieni∏a i zaobserwowano w ogniskach zachorowaƒ wzrost udzia∏u
meningokoków grupy serologicznej C kompleksu ST11/E-37.Jest to szczególnie zjadliwy klon hiperepidemiczny rozpowszechniony na Êwiecie, mo˝e wyst´powaç ze wzgl´du na zjawisko capsule switching jako:
grupa B- epidemie w USA, Hiszpania
grupa C – epidemie w Kanadzie i w Anglii
grupaW-135 –pandemia rozpowszechniona z pielgrzymami z Mekki
W Polsce pierwsze zachorowania tym klonem odnotowane by∏y w 1996 roku. Do 2005 roku obserwowano
tylko zachorowania sporadyczne a w 2006 i 2007 wywo∏a∏ ju˝ ogniska. Spowodowa∏ masowe szczepienia
w województwie opolskim w 2007roku. Sytuacja dotyczàcà zaka˝eƒ meningokokami grupy C jest starannie
nadzorowana i posiadamy szczepionk´. Obecnie sà prowadzone obserwacje klonu ST-32 /ET-5 serogrupy B
,który od 2004 jest w 30% izolowany z przypadków
zachorowaƒ sporadycznych oraz jest izolowany z 28
%zaka˝eƒ w Europie ,powodujàc przewlekajàcà si´ epidemie w Norwegii oraz epidemie we Francji ,Finlandii
i na Êwiecie. Istnieje tylko szczepionka subtypowa oparta
na bia∏ku por A wyprodukowana w Norwegii, która
w razie wystàpienia ognisk w Polsce mo˝e zostaç udost´pniona przez w∏adze tego kraju. Wyprodukowanie
szczepionki przeciwko meningokokom grypy B jest
szczególnie trudne bo ich wielocukier wykazuje silne
podobieƒstwo do gangiozydów tkanki mózgowej
i oprócz ma∏ej immunogennoÊci mo˝e powodowaç
powstawanie autoprzeciwcia∏. Oprócz bia∏ek por A
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,nadziej´ na szczepionk´ subtypowà budzi∏y bia∏ka fed A
kodowane przez gen fed A, ale z wzgl´du na ich du˝à
zmiennoÊç ostatecznie znalaz∏y zastosowanie do ró˝nicowania izolatów o tym samym typie ST i subtypie por A.
W czasie III Sesji prowadzonej przez prof. Eugeni´
Gospodarek i prof. Mariana Binka jako pierwszy
zabra∏ g∏os prof. Józef Kur z Politechniki Gdaƒskiej na
temat „Genetyczne metody ró˝nicowania mikroorganizmów”.
Typowanie mikroorganizmów, zwane równie˝ ich
ró˝nicowaniem ma du˝e znaczenie w epidemiologii
oraz w mikrobiologii medycznej. S∏u˝y do identyfikacji
zaka˝eƒ szpitalnych i pozaszpitalnych, umo˝liwia prowadzenie badaƒ zwiàzanych z rozprzestrzenianiem si´
mikroorganizmów. Do ró˝nicowania drobnoustrojów
stosowane sà metody klasyczne oparte na fenotypowaniu tych organizmów oraz metody oparte na analizie
materia∏u genetycznego. Techniki biologii molekularnej
opierajà si´ na analizie restrykcyjnej, hybrydyzacji oraz
amplifikacji materia∏u genetycznego in vitro przy zastosowaniu ∏aƒcuchowej reakcji polimerazy (PCR) oraz
sekwencjonowaniu. Powsta∏e fragmenty DNA o ró˝nej
d∏ugoÊci sà rozdzielane przy pomocy technik elektroforetycznych. Otrzymany w ten sposób profil prà˝ków
jest charakterystyczny zarówno dla wybranej metody
jak i dla badanej próby. Prelegent opisa∏ kilka metod
genotypowych,które charakteryzuje ró˝ny potencja∏
ró˝nicujàcy, czu∏oÊç, powtarzalnoÊç, koszt i stopieƒ
trudnoÊci wykonania. Ca∏y czas trwajà poszukiwania
metody, która dawa∏aby mo˝liwoÊç przebadania jednoczeÊnie wielu prób i mog∏a byç stosowana przez personel rutynowych laboratoriów mikrobiologicznych.
Nast´pny referat na temat „Zoonozy wczoraj i dziÊ”
wyg∏osi∏a prof. Stanis∏awa Tylewska-Wierzbanowska
z Paƒstwowego Zak∏adu Higieny w Warszawie.
Zoonozy sà to choroby odzwierz´ce bakteryjne,
wirusowe, grzybicze, paso˝ytnicze), naturalnie przekazywane ludziom, przenoszone ze zwierzàt dzikich lub
domowych na cz∏owieka. Wg oceny WHO oko∏o 200
ró˝nych zaka˝eƒ pochodzenia odzwierz´cego przenoszonych jest na cz∏owieka. Prelegentka przekaza∏a
podzia∏ zoonoz jaki zosta∏ zastosowany przez ekspertów WHO:
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– bezpoÊrednia zoonoza, infekcja przekazywana jest
przez bezpoÊredni kontakt z chorym zwierz´ciem
np. bruceloza, wÊcieklizna, w∏oÊnica,
– cyklozoonoza, aby dosz∏o do zaka˝enia musi
wystàpiç cykl ˝yciowy u kilku ˝ywicieli, którymi sà
kr´gowce, np. tasiemczyce,
– metazoonoza, czynnik etiologiczny namna˝a si´
i rozwija najpierw w organizmie bezkr´gowców
(owady, paj´czaki) zanim zakazi cz∏owieka, np.
borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu,
– saprozoonozy, w cyklu ˝yciowym zanim dojdzie do
dalszego rozprzestrzenienia i zaka˝enia nast´pnych
˝ywicieli konieczny jest okres pobytu poza ustrojem zwierz´cym – w ziemi, wodzie, na roÊlinach,
do tej grupy zaliczamy niektóre grzybice, leptospirozy, niektóre p∏aziƒce.
Do pojawienia si´ zagra˝ajàcych ludziom zaka˝eƒ
odzwierz´cych przyczyniajà si´ w krajach rolniczych
przede wszystkim:
– cz´ste kontakty ze zwierz´tami domowymi
– bliskie Êrodowisko bytowania ze zwierz´tami
dzikimi,
– intensywna hodowla zwierzàt
– z∏e warunki hodowli zwierzàt
– niska higiena ludzi.
W krajach uprzemys∏owionych sprzyjajà powstawaniu chorób odzwierz´cych:
– zmiany demograficzne,
– podró˝e,
– rozwój przemys∏u,
– adaptacja i mutacja drobnoustrojów,
– powszechna globalizacja.
Do tzw. „starych zoonoz” mo˝emy zaliczyç wàglika,
wÊcieklizn´, gruêlic´, nosacizn´, d˝um´, ˝ó∏tà goràczk´,
gryp´, sà to choroby, które kiedyÊ szerzy∏y si´ epidemicznie, cz´sto dochodzi∏o do pandemii np. pandemia
d˝umy za czasów Justyniana w 540 -500 r.p.n.e. spowodowa∏a oko∏o 100 mln zgonów, co mog∏o byç powodem upadku cesarstwa rzymskiego.
W ostatnich latach pojawiajà si´ nowe choroby
infekcyjne u ludzi i zwierzàt np. ptasia grypa, HIV,
SARS, goràczka Zachodniego Nilu, borelioza, zespó∏
p∏ucny wywo∏any przez hantawirusy. Wa˝nà przyczynà
wzrostu cz´stoÊci wyst´powania chorób infekcyjnych sà
zmiany klimatu, szczególnie jego ocieplenie, wzrost ilo-
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Êci opadów atmosferycznych, kontakty ludzi z dzikimi
zwierz´tami, degradacja Êrodowiska przejawiajàca si´
restrukturyzacjà (osuszanie bagien, stawianie tam na
rzekach), nadmiernà eksploatacjà, wprowadzaniem
egzotycznych gatunków zwierzàt na nowe tereny. Podstawowym sposobem kontroli i ograniczenia wyst´powania chorób odzwierz´cych jest profilaktyka: w stosunku do cz∏owieka edukacja, stosowanie zasad higieny
(mycie ràk zw∏aszcza po pracy ze zwierz´tami), stosowanie repelentów, natomiast w stosunku do zwierzàt
utrzymywanie ich w odpowiednich warunkach sanitarnych i stosowanie szczepionek.
Referat na temat „ Pozytywna i negatywna rola
drobnoustrojów w in˝ynierii Êrodowiska” wyg∏osi∏a
prof. Maria ¸ebkowska z Politechniki Warszawskiej.
Prelegentka omówi∏a negatywnà rol´ mikroorganizmów, jaka ma miejsce w wodzie (wytwarzanie toksyn,
produkcja zwiàzków odoryzujàcych, „obrosty” rurowe,
niszczenie urzàdzeƒ np. ch∏odnic, niszczenie materia∏ów
technicznych, korozja metali stopów), w powietrzu (uk∏ady instalacyjno-klimatyzacyjne, które sà êród∏em emisji
mikroorganizmów do powietrza), i w glebie
(mikroorganizmy chorobotwórcze w Êciekach i osadach
Êciekowych stosowane w rekultywacji). W dalszym ciàgu
referatu zosta∏y omówione zadania, tematy zwiàzane
z biotechnologià w ochronie Êrodowiska, przede wszystkim problemy wykrywania mikroorganizmów w ró˝nych
miejscach i urzàdzeniach i ich zwalczanie, badania biodegradacji Êrodowiska, ekotoksycznoÊci i ocena ryzyka
w Êrodowisku wywo∏ana obecnoÊcià tych zanieczyszczeƒ.
Prelegentka przytoczy∏a problemy, jakim zajmujà si´ pracownicy in˝ynierii Êrodowiskowej. Sà to np.:
– szukanie êród∏a pogarszania si´ zapachu w wodzie
(rozwój niektórych mikroorganizmów i glonów
daje nieprzyjemny zapach),
– pozbywanie si´ toksyn z wody (np. toksyny wytwarzane przez sinice sà bardzo oporne na biodegradacj´, termostabilne, oporne na dzia∏anie kwasów
i zasad, jedyne najlepsze metody pozbywania si´
tych toksyn to filtracja przez w´giel aktywny i ozonowanie wody),
– walka z „obrostami” rur i biofilmami (jet to problem w rurach, zaworach, wymiennikach cieplnych – cz´sto na d∏ugim kilkukilometrowym

