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Szanowni Paƒstwo,
Po raz szósty witamy na Zjeêdzie Komitetów i Zespołów Kontroli Zaka˝eƒ Szpitalnych!
Pierwszy raz w nowej lokalizacji, w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym Boss w Warszawie-Miedzeszynie. Mamy
nadziej´, ˝e to nowe miejsce b´dzie równie˝ kojarzone ze zmianà formuły konferencji, a ponadto oka˝e si´ równie
atrakcyjne jak hotel Anders w Starych Jabłonkach, który wielu z nas kojarzy si´ z jesiennymi konferencjami naukowoszkoleniowymi SHL. Wiosna jest okresem wzmo˝onej działalnoÊci wielu towarzystw i stowarzyszeƒ, odbywa si´ bardzo
wiele konferencji i szkoleƒ. Tym bardziej czujemy si´ wyró˝nieni, faktem i˝ ponad 170 osób zgłosiło si´ do uczestniczenia w zjeêdzie. To du˝e wyzwanie i mamy nadziej´, ˝e program naukowy i zaj´cia w czasie wolnym spełnià Paƒstwa
oczekiwania.
Zmiana formuły konferencji dotyczy jej przesłania głównego, które brzmi „Inwestujemy we współprac´”!
Nowe motto oznacza jeszcze wi´ksze zaanga˝owanie w konferencji przedstawicieli ró˝nych dziedzin medycyny,
ekspertów z ró˝nych towarzystw naukowych i stowarzyszeƒ, dzi´ki czemu liczymy na zbudowanie nowoczesnego i wielodyscyplinarnego zespołu zdolnego do generowania opinii eksperckich o najwy˝szym poziomie merytorycznym.
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa weszło w drugie dziesi´ciolecie działalnoÊci z nowymi koncepcjami i ambitnymi
planami. Przede wszystkim rozwijamy współprac´ z innymi organizacjami pozarzàdowymi oraz staramy si´ poszerzyç
horyzonty postrzegania epidemiologii szpitalnej przez pryzmat innych dziedzin medycyny. Intensywnie pracujemy nad
rekomendacjami i stanowiskami eksperckimi, dotyczàcymi nieuregulowanych zagadnieƒ kontroli zaka˝eƒ szpitalnych
i higieny szpitalnej.
Oddajemy w Paƒstwa r´ce kolejny numer biuletynu, w którym zawarte zostały ciekawe materiały dotyczàce
bie˝àcych zagadnieƒ kontroli zaka˝eƒ, zapraszamy równie˝ do przesyłania swoich publikacji do redakcji.
Dzi´kujàc serdecznie za przyjazd do Warszawy, serdecznie zapraszamy do aktywnego współtworzenia merytorycznego sukcesu naszego Stowarzyszenia.
˚yczymy owocnych obrad oraz pełnego relaksu w czasie wolnym podczas VI Zjazdu Komitetów i Zespołów Kontroli
Zaka˝eƒ Szpitalnych w Warszawie-Miedzeszynie.

w imieniu Zarzàdu
Przewodniczàcy Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
Dr med. Pawe∏ Grzesiowski
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PROGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU KOMITETÓW I ZESPOŁÓW KONTROLI
ZAKA˚E¡ SZPITALNYCH
10.06.2008 r. WTOREK
12.00 – 16.00

– REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

16.00 – 18.30

– SESJA I
EPIDEMIOLOGIA SZPITALNA A NADZÓR SANITARNY – AKTUALNE ZAGRO˚ENIA
EPIDEMIOLOGICZNE – ROLA PA¡STWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
Aktualne zagro˝enia epidemiczne w polskich szpitalach – Paweł Grzesiowski,
Narodowy Instytut Leków
Aktualne zagro˝enia epidemiczne w szpitalach Mazowsza - Anna Tymoczko, WSSE
Warszawa
Wnioski z kontroli PIS w pracowniach endoskopowych Mazowsza -Magdalena
Gudziƒska,WSSE Warszawa
Współpraca inspekcji sanitarnej z zespołem kontroli zaka˝eƒ szpitalnych w dochodzeniu
epidemiologicznym – Helena Zacharska, GIS MSWiA