odcinku sieci wodnej budowane sà poÊrednie stacje
chlorowania wody celem jej oczyszczania),
– korozja zbiorników paliw ( w wodzie która skrapla
si´ w zbiornikach i gromadzi na ich nie znajdujà si´
mikroorganizmy, które bardzo dobrze si´ tam rozwijajà, ich iloÊç w ml mo˝e wynosiç 108, i wywo∏ujà korozj´ w˝erowà, po 10 latach wszystkie
zbiorniki mogà byç skorodowane, niektóre firmy
dolewajà do zbiorników biocydy, ale wiele bakterii
wytworzy∏o ju˝ na nie opornoÊç),
– bioaerozole, które znajdujà si´ szczególnie w klimatyzowanych pomieszczeniach, mogà wywo∏ywaç u ludzi alergie, zm´czenie, wg zaleceƒ Unii
Europejskiej wewnàtrz budynku mo˝e byç 500
kolonii bakterii i 300 kolonii grzybów w 1 m? przy
braku mikroorganizmów chorobotwórczych,
– usuwanie metali ze Êcieków oraz w miejscu ich
powstawania, niektóre mikroorganizmy bardzo
szybko ch∏onà te metale i biosorpcja na osadzie
czynnym zachodzi w 100%
– oczyszczanie gazów odlotowych przy zastosowaniu
bakterii oraz oczyszczanie gruntów z produktów
naftowych – proces zachodzi równie˝ z zastosowaniem kultur bakteryjnych.
Ostatni referat w tej sesji na temat „Mikrobiologiczne niszczenie zabytków” wyg∏osi∏a prof. Hanna Dahm.
Dzie∏a sztuki i architektury ulegajà dzia∏aniu czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych. Biodegradacja to proces, w wyniku którego nast´puje rozk∏ad
zwiàzków organicznych przez organizmy ˝ywe, bakterie, grzyby, glony, powstajà proste zwiàzki organiczne.
Biodegradacja mo˝e byç pozytywna kiedy rozk∏adowi
ulegajà substancje szkodliwe dla cz∏owieka i Êrodowiska
i negatywna np. psucie si´ ˝ywnoÊci, zagrzybianie
mieszkaƒ. Biodeterioracja to niszczenie wytworzonych
przez cz∏owieka dóbr w wyniku dzia∏ania mikroorganizmów i ten proces jest zawsze negatywny. Mikroorganizmy, które zosta∏y wyizolowane z ró˝nych obiektów
dzie∏ sztuki i architektury sà to m. in. bakterie z rodzaju Bacillus, Micrococcus, a tak˝e grzyby z rodzaju
Aspergillus, Penicillium, Cladosporium. Po zidentyfikowaniu mikroorganizmów nale˝y poznaç i wyjaÊniç ich
funkcjonalne w∏aÊciwoÊci, rol´ w procesie niszczenia
zabytków a nast´pnie wykorzystaç uzyskane wyniki
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badaƒ do opracowania strategii konserwacji i ochrony
dzie∏ sztuki przed mikrobiologicznym zasiedlaniem.
Materia∏y, z których sà wykonane zabytki sà pochodzenia roÊlinnego lub zwierz´cego, sà to najcz´Êciej: skóra,
pergamin, p∏ótno b´dàce podk∏adem malowide∏,
papier, kamieƒ. Skóra by∏a i jest szeroko wykorzystywana przez cz∏owieka do produkcji odzie˝y, obuwia,
oprawiano w nià ksià˝ki. Degradacja skóry zachodzi
g∏ównie w warunkach du˝ej wilgotnoÊci powy˝ej 65%,
niszczona jest przez grzyby i bakterie.
Pergamin jest skórà pozyskiwanà z m∏odych cielàt
lub jagniàt, jest materia∏em trwa∏ym i przechowywany
w suchych warunkach mo˝e przetrwaç nawet 2000 lat,
najwi´kszym zagro˝eniem dla pergaminu jest wilgoç.
Za niszczenie pergaminu odpowiedzialne sà bakterie
szczególnie rodzaju Bacillus promieniowce, które majà
zdolnoÊç wytwarzania ró˝norodnych pigmentów.
Zarówno grzyby jak i promieniowce niszczà malowid∏a
rosnà w postaci delikatnych strz´pek przypominajàcych
paj´czyn´, przebarwiajà te˝ p∏ótna. Papier jest produktem celulozowym bardzo wra˝liwym na atak mikroorganizmów, szczególnie w warunkach wilgoci, bezpieczny poziom wysycenia papieru wilgocià wynosi 9%.
Bakterie wytwarzajàce Êluz i strz´pki grzybów wrastajàce w g∏àb kartek powodujà ich sklejanie si´, a ca∏y fragment ksià˝ki przekszta∏ca si´ w twardniejàcà kleistà
mas´. Zjawisko to nazywane jest kamienieniem ksià˝ek.
W IV Sesji prowadzonej przez prof. Stefani´ Giedrys-Kalemba jako pierwsza referat na temat „Strategie
walki z ptasià grypà” wyg∏osi∏a prof. El˝bieta SamorekSalamonowicz z Paƒstwowego Instytutu Weterynarii
w Pu∏awach.
Prelegentka na wst´pie omówi∏a wszystkie pandemie
grypy jakie nawiedzi∏y ludzkoÊç na przestrzeni wieków,
wspomnia∏a, ˝e „hiszpank´” wywo∏a∏y wirusy, które
mia∏y w swoim genomie segmenty wirusa ptasiego.
Przypomnia∏a nast´pnie, ˝e wirusy grypy ulegajà ciàg∏ym zmianom w wyniku mutacji punktowych, sà to
zmiany w segmentach kodujàcych antygeny powierzchniowe tzw „drift” oraz ,na szcz´Êcie du˝o rzadziej,
dochodzi do wymiany segmentów RNA pomi´dzy ró˝nymi szczepami wirusa grypy w wyniku tzw „skoku
antygenowego” = reasortacji, co mo˝e doprowadziç
do powstania wirusa o nowych w∏aÊciwoÊciach, który
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mo˝e okazaç si´ wirusem pandemicznym, poniewa˝
ludzie nie wytworzyli na ten szczep odpornoÊci. Rezerwuarem wirusa sà zwierz´ta i zachodzi mo˝liwoÊç przeniesienia wirusa, obecnie wirus ptasiej grypy H5N1
zakazi∏ 50 gatunków zwierzàt. Obliczono, ˝e na 1 zaka˝onego cz∏owieka wirusem H5N1 przypada oko∏o
1 mln ptaków, dlatego te˝ tak wa˝ne jest „zduszenie”
epidemii wÊród ptaków. Zaka˝eniu ptasià grypà od drobiu ulegli ludzie w 12 krajach na Êwiecie, tylko w jednym przypadku w Azerbejd˝anie cz∏owiek zarazi∏ si´ od
dzikich ptaków. Przyczyna rozprzestrzeniania si´ wirusa ptasiej grypy to przede wszystkim:
– istnienie naturalnego rezerwuaru, którym sà dzikie
kaczki i inne ptaki wodne,
– handel drobiem w z∏ych warunkach,
– system produkcji i hodowli drobiu (dà˝ymy do
hodowli zamkni´tych),
– walki ptaków.
Wirus jest wydalany przede wszystkim z ka∏em
(w 1 g ka∏u dzikich ptaków mo˝e si´ znajdowaç 106
czàsteczek wirusa) oraz przez uk∏ad oddechowy. Wraz
z w´drujàcymi ptakami ptasia grypa w´drowa∏a
i w´druje do ró˝nych krajów. Tworzone sà sztaby kryzysowe, laboratoria referencyjne, sk∏adane cotygodniowe meldunki, prowadzony sta∏y monitoring dzikich
ptaków i wÊród hodowców drobiu, pad∏e ptaki badane
sà na obecnoÊç wirusa. Gdy stwierdzany jest na fermie
wirus ptasiej grypy ferma taka jest izolowana wytyczony jest obszar o Êrednicy 3 km tzw. „zapowietrzony”
i o Êrednicy 10 km strefa buforowa, wybijane sà wszystkie ptaki, wykonywana dezynfekcja, inne zwierz´ta sà
zamykane na ten okres. Prelegentka wspomnia∏a,
˝e szczepienia ptaków przeciwko ptasiej grypie sà oficjalnie zabronione, poniewa˝ nie zabezpieczajà w 100%
a tak˝e mogà powodowaç maskowanie zagro˝enia.
W niektórych wyjàtkowych przypadkach wykonuje si´
szczepienia:
– celem zredukowania namna˝ania wirusa w du˝ej
populacji drobiu, którego wybicie jest opóênione
z przyczyn technicznych,
– celem stworzenia bariery ochronnej z∏o˝onej z ptaków odpornych aby utrudniç rozprzestrzenianie
si´ choroby,
– celem ochrony ptaków wartoÊciowych szczególnie
pod wzgl´dem genetycznym.
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Nast´pny referat na temat „Leki przeciwwirusowe –
post´p badaƒ, nowe mo˝liwoÊci terapeutyczne” wyg∏osi∏ prof. Andrzej Szkaradkiewicz z Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu.
Zwiàzki hamujàce namna˝anie si´ wirusów okreÊlane sà jako inhibitory replikacji. Obecnie, dzi´ki rozwojowi dwóch kierunków badawczych genomiki i proteomiki obserwowany jest znaczny post´p w zakresie
konstrukcji nowych, bezpiecznych inhibitorów wykazujàcych efektywnà aktywnoÊç przeciwwirusowà.
Genomika umo˝liwia analiz´ sekwencji wirusowego
genomu i przypisanie roli okreÊlonym genom, scharakteryzowanie poszczególnych etapów replikacji wirusów
i wykorzystanie tego do opracowania zwiàzków
o wybranym, selektywnym docelowym oddzia∏ywaniu.
Proteomika natomiast zapewnia poznanie budowy,
funkcji oraz wzajemnego oddzia∏ywania bia∏ek kodowanych przez geny wirusa co pomaga w projektowaniu
potencjalnych inhibitorów. Wszystkie leki przeciwwirusowe wywo∏ujà efekt dzia∏ania jedynie wirostatyczny.
Punktem docelowym leku – inhibitora mogà byç
poszczególne fazy cyklu replikacyjnego:
– adsorpcja, czyli zdolnoÊç do po∏àczenia si´ z wra˝liwà komórkà,
– penetracja (wnikanie), czyli wnikanie czàstek wirusowych do cytoplazmy, które zachodzi wg trzech
mechanizmów zale˝nych równie˝ od obecnoÊci
wirusowej os∏onki (bezpoÊrednie przenikanie
poprzez b∏on´ cytoplazmatycznà, endocytoza lub
bezpoÊrednia fuzja,
– odp∏aszczenie prowadzàce do usuni´cia kapsydu
i uwolnienia kwasu nukleinowego wirusa, co
umo˝liwia rozpocz´cie kolejnych etapów namna˝ania wirusów,
– replikacja genomu obejmuje syntez´ kwasu nukleinowego i syntez´ bia∏ek wirusowych,
– sk∏adanie (budowanie) i dojrzewanie czàstek wirusowych – ∏àczenie si´ poszczególnych komponent
prowadzi do utworzenia zakaênych czàstek wirusowych,
– uwalnianie wirusa z komórki, ostatni cykl replikacyjny; wirusy nieos∏onkowe zwykle opuszczajà
komórk´ w nast´pstwie jej Êmierci (lizy) natomiast
wirusy os∏onowe sà uwalniane przez pàczkowanie
lub egzocytoz´.

Aktualnie w leczeniu zaka˝eƒ wirusowych stosowanych jest 38 chemioterapeutyków ( wy∏àczajàc interferony i immunoglobuliny). Sà to zwiàzki wykazujàce
dzia∏anie antyherpeswirusowe (inhibujà syntez´ wirusowego DNA, zaburzajà proces transkrypcji i translacji), preparaty antyretrowirusowe i anty-HBV ( inhibitory odwrotnej transkryptazy, hamujàce proces dojrzewania czàsteczek wirusowych), leki stosowane przeciw
wirusom grypy ( inhibujà proces odp∏aszczenia wirusa,
blokujà proces uwalniania czàstek wirusowych
z komórki), rybawiryna o szerokiej aktywnoÊci przeciwwirusowej m. in. anty-HCV, anty-RSV. Ponad 40
preparatów antywirusowych jest obecnie w badaniach
przedklinicznych lub klinicznych u ludzi.
Ostatni referat w tej sesji na temat „Probiotyki –
nowe perspektywy w poprawie bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci i ochronie zdrowia” wyg∏osi∏a prof. Maria Bielecka
z Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W 2001 roku WHO poda∏a definicj´ „probiotyku”
co oznacza w t∏umaczeniu „dla zdrowia”. Sà to mianowicie ˝ywe mikroorganizmy, które podawane w odpowiedniej iloÊci dzia∏ajà korzystnie na zdrowie gospodarza. W najwi´kszych iloÊciach mikroflora wyst´puje
w przewodzie pokarmowym cz∏owieka, szczególnie
w jelicie grubym znajdujà si´ ró˝ne gatunki bakterii:
beztlenowce rodzaju Bacteroides, Clostridium, bakterie
rodzaju Lactobacillus, Bifidobakterie. W okresie p∏odowym przewód pokarmowy jest ja∏owy, od urodzenia
nast´puje jego zasiedlanie. Badania prowadzone nad
probiotykami wykazujà, ˝e nie mogà one zastàpiç zdrowego stylu ˝ycia, mogà jedynie zmniejszyç ryzyko
wystàpienia niektórych chorób oraz mogà z∏agodziç
objawy chorób przewodu pokarmowego. Osoby, które
majà obni˝onà odpornoÊç muszà byç ostro˝ne w stosowaniu probiotyków.
Aby szczep probiotyczny móg∏ byç u˝yty jako dodatek do diety musi byç zidentyfikowany fenotypowo
i genotypowo, okreÊlone musi byç jego bezpieczeƒstwo
stosowania, wykonana jego charakterystyka funkcjonalna, wykazana efektywnoÊç dzia∏ania, wykazana interakcja mikroflory z organizmem gospodarza. ˚ywnoÊç,
która zawiera szczepy probiotyczne musi byç odpowiednio oznakowana, na etykiecie podany probiotyk
i liczba ˝ywych komórek pod koniec okresu trwa∏oÊci.
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SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM NAUKOWEGO
BLOK OPERACYJNY
– ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE

El˝bieta Lejbrandt, Magdalena Gudziƒska
WSSE w Warszawie

W dniach 14-15 czerwca 2007 r odby∏o si´ VIII
Ogólnopolskie Sympozjum „Blok operacyjny – organizacja i funkcjonowanie” zorganizowane przez Abakus
Biuro promocji Medycznej, we wspó∏pracy z Instytutem Problemów Ochrony Zdrowia, któremu towarzyszy∏a wystawa farmaceutyków, wyposa˝enia i materia∏ów medycznych.
I Sesja prowadzona przez prof. Krzysztofa Bieleckiego i prof. Tadeusza Szretera obejmowa∏a swojà tematykà „Bezpieczeƒstwo pracy w bloku operacyjnym”.
Pierwszy referat na temat „Bezpieczeƒstwo elektryczne” wyg∏osi∏ dr Zygfryd Braƒski. Prelegent przedstawi∏ zagadnienia dotyczàce sposobów zasilania elektrycznych urzàdzeƒ medycznych, zagro˝eƒ zwiàzanych
z ich obs∏ugà, skutków dzia∏ania pràdu na organizm
cz∏owieka, udzielania pierwszej pomocy pora˝onemu
pràdem elektrycznym, sposobów ochrony przed pora˝eniem pràdem elektrycznym, zasad bezpiecznej pracy
przy elektrycznych urzàdzeniach medycznych i norm
oraz przepisów zwiàzanych z bezpieczeƒstwem elektrycznym w szpitalach. Nale˝y zaznaczyç, ˝e 70-85%
ogó∏u wypadków zwiàzanych z elektrycznoÊcià jest spowodowanych b∏´dami w post´powaniu cz∏owieka, dlatego konieczne jest okresowe przeprowadzanie szkoleƒ
dla osób majàcych kontakt z elektrycznymi aparatami
medycznymi. Do zasilania bloków operacyjnych najcz´Êciej wykorzystywany jest uk∏ad sieci zasilajàcych IT,
w którym wszystkie cz´Êci sieci sà odizolowane od
ziemi. Medyczne urzàdzenia elektryczne stosowane
w szpitalach powinny mieç instrukcje obs∏ugi producenta, które muszà byç znane pracownikom, natomiast
wszelkie naprawy, zabiegi konserwacyjne powinny byç