20.00

– KOLACJA NIEFORMALNA

21.00

– WIECZÓR TANECZNY

11.06.2008 r. ÂRODA
9.00 – 11.30

– SESJA II – EPIDEMIOLOGIA SZPITALNA A PRAWO I ZARZÑDZANIE RYZYKIEM
Wybrane aspekty odpowiedzialnoÊci szpitala w przypadku zaka˝enia szpitalnego
– Wojciech Wojtal, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Zarzàdzanie ryzykiem medycznym w szpitalu z punktu widzenia ubezpieczyciela
– Waldemar Truszkiewicz, PZU S.A.
Analiza wybranych wyroków sàdów cywilnych w sprawach o zaka˝enie szpitalne
– Joanna Krawczyk, SHL

11.30 – 12.00

– PRZERWA KAWOWA

12.00 – 13.00

– SESJA III – NOWE TECHNOLOGIE DLA BEZPIECZE¡STWA SZPITALA

13.00 – 14.30

– OBIAD
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14.30 – 16.30

– SESJA IV – EPIDEMIOLOGIA SZPITALNA W DYSCYPLINACH ZABIEGOWYCH
Nowoczesne techniki laparoskopowe – Maciej Michalik, SP ZOZ Wejherowo
Techniki redukcji ryzyka w ortopedii – Michał Kowalewski, SP ZOZ Grodzisk Maz.
Post´powanie w ranach przewlekłych – Henryk Lentor Centrum Leczenia Oparzeƒ,
Siemianowice Âlàskie

16.30 – 18.00

– SESJA V – EPIDEMIOLOGIA SZPITALNA – DOÂWIADCZENIA KLINICZNE
– PREZENTACJE SYSTEMÓW KONTROLI ZAKA˚E¡ W SZPITALACH
Zaka˝enia inwazyjne w oddziale pediatrycznym – Marta Kowalewska, SP ZOZ
Grodzisk Maz.
Post´powanie w ognisku epidemicznym – zaka˝enia norowirusowe
– Krystyna Paszko, Szpital Specjalistyczny Êw. Wojciecha, Gdaƒsk
Zaka˝enia Legionelle w sieci wodnej szpitala – Jerzy Sadowski, SP ZOZ w Przasnyszu

20.00

– KOLACJA PLENEROWA

21.00

– KONCERT MUZYKI POLSKIEJ

24.00

– WIECZÓR TANECZNY

12.06.2008 r. CZWARTEK
8.30 – 10.00

– SESJA VI – Stanowisko SHL w sprawie bezpieczeƒstwa terapii
do˝ylnej w szpitalu – panel z udziałem ekspertów, moderator Anna Ziółko, Narodowy
Instytut Leków

10.00 – 10.30

– PRZERWA KAWOWA

10.30–12.30

– SESJA VII – EPIDEMIOLOGIA SZPITALNA A WAKCYNOLOGIA
ROLA SZCZEPIE¡ OCHRONNYCH W PREWENCJI ZAKA˚E¡ SZPITALNYCH
Ospa wietrzna – aktualne wytyczne – Ewa Duszczyk, Wojewódzki Szpital Zakaêny,
Warszawa
Szczepienia przeciw zaka˝eniom rotawirusowym – Hanna Szajewska,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Szczepienia przeciw bakteriom i wirusom w szpitalu – Paweł Grzesiowski,
Narodowy Instytut Leków
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Prewencja zaka˝eƒ paciorkowcami grupy B
w poło˝nictwie i neonatologii
Danuta Pawlik
SP ZOZ w Makowie
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
Krajowa Grupa Robocza ds. Zaka˝eƒ Szpitalnych