dokonywane tylko przez autoryzowany serwis.
Pomieszczenia w szpitalu u˝ytkowane medycznie
powinny posiadaç odpowiednià ochron´ przeciwpora˝eniowà. Prelegent przedstawi∏ zagro˝enia zwiàzane
z eksploatacjà urzàdzeƒ elektrycznych. Sà to:
– pora˝enia i oparzenia pràdem elektrycznym,
– zagro˝enia po˝arowe
– zagro˝enia wybuchem
– szkodliwe oddzia∏ywania pola elektrycznego i elektromagnetycznego.
Zagro˝enia po˝arowe i wybuchem wià˝à si´ przede
wszystkim ze zjawiskiem elektrycznoÊci statycznej
i mo˝liwoÊcià zap∏onu oparów podczas dezynfekcji
i przy narkozie. Konieczne jest odprowadzanie ∏adunków elektrostatycznych np. wykonanie pod∏ogi z u˝yciem wyk∏adzin antyelektrostatycznych, w salach operacyjnych, salach intensywnej terapii, gabinetach rentgenowskich badaƒ naczyniowych, pomieszczeniach
z urzàdzeniami do tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego. Eksploatowanie urzàdzeƒ elektrycznych mo˝e wiàzaç si´ z wypadkami powodujàcymi
pora˝enie elektryczne i oparzenia elektryczne a tak˝e
wstrzàs elektryczny czyli zespó∏ objawów, które mogà
wystàpiç bezpoÊrednio po ra˝eniu. Tymi objawami
mogà byç: przera˝enie, bladoÊç, dr˝enie cia∏a lub koƒczyn, nadmierne wydzielanie potu, stan apatii lub euforii, obrz´k mózgu i utrata przytomnoÊci po∏àczona
z zatrzymaniem krà˝enia krwi oraz brakiem oddechu.
Po uwolnieniu pora˝onego spod napi´cia nale˝y przeprowadziç badanie wst´pne aby okreÊliç sposób udzielenia pomocy poszkodowanemu. Ra˝onego cz∏owieka
mo˝na uratowaç, je˝eli udzieli mu si´ skutecznej pomocy przed up∏ywem 3-5 minut.
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Nast´pny referat na temat „Pole elektromagnetyczne” wyg∏osi∏ dr Krzysztof Gryz.
Pole elektromagnetyczne wytwarzane jest przez
wiele urzàdzeƒ medycznych np. urzàdzenia do elektrochirurgii. èród∏em pola elektromagnetycznego mogà
byç elektrody zabiegowe, przewody ∏àczàce generator
z elektrodami, sam generator, je˝eli istniejà nieszczelnoÊci w jego obudowie. Prelegent wspomnia∏ o pràdach
indukowanych w organizmie cz∏owieka eksponowanego na dzia∏anie pola elektromagnetycznego, o efekcie
termicznym zwiàzanym z absorpcjà energii pola elektromagnetycznego np. podniesienie temperatury ca∏ego
cia∏a lub partii cia∏a przy stosowaniu kuchenek mikrofalowych, w których pole elektromagnetyczne zamienia
si´ na ciep∏o, stosowanie telefonów komórkowych.
Ponadto przypomnia∏ o Rozporzàdzeniu Ministra Pracy
i Polityki Spo∏ecznej w sprawie najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników szkodliwych dla
zdrowia w Êrodowisku pracy Dz.U.nr.217 poz.1833
z 2002 r oraz o wartoÊciach dopuszczalnych nat´˝eƒ
pola i pràdu indukowanego w ciele chirurga wg Dyrektywy 2004/40/WE a tak˝e poda∏ metody ograniczenia
ekspozycji na pole elektromagnetyczne:
– stosowanie podczas zabiegów mo˝liwie najmniejszych mocy urzàdzeƒ elektrochirurgicznych,
– unikanie pracy z zapalonym ∏ukiem elektrycznym
pod elektrodà zabiegowà,
– odsuwanie kabli zasilajàcych elektrod od pracownika wykonujàcego zabiegi,
– odsuwanie kabli zasilajàcych elektrod od metalowego wyposa˝enia stanowiàcych tzw. wtórne êród∏a pó∏ elektromagnetycznych.
Istotnà sprawà jest, aby kobiety w cià˝y nie by∏y
zatrudniane w blokach operacyjnych, gdzie stosowane
sà urzàdzenia do elektrochirurgii.
Na temat „Gazów medycznych” referat wyg∏osi∏
prof. Tadeusz Szreter. Gazy medyczne to podtlenek
azotu, tlen i tlenek azotu. Prelegent przedstawi∏ na
wst´pie histori´ odkrycia podtlenku azotu, gazu, który
jako pierwszy wszed∏ trwale do praktyki anestezjologicznej. Podtlenek azotu jest to gaz rozpuszczajàcy si´
szybko we krwi, powodujàcy odwracalny sen, analgezj´, hamowanie odruchów, zwiotczenie mi´Êni, amnezj´, szybko si´ wch∏ania i szybko si´ wydala, nie obserwuje si´ depresji uk∏adów krà˝enia i oddychania. Jed-

noczeÊnie jest to gaz tani i ∏atwy do stosowania. Niestety podtlenek azotu jest jednym z gazów cieplarnianych. Polska emituje do atmosfery 155 000 ton podtlenku azotu rocznie, z czego jedynie 800 ton to gazy
medyczne. G∏ówne êród∏o emisji gazów to rolnictwo
(stosowanie nawozów sztucznych) oraz fabryki kwasu
azotowego. Na mocy postanowieƒ protoko∏u z Kyoto
z 1997 r, kraje, które zdecydowa∏y si´ na jego ratyfikacj´, zobowiàza∏y si´ do redukcji do 2012 r w∏asnych
emisji gazów powodujàcych efekt cieplarniany o 5,2%,
czyli dwutlenku w´gla, metanu, podtlenku azotu, HFC
i PFC. Polska otrzyma∏a limit emisji gazów cieplarnianych, szczególnie emisji dwutlenku w´gla, który jest
najistotniejszym gazem cieplarnianym. Podtlenek azotu
stosowany w praktyce anestezjologicznej nie powinien
byç z niej usuni´ty, poniewa˝ powinien byç traktowany
jako lek.
Nast´pnym gazem medycznym jest tlenek azotu,
który powoduje rozkurcz mi´Êni g∏adkich naczyƒ, szybko wià˝e si´ z hemoglobinà i szybko dezaktywuje si´,
wdychany dzia∏a na naczynia p∏ucne powodujàc ich
rozszerzenie. Gaz ten musi byç dok∏adnie dawkowany,
poniewa˝ bardzo szybko utlenia si´ do toksycznego
dwutlenku azotu. Tlenek azotu jest to gaz bezwonny,
szybko dyfundujàcy, dostarczany jako mieszanina tlenku azotu (0,8%) i azotu (92%) w stalowych cylindrach
pod nazwà handlowà INOmax.
Tlen jest gazem medycznym, który musi byç dost´pny w salach operacyjnych, oddzia∏ach intensywnej terapii i pooperacyjnych a tak˝e w ró˝nych innych oddzia∏ach szpitalnych. Stosowany jest jako tlen ciek∏y dostarczany siecià o ciÊnieniu roboczym 5 barów natomiast
w czasie transportu oraz w przypadku stosowania go
jako êród∏o zasilania rezerwowego stosowany jest
w cylindrach stalowych o ciÊnieniu 150 barów. Tlen jest
stosowany w anestezji i leczeniu. Bardzo wa˝ne jest
leczenie niedotlenienia pooperacyjnego, które ma
wp∏yw na uk∏ad krà˝enia (80% zawa∏ów serca wyst´puje w 2-3 dobie po operacji), na szybkoÊç gojenia si´
ran, cz´stoÊç wyst´powania zaka˝eƒ i prawid∏owà czynnoÊç oÊrodkowego uk∏adu nerwowego. Istotna jest
korelacja mi´dzy st´˝eniem tlenu a stanem psychicznym
chorego. Tlen jest lekiem, powinien byç podawany
zgodnie ze wskazaniami, odpowiednio dawkowany,
poniewa˝ przedawkowanie mo˝e spowodowaç powi-

40
Biuletyn 2007, 3-4 (32)

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

k∏ania. Przy tlenoterapii biernej mo˝e byç podawany
przez cewnik, mask´, namiot, budk´ lub inkubator
(u niemowlàt).
Nast´pny referat w pierwszej sesji na temat „Dymy
chirurgiczne (bioaerozole) – natura, w∏aÊciwoÊci, ryzyko infekcyjne i toksyczne oraz profilaktyka zagro˝eƒ”
wyg∏osi∏ prof. Zygmunt Muszyƒski. W czasie zabiegów
operacyjnych, podczas elektrokauteryzacji, chirurgii
laserowej lub podczas stosowania skalpela ultradêwi´kowego, powstajà produkty gazowe nazywane dymem
chirurgicznym. Dym taki zawiera bioaerozole toksycznych produktów chemicznych np. akrylonitryle, cyjanki, wodorocyjanki, formaldehyd, akrolein´, benzen,
fenole, tlenek w´gla, a tak˝e sk∏adniki biologiczne np.
wirusy, bakterie, komórki krwi, drobiny kostne,
komórki nowotworowe. Czàstki generowane w czasie
zabiegów operacyjnych zawarte w dymach majà ró˝nà
wielkoÊç:
– przy elektrokauteryzacji < 0,1 mm
– przy u˝yciu lasera ~0,3mm
– przy zastosowaniu skalpela ultradêwi´kowego
0,4-7,0mm
Dostajà si´ one do p∏uc personelu i pacjentów w promieniu oko∏o 1-2 m od sto∏u operacyjnego. Substancje
chemiczne mogà powodowaç podra˝nienia oczu, md∏oÊci, wymioty, bóle i zawroty g∏owy, kichanie i ogólne
os∏abienie. To ryzyko ma aspekty kumulacyjne, mogàce
wywo∏ywaç zaburzenia uk∏adu krà˝enia, przewlek∏e
zmiany zapalne w uk∏adzie oddechowym a nawet zmiany nowotworowe. W dymie chirurgicznym wykazano
równie˝ doÊwiadczalnie obecnoÊç, i potwierdzono
zakaênoÊç, wirionów brodawczaka narzàdów p∏ciowych (HPV), wirionów HBV i HCV, transmisji wirusowego HIV-DNA (szczególnie ma to miejsce przy u˝ywaniu lasera), w dymie po elektrokauteryzacji wykryto
komórki czerniaka. Prelegent poda∏, ˝e wed∏ug OSHA
(Occupational Safety and Heath Administration), organu zajmujàcego si´ bezpieczeƒstwem i higienà pracy
w USA, szacuje si´, ˝e rocznie oko∏o 500 000 pracowników medycznych, nie liczàc pacjentów ma kontakt
z w/w chemicznymi i biologicznymi zagro˝eniami przez
sk∏adniki dymu operacyjnego.
Minimalizacja zagro˝eƒ to stosowanie: masek ochronnych typu FFP3 z zaworem wydechowym o efektywnoÊci do 98%/6godz u˝ytkowania, okularów ochronnych
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typu gogle symbol 4 czyli bez otworów wentylacyjnych,
nawiewu laminarnego w sali operacyjnej nad sto∏em,
zewn´trznych systemów pró˝niowo-ssàcych do przechwytywania dymów np. MFI (jest to metoda jonizacji
i przyciàgania elektrostatycznego czàstek biologicznych,
czàstek kurzu o wielkoÊci >0,003mm, otrzymujemy
dekontaminacj´ na poziomie <1cfu/m?). Prelegent
wspomnia∏ o masce twarzowej bójczej T-3000, która
przechwytuje oraz zabija na poziomie 5 log bakterie,
wirusy i grzyby. Wk∏ad bójczy to jodowany polimer na
bazie syntetycznej ˝ywicy Trioksyn t50, który uwalnia si´
w minimalnych, bezpiecznych iloÊciach.
Ostatni referat w tej sesji na temat „Zagro˝enie biomechaniczne” zosta∏ wyg∏oszony przez dr Danut´
Roman-Liu. DolegliwoÊci uk∏adu mi´Êniowo-szkieletowego powstajà w wyniku wykonywania prac zwiàzanych z podnoszeniem i przenoszeniem ci´˝kich przedmiotów oraz na skutek obcià˝enia statycznego. Czynniki biomechaniczne warunkujàce powstawanie dolegliwoÊci to:
– pozycja cia∏a przy pracy
– si∏a zewn´trzna, jakà pracownik musi wywieraç na
stanowisku pracy
– czas utrzymania lub cz´stoÊç powtarzania czynnoÊci (obcià˝enie statyczne i powtarzalne).
Nale˝y pami´taç, ˝e najmniej obcià˝ajàcà pozycjà
cia∏a jest pozycja naturalna czyli pozycja stojàca
z wyprostowanym kr´gos∏upem i koƒczynami górnymi
opuszczonymi wzd∏u˝ cia∏a. Im wi´ksze nastàpi odchylenie od tej pozycji tym wi´ksze jest obcià˝enie uk∏adu
mi´Êniowo-szkieletowego co powoduje nadmierne
przecià˝enia mi´Êni, wiàzade∏ i Êci´gien. Prelegentka
przytoczy∏a nowe rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 14 marca 2000 r w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy r´cznych pracach
transportowych (Dz.U.Nr.26 poz.313), które zosta∏o
opracowane w oparciu o Dyrektyw´ z dnia 29 maja
1990 r w sprawie minimalnych wymagaƒ zdrowia
i bezpieczeƒstwa podczas r´cznego przemieszczania ci´˝arów w przypadku mo˝liwoÊci wystàpienia zagro˝enia, zw∏aszcza urazów kr´gos∏upa u pracowników.
U pracowników bloku operacyjnego wyst´pujà
zagro˝enia dla uk∏adu mi´Êniowo-szkieletowego zwiàzane z koniecznoÊcià utrzymywania wymuszonej pozycji cia∏a przez d∏ugi okres czasu, podnoszeniem i prze-
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noszeniem chorego a tak˝e ciàgni´ciem i pchaniem
wózka.
Redukcja powstawania tego typu dolegliwoÊci wià˝e
si´ ze stosowaniem okreÊlonych metod podnoszenia
i przenoszenia, wykonywanych w taki sposób, aby unikaç du˝ych skr´tów i niepotrzebnego pochylania tu∏owia np. podczas przemieszczania pacjenta z ∏ó˝ka na
∏ó˝ko mo˝na wykorzystaç specjalistyczne r´kawy
i przeÊcierad∏a o Êliskiej powierzchni. Konieczna jest
równie˝ odpowiednia wysokoÊç sto∏u i wózka. W czasie przeprowadzania operacji chirurgicznej, u ca∏ego
zespo∏u operacyjnego wyst´puje obcià˝enie statyczne
(utrzymanie wymuszonej pozycji cia∏a), dlatego nale˝y
dà˝yç do przyjmowania pozycji najmniej obcià˝ajàcej
kr´gos∏up – pozycji stojàcej z wyprostowanym kr´gos∏upem.

linami i wydzielinami – konieczne opracowanie procedur post´powania w takim przypadku.
W dalszej cz´Êci referatu prelegentka omówi∏a sposób post´powania i zasady dezynfekcji powierzchni
i sprz´tu w bloku operacyjnym przy zastosowaniu profesjonalnego sprz´tu i odpowiednio dobranych preparatów myjàcych i dezynfekcyjnych a tak˝e zbieranie
u˝ytej bielizny operacyjnej, zasady post´powania
z zanieczyszczonymi narz´dziami medycznymi wielokrotnego u˝ytku ( konieczne uzgodnienia w tej sprawie
z centralnà sterylizatornià). Nale˝y pami´taç o zasadach
przygotowania roztworów do dezynfekcji, o doborze
preparatów dezynfekcyjnych oraz czynnikach wp∏ywajàcych na aktywnoÊç preparatu a tak˝e o szkodliwym
dzia∏aniu preparatów dezynfekcyjnych zarówno na
sprz´t jak i w stosunku do ludzi.

Sesja II prowadzona przez mgr Mari´ CiuruÊ i prof.
Krzysztofa Bieleckiego dotyczy∏a higieny w bloku operacyjnym.
Jako pierwsza referat na temat „Zasady dezynfekcji
powierzchni i sprz´tu na bloku operacyjnym” wyg∏osi∏a mgr Barbara Tadeusiak. Prelegentka przypomnia∏a
zebranym definicje czyszczenia, dezynfekcji, sterylizacji, procesów w wyniku których dochodzi do obni˝enia
lub ca∏kowitego wyeliminowania mikroorganizmów
z powierzchni i sprz´tów. Przedstawi∏a zmodyfikowany
w 1991 r przez CDC podzia∏ na cztery kategorie ryzyka (zagro˝enie zaka˝eniem) jakie stanowià dla pacjenta
przygotowane do u˝ycia narz´dzia i sprz´t medyczny,
przyjmujàc za kryterium kontakt z tkankami pacjenta
(klasyfikacja Spauldinga):
– wyrób krytyczny – wysoki stopieƒ ryzyka –
konieczna sterylizacja
– wyrób pó∏krytyczny – Êredni stopieƒ ryzyka – zalecana sterylizacja, dopuszczany wysoki poziom
dezynfekcji (inaktywacja bakterii, pràtków, wirusów, grzybów oraz niektórych spor bakteryjnych)
– wyrób niekrytyczny – niski poziom ryzyka – niski
ewentualnie Êredni poziom dezynfekcji
– powierzchnie niekrytyczne – poziom ryzyka minimalny – poziom dezynfekcji w zale˝noÊci od zagro˝enia, cz´sto wystarczajàcy proces mycia.
Nale˝y zawsze pami´taç o prawid∏owym post´powaniu z powierzchniami zanieczyszczonymi krwià, wyda-