Wprowadzenie
Streptococcus agalactiae (paciorkowiec grupy B,
GBS) jest przedstawicielem grupy tzw. paciorkowców
ropotwórczych, do której nale˝à gatunki odpowiedzialne za ci´˝kie inwazyjne infekcje u ludzi a tak˝e zwierzàt.
Dwa z nich, Streptococcus pyogenes – patogen człowieka i właÊnie Streptococcus agalactiae – patogen
człowieka i bydła w latach 70. XX wieku w USA głównà
przyczynà zaka˝eƒ i zgonów noworodków. W pierwszych opisanych przypadkach ÊmiertelnoÊç wynosiła
nawet 50%. W badaniach klinicznych przeprowadzonych na poczàtku lat 80. stwierdzono, ˝e stosowanie
antybiotyków podczas porodu u kobiet, w przypadku
których mogło dojÊç do przeniesienia zaka˝enia na
noworodki, zapobiega wyst´powaniu jawnej postaci
choroby wpierwszym tygodniu ˝ycia dzieci (tzn. wczesnej posocznicy noworodków). American College of
Obstetricians and Gynecologists (ACOG) i Centers for
Disease Control (CDC) w roku 1996, a American
Academy of Pediatrics w roku 1997 opracowały zalecenia dotyczàce Êródporodowej profilaktyki zaka˝eƒ
perinatalnych GBS.
W wytycznych tych zalecano stosowanie jednej
z dwóch metod prewencji: pierwszej – opierajàcej si´
na ocenie ryzyka (risk-based strategy) i drugiej – wykorzystujàcej mikrobiologiczne badania przesiewowe
(screennig strategy). Lekarze stosujàcy pierwszà
z metod kwalifikujà do Êródporodowej chemioprofilaktyki kobiety, u których stwierdzajà jeden z nast´pujàcych czynników ryzyka wczesnej postaci choroby:
– poród przed 37 tygodniem cià˝y,
– temperatura ciała w czasie porodu 38 stopni C
lub
– czas, jaki upłynàł od p´kni´cia błon płodowych,
wynoszàcy 18 godzin.

W przypadku drugiej metody zaleca si´ wykonywanie
badaƒ mikrobiologicznych pochwy i odbytnicy u wszystkich ci´˝arnych kobiet pomi´dzy 35 a 37 tygodniem
cià˝y. Dodatni wynik badania stanowi wskazanie do
podawania antybiotyków czasie porodu. Równie˝ stwierdzenie GBS w moczu (niezale˝nie od stosowanej metody) w czasie cià˝y albo fakt urodzenia wczeÊniej dziecka, u którego rozwin´ła si´ postaç choroby, jest wskazaniem do profilaktyki antybiotykowej w czasie porodu.
W listopadzie 2001 roku CDC wraz z licznymi partnerami zaktualizowały wytyczne z 1996 roku dotyczàce
zapobieganiem GBS u noworodków, wykorzystujàc
wiarygodne i aktualne dane naukowe lub opinie ekspertów. Wytyczne majà słu˝yç nast´pujàcym grupom
zawodowym: lekarzom perinatologiom, poło˝nikom,
i pediatrom, personelowi pracowni mikrobiologicznych,
osobom zarzàdzajàcym szpitalami, władzom publicznej opieki zdrowotnej, przyszłym rodzicom.
Zaka˝enia wywołane przez Streptococcus agalactiae( GBS) noworodków oraz zaka˝enia zwiàzane z cià˝à
GBS sà przyczynà ci´˝kiej inwazyjnej choroby
u noworodków. W wi´kszoÊci przypadków zaka˝enia
u noworodków rozwija si´ w pierwszym tygodniu ˝ycia