Nast´pny referat na temat „Higiena w bloku operacyjnym – pacjent” wyg∏osi∏a mgr Maria CiuruÊ. Przestrzeganie zasad higieny to jeden z czynników sukcesu
w leczeniu operacyjnym. Inne czynniki to mi´dzy innymi kwalifikacje cz∏onków zespo∏u operacyjnego i anestezjologicznego, architektura bloku operacyjnego
i jego funkcjonalnoÊç, organizacja pracy, sprawna, bezpieczna aparatura medyczna. Prelegentka przedstawi∏a
sposób post´powania z pacjentem w celu zminimalizowania ryzyka zaka˝eƒ pooperacyjnych:
– higien´ pacjenta przed przywiezieniem do bloku
operacyjnego czyli w oddziale zabiegowym,
– higien´ w czasie przygotowywania do operacji,
– higien´ w sali operacyjnej,
– higien´ w okresie pooperacyjnym.
W oddziale zabiegowym pacjenta przygotowywanego
do operacji nale˝y chroniç przed infekcjami zarówno
poprzez izolowanie go od innych skolonizowanych
i zaka˝onych pacjentów jak równie˝ poprzez prawid∏owe, z zachowaniem zasad higieny post´powanie piel´gnacyjne. Istotnà sprawà jest higiena cia∏a pacjenta: prawid∏owa kàpiel przed zabiegiem, odpowiednio przygotowana skóra pola operacyjnego (strzy˝enie) a tak˝e
higiena Êrodków transportu na blok operacyjny, co
mo˝e odbywaç si´ na ∏ó˝ku pacjenta lub wózku transportowym. Pacjent do bloku operacyjnego powinien
wjechaç poprzez Êluz´, w której przek∏adany jest na
mobilny stó∏ operacyjny, co jest najlepszym rozwiàza-
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niem. Pacjent na tym blacie pozostaje a˝ do zakoƒczenia
operacji i przekazania operowanego do sali wybudzeƒ.
W sali operacyjnej powinny byç rygorystycznie przestrzegane zasady aseptyki i antyseptyki np. przy cewnikowaniu p´cherza moczowego, myciu i dezynfekcji
skóry pola operacyjnego (istotny czas dezynfekcji skóry,
sposób dezynfekcji), zwiàzane z prawid∏owym ob∏o˝eniem pola operacyjnego (serwety operacyjne barierowe, folie chirurgiczne, fartuchy operacyjne barierowe).
Nie nale˝y zapominaç o higienie pacjenta przy wyprowadzaniu go z bloku operacyjnego. Po zakoƒczeniu
operacji okolica pola operacyjnego musi byç umyta
przez piel´gniark´ operacyjnà, pacjent nast´pnie przetransportowany do sali wybudzeƒ, po∏o˝ony do czystego i ogrzanego ∏ó˝ka a nast´pnie przetransportowany
na tym samym ∏ó˝ku do w∏aÊciwego oddzia∏u.
Nast´pne dwa referaty na temat „Higiena w bloku
operacyjnym – personel” wyg∏osili prof. Krzysztof Bielecki z pozycji chirurga i prof. Tadeusz Szreter z pozycji
anestezjologa.
Prelegenci przypomnieli s∏uchaczom, ˝e êród∏ami
zaka˝enia w bloku operacyjnym sà:
– powietrze,
– pacjent ze swojà chorobà,
– personel,
– powierzchnie i aparatura.
G∏ówne zasady zapobiegania zaka˝eniom w bloku
operacyjnym powinny polegaç na:
– stosowaniu procedury prawid∏owego mycia
i dezynfekcji chirurgicznej ràk personelu, stosowaniu
preparatów do dezynfekcji ràk o przed∏u˝onym dzia∏aniu, zwróceniu uwagi na zdejmowanie zegarków, bi˝uterii, nie u˝ywanie telefonów komórkowych,
– prawid∏owym przygotowaniu skóry pacjenta
w planowym polu operacyjnym
– obecnoÊci na bloku operacyjnym personelu zdrowego, ocenionego pod wzgl´dem zagro˝enia bakteriologicznego, aby nie nara˝aç pacjenta ani pozosta∏ych pracowników na ryzyko zaka˝enia,
– stosowaniu prawid∏owej profilaktyki antybiotykowej,
– prawid∏owym post´powaniu pooperacyjnym z drenami i opatrunkami,
– stosowaniu prawid∏owych standardów zachowania
si´ i wykonywanych czynnoÊci w bloku operacyj-
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nym: stosowanie ubraƒ ochronnych, masek, czapek, r´kawiczek; stosowanie masek typu he∏m
powoduje 3-5 krotne zmniejszenie ryzyka zaka˝enia rany operacyjnej, zmienianie r´kawiczek po 2
godzinach trwania operacji a przed w∏o˝eniem
nowych dezynfekcja ràk, noszenie w szczególnych
sytuacjach podwójnych r´kawiczek co redukuje
o 70-80% cz´stoÊç zaka˝eƒ oko∏ooperacyjnych,
nie przemieszczanie si´ poza blok operacyjny
w ubraniach operacyjnych, ograniczanie do minimum ruchu i rozmów w trakcie trwania operacji,
– stosowaniu specjalnych treningów zespo∏u operacyjnego,
– prawid∏owej dezynfekcji i sterylizacji narz´dzi
i sprz´tu chirurgicznego i anestezjologicznego.
Bardzo wa˝nà sprawà jest unikanie samozak∏ucia lub
skaleczenia innej osoby poprzez stosowanie systemów
bezig∏owych, przekazywanie ostrych narz´dzi, igie∏
przy pomocy metalowej tacy, nie zabezpieczanie igie∏.
Prof. Szreter przypomnia∏, ˝e leki przygotowywane
przez anestezjologów przed rozpocz´ciem znieczulenia
mogà byç u˝yte tylko dla jednego pacjenta, pozosta∏e
leki po operacji muszà byç zniszczone. Ponadto wspomnia∏ o istotnej sprawie, a mianowicie powiàzaniu
obecnoÊci bakterii w jamie ustnej, na p∏ytkach naz´bnych pacjenta z odrespiratorowym zapaleniem p∏uc
(VAP). W trakcie wykonywania intubacji dotchawiczej
bakterie zostajà przeniesione z jamy ustnej do p∏uc.
Stwierdzono, ˝e p∏ukanie jamy ustnej przez pacjenta
przed operacjà 0,12% roztworem chrorheksydyny
zmniejsza cz´stoÊç wyst´powania tych powik∏aƒ.
Sesja III poÊwi´cona „Psychologicznym aspektom
pracy w bloku operacyjnym” by∏a prowadzona przez
prof. Krzysztofa Bieleckiego i prof Tadeusza Szretera.
Blok operacyjny to specyficzne Êrodowisko pracy,
w którym na plan pierwszy wysuwa si´ dobro pacjenta:
dba∏oÊç o jego zdrowie i ˝ycie, poszanowanie prawa do
intymnoÊci i godnoÊci osobistej. Prelegenci wypowiadali si´ i oceniali w aspekcie psychologicznym piel´gniark´ operacyjnà (mgr Gra˝yna Z∏otowska-Zapletal), chirurga (prof. Krzysztof Bielecki), anestezjologa (prof.
Tadeusz Szreter) i piel´gniark´ anestezjologicznà (doc.
Danuta Dyk). Piel´gniarka zatrudniona w bloku operacyjnym musi posiadaç odpowiednie cechy osobowe,
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najwa˝niejsze to: umiej´tnoÊç organizacji pracy, wspó∏pracy, odpornoÊç na stres, szybkoÊç podejmowania
decyzji. Stres wynika z zadaƒ, jakie sà postawione przed
ca∏ym personelem w bloku operacyjnym i mo˝e doprowadziç do wypalenia zawodowego. Podana zosta∏a
definicja wypalenia zawodowego: „jest to rodzaj specyficznego stresu zwiàzanego z pracà w zawodach, których wspólnà cechà jest ciàg∏y kontakt z ludêmi i zaanga˝owanie emocjonalne w ich problemy, stresu ÊciÊle
zwiàzanego z konkretnymi warunkami pracy, sta∏ym
zmaganiem z odpowiedzialnoÊcià, zagro˝eniem”.
Sposób radzenia sobie ze stresem i zapobieganie syndromowi wypalenia zawodowego zale˝y od wielu czynników, m. in. od: cech osobowoÊci piel´gniarki czy
lekarza, organizacji pracy, wsparcia spo∏ecznego, stosunków mi´dzyludzkich w bloku operacyjnym. Prelegenci przedstawili cechy, jakie musi posiadaç wspó∏czesny chirurg, którego obcià˝enie pracà i odpowiedzialnoÊç jest bardzo wysokie: musi byç liderem, posiadaç
nowoczesnà wiedz´ teoretycznà i praktycznà w zakresie
przygotowania do operacji i post´powania pooperacyjnego oraz posiadaç umiej´tnoÊç wspó∏pracy z anestezjologiem, instrumentariuszkà, radiologiem, patologiem, internistà, mikrobiologiem itp. W zespole wielodyscyplinarnym, gdzie konieczne jest leczenie chirurgiczne, bezdyskusyjna jest wiodàca rola chirurga.
W bloku operacyjnym bardzo wa˝ne znaczenie ma umiej´tnoÊç porozumiewania si´ osób wspó∏pracujàcych, w∏aÊciwa komunikacja, która ma na celu zmniejszenie do
minimum niepo˝àdanych zdarzeƒ mogàcych mieç miejsce. B∏´dy w komunikacji zosta∏y podzielone na:
– b∏´dy przypadkowe, które wynikajà z przekazania
zbyt póêno informacji,
– b∏´dy zawartoÊci wynikajàce z braku informacji lub
przekazania informacji b∏´dnej,
– b∏´dy celu wyst´pujàce wtedy, gdy informacja jest
niezrozumia∏a i interpretowana jako niew∏aÊciwa
– b∏´dy zespo∏owe, w których brak kierownika
zespo∏u, któremu przekazywano informacj´.
W bloku operacyjnym nie powinny mieç miejsca te
b∏´dy, powinno byç precyzyjne porozumienie mi´dzy
wspó∏pracujàcymi zespo∏ami: chirurgami, piel´gniarkami, anestezjologami. Wszystkie problemy powinny byç
omawiane wspólnie.