Definiowana jest wówczas jako wczesna posocznica
noworodków. Póêna postaç choroby pojawia si´
u noworodków po pierwszym tygodniu ˝ycia, przy
czym do wi´kszoÊci zaka˝eƒ dochodzi w pierwszych 3
miesiàcach. U noworodków z inwazyjnà postacià choroby stwierdza si´ zwykle posocznic´ lub zapalenie
płuc, rzadziej natomiast zapalenie opon mózgowo –
rdzeniowych, zapalenie szpiku kostnego lub ropne
zapalenie stawów. ÂmiertelnoÊç w przypadku posocznicy wywołanej przez GBS w latach 70. wynosiła 50%;
w latach 90. ÊmiertelnoÊç z powodu wczeÊniej póênej
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postaci choroby zmniejszyła si´ do 4%, głównie wskutek post´pów w opiece neonatologicznej.
Kolonizacja GBS dróg rodnych, zwykle bezobjawowa mo˝e doprowadziç w czasie cià˝y do zaka˝enia
wewnàtrzmacicznego drogà wst´pujàcà. Zaaspirowanie
zaka˝onego płynu owodniowego przez płód mo˝e byç
przyczynà zgonu wewnàtrzmacicznego, zapalania płuc
w okresie noworodkowym lub posocznicy. Do zaka˝enia noworodka mo˝e dojÊç równie˝ w czasie porodu
poprzez kontakt, ale zwykle w tych przypadkach
nast´puje tylko kolonizacja skóry oraz błony Êluzowej i
nie rozwijajà si´ objawy ogólne.
U ci´˝arnych kobiet zaka˝enie narzàdów płciowych
GBS przebiega najcz´Êciej bezobjawowo. Zaka˝enia
układu moczowego GBS wikłajà 2–4% cià˝.
Powa˝niejszymi powikłaniami zaka˝enia tymi bakteriami u kobiet w cià˝y lub w połogu sà zapalenia błon płodowych, zapalenie błony Êluzowej macicy, posocznica
i rzadko zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
Niezwykle rzadko dochodzi do zgonu kobiety wskutek
zaka˝eƒ GBS zwiàzanego z cià˝à.
Kolonizacja GBS – Przewód pokarmowy jest naturalnym rezerwuarem GBS i prawdopodobnie êródłem kolonizacji pochwy.
GBS prawie nigdy nie wyst´puje w pochwie u dzieci,
ale ju˝ nieco cz´Êciej stwierdza si´ je w póênej fazie
dojrzewania. GBS wyst´pujà pochwie lub odbytnicy
w około 10-30% ci´˝arnych kobiet. Kolonizacja mo˝e
mieç charakter przejÊciowy, przewlekły lub przerywany.
ObecnoÊç GBS w pochwie w czasie porodu grozi
wystàpieniem wczesnej posocznicy u noworodków,
a do transmisji wertykalnej dochodzi przede wszystkim
po rozpocz´ciu porodu lub p´kni´cia błon płodowych.
Natomiast kolonizacja GBS we wczeÊniej cià˝y nie jest
czynnikiem predykcyjnym posocznicy noworodków.
Wykonanie posiewów z pochwy i odbytnicy w kierunku
GBS w zawansowanej cià˝y pozwala zidentyfikowaç
kobiety, u których istnieje ryzyko przeniesienia zaka˝enia na rodzàce si´ dziecko.
Jak wynika z badaƒ epidemiologicznych przeprowadzonych w latach 80., kolonizacja GBS w zawansowanej cià˝y zwi´ksza ponad 25-krotnie ryzyko wczeÊniej
posocznicy noworodków wywołanej przez te bakterie
w porównaniu z ryzykiem u kobiet, u których wynik