Sesja IV prowadzona przez prof. dr hab. n. med.
Tadeusza Szretera i dr Zenona Permod´ dotyczy∏a
organizacji czasu pracy w bloku operacyjnym.
W sesji tej pierwszy referat p.t. ZmianowoÊç i grafiki – planowanie obsady i czasu pracy piel´gniarek
bloku operacyjnego wyg∏osi∏a mgr Maria CiuruÊ.
Aby w pe∏ni wykorzystaç mo˝liwoÊci bloku operacyjnego, nale˝y zatrudniç odpowiednià liczb´ kompetentnych piel´gniarek operacyjnych i anestetycznych.
Odpowiednia liczebnoÊç personelu umo˝liwia dowolne
u∏o˝enie dziennego planu zabiegów (grafiku). „Z∏ota
zasada” okreÊlajàca liczebnoÊç personelu podczas ka˝dego dy˝uru g∏osi: do ka˝dego zabiegu operacyjnego
powinny byç przydzielone dwie piel´gniarki operacyjne
(instrumentujàca i pomagajàca) i jedna piel´gniarka
anestetyczna. Nale˝y przy tym braç pod uwag´ nie
tylko podstawowe obowiàzki (jak przygotowanie sali,
sprz´tu i materia∏ów dodatkowych, udzia∏ w zabiegu,
wype∏nianie dokumentacji medycznej, porzàdkowanie
sali po zabiegu) ale te˝ zadania dodatkowe wynikajàce
z organizacji szpitala (np. opieka nad pacjentem po
wybudzeniu, dezynfekcja i sterylizacja narz´dzi).
Bardzo wa˝ne jest, aby piel´gniarki pomagajàcej nie
zast´powa∏a osoba bez odpowiednich kwalifikacji –
salowa, sprzàtaczka czy sanitariusz. Brak przygotowania merytorycznego grozi z∏amaniem zasad aseptyki
i b∏´dami np. w obs∏udze aparatury sterowanej elektronicznie. Równie˝ niewskazane jest oddelegowanie piel´gniarek po dy˝urze w bloku operacyjnym do pracy
w oddziale chirurgii lub w intensywnej terapii. Mo˝e to
skutkowaç koniecznoÊcià pozostawienia pacjentów
w oddziale bez opieki piel´gniarskiej na czas zabiegu i
nieprzestrzeganiem zasad aseptyki, gdy brak piel´gniarki pomagajàcej. Taka sytuacja mo˝e te˝ sprzyjaç szerzeniu zaka˝eƒ szpitalnych. Z∏ym rozwiàzaniem jest równie˝ wspomaganie zespo∏u piel´gniarek bloku operacyjnego przez piel´gniarki z przychodni czy oddzia∏ów
niezabiegowych, nieznajàce specyfiki pracy na sali operacyjnej. JeÊli natomiast zarzàdzajàcy szpitalem decydujà si´ na zatrudnienie piel´gniarek na dy˝urach „pod
telefonem”, problemem staje si´ dojazd personelu do
placówki, ze wzgl´du na czas i koszty. Korzystne by∏oby zaplanowanie odr´bnych zespo∏ów piel´gniarskich:
dla bloku operacyjnego i oddzia∏u chirurgii (piel´gniarki instrumentujàce i pomagajàce) oraz dla bloku opera-
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cyjnego i OIOM (anestetyczne) na zasadzie okresowej
rotacji. Minimalne normy zatrudnienia piel´gniarek
i po∏o˝nych w zak∏adach opieki zdrowotnej okreÊla
Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z 1999r.
(Dz.U.99.111.1314), dotyczy ono jednak tylko oddzia∏ów, a nie uwzgl´dnia specyfiki bloku operacyjnego.
Prelegentka zaproponowa∏a nast´pujàcy schemat obliczania norm zatrudnienia piel´gniarek dla bloku operacyjnego:
1. ustalenie liczby stanowisk pracy
2. zaplanowanie liczby osób do obsadzenia jednego
stanowiska, z uwzgl´dnieniem wielkoÊci bloku, liczby
zabiegów, rodzaju zadaƒ
3. obliczenie Êredniej liczby godzin do przepracowania miesi´cznie
4. obliczenie Êredniej liczby dni nieobecnoÊci pracownika (urlop)
5. zaplanowanie obsady dy˝urowej
6. u∏o˝enie symulacyjnego planu pracy
7. rozliczenie godzin
8. obliczenie rzeczywistej liczby piel´gniarek niezb´dnej do zapewnienia sprawnej organizacji pracy,
z uwzgl´dnieniem urlopów wypoczynkowych i innych
dni wolnych zgodnie z Kodeksem Pracy, a tak˝e szkoleƒ.
Drugi referat w IV sesji, zatytu∏owany „KolejnoÊç
zabiegów”, wyg∏osi∏ dr Zenon Permoda.
Przedstawi∏ w nim podstawowe wytyczne i wskazania co do ustalania kolejnoÊci zabiegów. OdpowiedzialnoÊç za ustalenie w∏aÊciwej kolejnoÊci zabiegów spoczywa na ordynatorach oddzia∏ów zabiegowych, kierowniku i oddzia∏owej bloku operacyjnego oraz anestezjologu kwalifikujàcym do operacji. Podstawowe wytyczne
co do kolejnoÊci zabiegów zawierajà si´ w „trzech K”:
– kryteria wskazaƒ: ˝yciowe, pilne, specjalne, planowe, sytuacyjne
– kategoria zabiegu: otwarty, laparoskopowy czy
endoskopowy
– kolejnoÊç zabiegu: oczywiÊcie bezwzgl´dne pierwszeƒstwo majà zabiegi ze wskazaƒ ˝yciowych. Zabiegi
pilne i chirurgia specjalnych technik (naczyniowa,
transplantacyjna) powinny z zasady wyprzedzaç planowe. WÊród zabiegów planowych natomiast pierwszeƒstwo zale˝y od czystoÊci epidemiologicznej, np. opera-
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cje pozaenteralne – przed enteralnymi. Zabiegi otwarte
powinny byç planowane przed laparoskopowymi.
Zabiegi laparoskopowe i endoskopowe w zasadzie
powinny mieç wydzielonà sal´. Osobna kategoria to
zabiegi sytuacyjne, których pierwszeƒstwo zale˝y od
stanu chorego. W szpitalach pe∏niàcych ostry dy˝ur
w trybie ciàg∏ym korzystnym rozwiàzaniem mo˝e byç
wydzielenie dy˝urowej sali operacyjnej, aby zabiegi
nag∏e nie interferowa∏y z ustalonym planem pracy
bloku. Wszelkie zmiany kolejnoÊci operacji powinny
byç dla lepszej komunikacji uzgadniane jednoczeÊnie
z oddzia∏em zabiegowym i blokiem operacyjnym bezpoÊrednio w dniu z∏o˝enia planu.
Trzecie wystàpienie dotyczy∏o organizacji czasu
pracy w bloku operacyjnym w sytuacjach kryzysowych.
Wyg∏osi∏ je prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaƒski.
Sytuacja kryzysowa przedstawiona w referacie to
drastyczny spadek liczby anestezjologów w polskich
szpitalach, wywo∏any odp∏ywem lekarzy na zachodnioeuropejskie rynki pracy. Jako przyk∏ad pos∏u˝y∏ warszawski Szpital Kliniczny przy ul. Banacha 1a, który
w krótkim czasie straci∏ ponad 30% specjalistów anestezjologów. Problem z obsadzeniem stanowisk pracy
rozwiàzano dzi´ki wprowadzeniu elastycznego, indywidualnie rozliczanego czasu pracy, premiowanie liczby
dodatkowo przepracowanych godzin i korzystne
warunki finansowe dla osób pe∏niàcych ponad trzy
dy˝ury w miesiàcu. Wydaje si´, ˝e rozwiàzanie to zda∏o
egzamin, poniewa˝ zahamowa∏o odp∏yw personelu
i zwi´kszy∏o efektywnoÊç pracy bloku operacyjnego.
Problemem jest jednak zbytnie obcià˝enie pozosta∏ych
w Klinice lekarzy pracà – wi´kszoÊç z nich przepracowuje oko∏o 80 godzin tygodniowo, co mo˝e niekorzystnie wp∏ynàç na jakoÊç wykonywanych czynnoÊci.
Problemy zwiàzane z deprywacjà snu zagra˝ajà zarówno pacjentom – znacznie zwi´kszone ryzyko pope∏nienia b∏´du medycznego spowodowane nieuniknionym
spadkiem zdolnoÊci koncentracji, ale te˝ personelowi
medycznemu – stwierdzono cz´stsze wyst´powanie
nowotworów, chorób uk∏adu krà˝enia i przewodu
pokarmowego u osób pracujàcych zmianowo. Prelegent dla porównania przywo∏a∏ obowiàzujàcà w „starych” krajach UE Europejskà Dyrektyw´ dotyczàcà
czasu pracy lekarzy rezydentów, skracajàcà czas sp´dza-
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ny przez nich w szpitalu do 56 h/tydzieƒ, a od sierpnia
2009r. nawet do 48 h/tydzieƒ.
V sesja Sympozjum, prowadzona przez prof. dr hab.
n. med. Tadeusza Szretera i prof. dr hab. n. med.
Krzysztofa Bieleckiego poÊwi´cona by∏a prezentacji
perspektyw i nowoÊci dla bloków operacyjnych.
Profesor Tadeusz Szreter przybli˝y∏ nowe trendy
w anestezjologii, w oparciu o doniesienia najwi´kszych
Towarzystw Anestezjologii, doÊwiadczenia z rodzimej
placówki – Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka oraz Sympozjum Intensywna Terapia 2007. Profesor
Szreter wymieni∏ najwa˝niejsze osiàgni´cia naukowe
ostatnich lat w dziedzinie anestezjologii. Omówi∏ przewag´ spektroskopii w podczerwieni nad tradycyjnà pulsoksymetrià we wczesnym wykrywaniu niedotlenienia,
dowody na porównywalnà dok∏adnoÊç monitorowania
znieczulenia przez cz∏owieka i systemy automatyczne,
zalety przezprze∏ykowej metody nieinwazyjnego
pomiaru rzutu serca, a tak˝e post´py w diagnozowaniu
posocznic. Nast´pnie prelegent zaprezentowa∏ osiàgni´cia w zakresie szkolenia w anestezjologii. Sà to:
wprowadzenie wspólnego Europejskiego Dyplomu
w Zakresie Anestezjologii, wydawanego na podstawie
wyniku ujednoliconego, dwustopniowego egzaminu
i uznawanego przez wszystkie kraje Europy oraz opracowanie systemu komputerowego OLEH, który monitoruje dzia∏ania anestezjologa i podpowiada poprawne
rozwiàzania, zmniejszajàc ryzyko pope∏nienia b∏´du.
Dla polskiej anestezjologii niewàtpliwie du˝à wag´
ma opublikowanie spójnych obowiàzujàcych standardów post´powania. Problem stanowi nasilajàca si´
w ostatnich latach emigracja anestezjologów i piel´gniarek anestetycznych. Prof. Szreter ma jednak optymistyczny poglàd na tà spraw´ – jego zdaniem mniejsza
liczba pracowników zadowolonych z warunków pracy
wykona te same zadania, co wi´ksza liczba osób niezadowolonych.
Kolejny referat autorstwa prof. dr hab. n. med. Henryka Skar˝yƒskiego i dr Roberta Podskarbiego-Lafayette, przybli˝y∏ osiàgni´cia polskiej otochirurgii.
Instytut Fizjologii i Patologii S∏uchu w Kajetanach,
kierowany przez prof. Skar˝yƒskiego, ma Êwiatowà

renom´ w leczeniu zaburzeƒ s∏uchu spowodowanych
przez wady wrodzone, procesy zapalne i urazy. W jego
bloku operacyjnym, wyposa˝onym w najnowoczeÊniejszy sprz´t i narz´dzia, opracowano unikatowe procedury wszczepiania protez elektronicznych – implantów
Êlimakowych oraz odtworzenia drogi przewodzenia
bodêców dêwi´kowych przy pomocy cementów szklano-jonomerowych i protez kosteczek s∏uchowych.
Kolejne wystàpienie autorstwa dr Andrzeja Szaw∏owskiego dotyczy∏o perspektyw leczenia chirurgicznego nowotworów z∏oÊliwych.
Chirurgia jest najcz´stszà metodà leczenia stosowanà
w przypadku nowotworów z∏oÊliwych. SprawnoÊç chirurga korzystajàcego z wystandaryzowanych, opartych
na dowodach metod leczniczych mo˝e stanowiç jeden
z najwa˝niejszych, obok wczesnej diagnostyki, czynników rokowniczych dla pacjenta. Przysz∏oÊç chirurgii
onkologicznej mo˝e le˝eç w zautomatyzowanych, coraz
mniej inwazyjnych i okaleczajàcych technikach.
Na zakoƒczenie prof. Krzysztof Bielecki przedstawi∏
prawdopodobne kierunki rozwoju chirurgii ogólnej do
2050 roku. W ciàgu ostatnich 150 lat post´p w chirurgii dokonywa∏ si´ dzi´ki modyfikacji podstawowych
narz´dzi (jak haki, klemy, imad∏a, szwy), wprowadzaniu
narz´dzi bardziej z∏o˝onych (cewnik Fogarthy’ego,
Êwiat∏owody, zestawy do wideochirurgii) oraz opracowywaniu prze∏omowych technologii – od wprowadzenia znieczulenia ogólnego, zasad aseptyki i antyseptyki
do laserów, hodowli komórek i transplantacji narzàdów. Od lat trwajà prace nad sztucznymi noÊnikami
tlenu opartymi na naturalnej i rekombinowanej hemoglobinie lub emulsjach perfluorokarbonowych, jednak
dotychczas ˝adna z tych substancji nie uzyska∏a atestu.
Zagro˝eniem w chirurgii przysz∏oÊci b´dzie niewàtpliwie rosnàca cz´stoÊç zaka˝eƒ oko∏ooperacyjnych.
Coraz wi´cej b´dzie rozleg∏ych obra˝eƒ cia∏a (wypadki
komunikacyjne), powik∏aƒ choroby uchy∏kowej (starzenie spo∏eczeƒstwa, nadu˝ywanie niesterydowych leków
przeciwzapalnych) i powik∏aƒ ostrego zapalenia
wyrostka robaczkowego (nadu˝ywanie leków przeciwbólowych). OczywiÊcie narastaç b´dzie te˝ problem
lekoopornoÊci, zw∏aszcza paciorkowców, i zaka˝eƒ
wywo∏anych przez drobnoustroje dotychczas uwa˝ane
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za niegroêne. Powolnà diagnostyk´ bakteriologicznà
zastàpià natomiast z pewnoÊcià szybkie metody oparte
na reakcjach PCR. Przysz∏oÊç leczenia posocznic le˝y
w celowanych przeciwcia∏ach przeciw toksynom bakteryjnym i w∏asnym cytokinom chorego, a przede wszystkim na modyfikowaniu odpornoÊci pacjenta, a nie
wybiórczym niszczeniu bakterii. Zmniejszy si´ prawdopodobnie cz´stoÊç zaka˝eƒ szpitalnych w zwiàzku z tendencjà do stosowania technik ma∏o inwazyjnych.
W zwiàzku z tym zmniejszy si´ te˝ zapewne liczba ∏ó˝ek
szpitalnych, na rzecz sal wybudzeniowych typu chirurgii jednego dnia. Jedynie w coraz lepiej wyposa˝onych
OIT pozostanie du˝e ryzyko zaka˝eƒ szpitalnych,
poniewa˝ b´dà tam coraz cz´Êciej leczeni krytycznie
chorzy z obni˝onà odpornoÊcià. Przysz∏oÊcià w leczeniu
zaka˝eƒ stanà si´ jednak nie nowe antybiotyki, a wspomniane modulatory systemu odpornoÊciowego.
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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 rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. (DZ. U. 285 poz. 2869) w sprawie kwalifikacji cz∏onków zespo∏u kontroli zaka˝eƒ zak∏adowych, Zak∏ad Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych 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 specjalizacji z dziedziny epidemiologii. Szkolenia obejmujà pe∏ny zakres tematyczny dotyczàcy systemu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych,
w tym aspekty prawne, organizacyjne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne oraz praktyczne procedury monitorowania, sterylizacji, dezynfekcji, higieny zak∏adowej, polityki antybiotykowej, post´powania w ognisku epidemicznym oraz bezpieczeƒstwa personelu medycznego. Wyk∏adowcami sà praktycy, lekarze, piel´gniarki, specjaliÊci zdrowia publicznego, diagnoÊci laboratoryjni, prawnicy i psycholodzy wspó∏pracujàcy z dzia∏ajàcà od 1997 roku
Krajowà Grupà Roboczà ds. Zaka˝eƒ Szpitalnych. Uczestnicy otrzymujà certyfikat uprawniajàcy do pe∏nienia funkcji lekarza przewodniczàcego
zespo∏u kontroli zaka˝eƒ szpitalnych lub piel´gniarki pe∏niàcej funkcj´ piel´gniarki epidemiologicznej do czasu uzyskania wymaganych specjalizacji.
Programy szkoleƒ uzyska∏y pozytywnà opini´ G∏ównego Inspektora Sanitarnego oraz Centrum Kszta∏cenia Podyplomowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych.
Lekarze, którzy ukoƒczà kurs otrzymujà punkty edukacyjne zgodnie z wymogami okreÊlonymi w uchwale NIL z 2005 roku.
ZASADY ORGANIZACJI KURSÓW
1. Szkolenie dla lekarzy przewodniczàcych zespo∏ów kontroli zaka˝eƒ zak∏adowych
Kurs specjalistyczny obejmuje ∏àcznie 120 godzin podzielonych na 2 cz´Êci:
Cz´Êç I – obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w 4 blokach wyk∏adowych (4 x po 3 dni). Zaj´cia odbywajà si´
w Warszawie, w siedzibie organizatora (ul. Che∏mska 30/34).
Cz´Êç II – obejmuje 20 godzin dydaktycznych zaj´ç praktycznych w wybranych szpitalach w kraju (woj. mazowieckie, wielkopolskie, Êlàskie,
pomorskie)
Op∏ata za uczestnictwo w kursie wynosi 1600 z∏. W ramach op∏aty uwzgl´dniono koszty uczestnictwa w zaj´ciach (w tym zaj´cia komputerowe),
materia∏y szkoleniowe, wy˝ywienie podczas zaj´ç dydaktycznych. Op∏ata nie obejmuje noclegów ani dojazdu.
2. Szkolenie dla piel´gniarek pe∏niàcych funkcj´ piel´gniarek epidemiologicznych
Kurs kwalifikacyjny obejmuje ∏àcznie 451 godzin dydaktycznych. Program kursu jest zgodny z Rozporzàdzeniem Min. Zdrowia z 2003r o kszta∏ceniu piel´gniarek i po∏o˝nych i obejmuje teoretyczne zaj´cia warsztatowo-wyk∏adowe organizowane w Warszawie oraz zaj´cia praktyczne przeprowadzane na terenie szpitali woj. mazowieckiego. Zaj´cia odbywajà si´ w trybie mieszanym, tj. na sesjach 7-10 dniowych. Szczegó∏owe informacje o
zakwalifikowaniu na kurs oraz terminach poszczególnych sesji, zostanà przes∏ane osobom, które przeÊlà wymagane dokumenty: kart´ zg∏oszenia na
kurs, zgod´ dyrektora zak∏adu pracy na oddelegowanie na szkolenie, informacj´ na temat sta˝u pracy (dzia∏ kadr), oraz potwierdzonà przez kadry
kopi´ prawa wykonywania zawodu.
Op∏ata za uczestnictwo w kursie wynosi 2000 z∏. Op∏ata obejmuje koszty uczestnictwa w zaj´ciach teoretycznych i praktycznych (w tym zaj´cia
komputerowe), materia∏y szkoleniowe oraz przerwy kawowe podczas zaj´ç dydaktycznych. Op∏ata nie obejmuje noclegów i kosztów dojazdu.
Dokumenty prosimy przesy∏aç na adres: Zak∏ad Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych; Narodowy Instytut Leków; Ul. Che∏mska 30/34;
00–725 Warszawa
Zg∏oszenia na kursy nale˝y pobraç ze strony internetowej www.shl.org.pll
Kierownik Naukowy

Kierownik Organizacyjny

dr med. Pawe∏ Grzesiowski

mgr Anna Zió∏ko

Kierownik Zak∏adu Profilaktyki

Asystent w Zak∏adzie Profilaktyki

Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych, NIL

Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych, NIL
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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 rocznie 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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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.
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ZAMIESZKANIA

MIEJSCE PRACY

DATA
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CZYTELNY PODPIS
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Sk∏adki cz∏onkowskie w wysokoÊci 40 zlotych rocznie 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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