Artuku∏y przeglàdowe

badania mikrobiologicznego był ujemny. Badania przesiewowe pozwalajà na zidentyfikowanie ci´˝arnych
kobiet – kandydatek do Êródporodowej chemioprofilaktyki, zmniejszajàce cz´stoÊç przeniesienia zaka˝enia
z matki na rodzàcy si´ płód, co wykazało w badaniach
nad cz´stoÊcià kolonizacji GBS u noworodków oraz
wyst´powaniem wczesnej posocznicy. Z masywnà
kolonizacjà GBS matki zwiàzane jest najwi´ksze ryzyko
wczesnej posocznicy noworodków. Za masywnà kolonizacj´ uznaje dodatni wynik hodowli bezpoÊredniej
materiału na podło˝u stałym, a nie przesiewu z wybiórczego podło˝a bulionowego oraz dodatni wynik posiewu z próbki moczu. Nie nale˝y stosowaç antybiotyków
w celu eradykacji nosicielstwa paciorkowca ß– hemolizujàcego gr. B
Oprócz kolonizacji GBS dróg rodnych ci´˝arnej
kobiety do czynników ryzyka wczesnej posocznicy
noworodków zaliczono (zgodnie ze strategià post´powania opartà na ocenie ryzyka) od lat 90. wczeÊniactwo
(czas trwania cià˝y <37tyg.), podwy˝szonà temperatur´ ciała w czasie porodu ( 38 stopni C) oraz czas, jaki
upłynàł od p´kni´cia błon płodowych, wynoszàcych
>18 godzin. Stwierdzenie tych czynników było wskazaniem do Êródporodowej chemioprofilaktyki.
Urodzenie dziecka, u którego rozwin´ła si´ posocznica, zwi´ksza ryzyko wystàpienia tego samego powikłania u kolejnego, dlatego te˝ w przypadku takich
kobiet profilaktycznie stosowano antybiotyki podczas
porodu. Natomiast kolonizacji GBS we wczeÊniejszych
cià˝ach nie uznawano za wskazanie do antybiotykoterapii profilaktycznej w czasie porodu, a tylko do wykonania przesiewowego badania mikrobiologicznego
w ka˝dej kolejnej cià˝y. Kolonizacja GBS jest przejÊciowa, dlatego te˝ prognozowanie na podstawie wyniku
posiewu wykonanego wczeÊniej ni˝ 5 tygodni przed
porodem jest zawodne.
Aktualna sytuacja w Polsce
Nie prowadzi si´ rutynowych, systematycznych
badaƒ nad nosicielstwem GBS u kobiet ci´˝arnych.
Niektóre oÊrodki podj´ły prób´ wdro˝enia wytycznych,
temat cieszy si´ coraz wi´kszym zainteresowaniem
zarówno pediatrów ( neonatologów) jak i poło˝ników.
W 2006 ukazały si´ rekomendacje dla poło˝ników i ginekologów uwzgl´dniajàce sposób post´powania podany
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w wytycznych CDC . Na rynku diagnostycznym dost´pne sà podło˝a i testy do identyfikacji, które ju˝ po 24
godz. hodowli pozwalajà na wydanie wiarygodnego
wyniku.
Badania mikrobiologiczne – metoda hodowli
badaniem przesiewowym w wykrywaniu zaka˝eƒ lub
kolonizacji GBS
Wykazano, ˝e dokładnoÊç przesiewowych badaƒ prenatalnych zale˝y od przestrzegania pewnych zasad,
takich jak pobranie próbki we właÊciwym okresie cià˝y,
z okreÊlonych regionów anatomicznych oraz stosowanie
precyzyjnych metod mikrobiologicznych. Zaleca si´
wykonywanie posiewu w 35.–37. tygodniu cià˝y, poniewa˝ zwi´ksza to czułoÊç i swoistoÊç identyfikowania
kobiet, u których GBS b´dzie obecny w drogach rodnych
w czasie porodu. Próbki nale˝y pobraç z pochwy i odbytnicy (tzn. pokonaniu oporu odbytnicy zwieracza odbytu),
a nie z szyjki macicy lub tylko z pochwy. Po odpowiednim
instrukta˝u kobiety mogà same pobieraç materiały do
badania, a cz´stoÊç wykrywania zaka˝enia GBS jest
w takich przypadkach podobna jak po pobraniu próbki
przez lekarza. Poniewa˝ okreÊlenie miejsca kolonizacji
GBS nie jest wa˝ne, obie wymazówki u˝yte do pobrania
próbki mo˝na umieÊciç na jednym podło˝u, co zmniejsza
koszty badania. Do hodowli nale˝y stosowaç wybiórcze
podło˝a wzbogacone, aby uniknàç wzrostu innych bakterii (wyst´pujàcych zarówno w pochwie jak i odbytnicy)
oraz zmaksymalizowaç izolacj´ GBS. Zastosowanie
podło˝a wybiórczego wzbogaconego wià˝e si´ z zwi´kszonà wykrywalnoÊcià dochodzàcà do 50%.
Wprowadzenie programu profilaktyki GBS spowodowało,
˝e Streptococcus agalactiae z miejsca drugiego w 2006
r przesunàł si´ na miejsce szóste w 2007 r. ( spadek
o 99,8 %) Jest to monitorowanie tylko za 1 rok , niemniej
ju˝ tak krótka obserwacja programu prowadzi do naprawd´ optymistycznych wniosków. Jest to zach´ta dla
wszystkich oddziałów poło˝niczo – noworodkowych do
podj´cia trudu edukacji personelu i wprowadzenia programu prewencji GBS. Dokonujàc analizy okresu wprowadzenia procedur profilaktyki zaka˝eƒ paciorkowcowych mo˝na stwierdziç, ˝e opracowane zasady pozwalajà objàç profilaktykà wi´kszà iloÊç kobiet ci´˝arnych, zwi´kszyç wykrywalnoÊç paciorkowca grupy B, zapobiec
ci´˝kim zaka˝eniom paciorkowcowym u noworodków w
sytuacjach koniecznych zastosowaç leczenie celowane.

Podj´te kroki do zapobiegania zaka˝eniom paciorkowcowym u noworodków w SP ZOZ w Wołominie
Wystàpienie posocznicy i zapalenie opon mózgowo
rdzeniowych u noworodka było powodem uregulowania zasad profilaktyki Êródporodowej i przeprowadzenia akcji informacyjnej wÊród młodych kobiet.
Opracowane procedury skierowane zostały do Êrodowiska medycznego zajmujàcego si´ ci´˝arnà w lecznictwie zamkni´tym i otwartym.
Akcja informacyjna oparta została o opracowanie
i opublikowanie w prasie lokalnej ulotki zatytułowanej
„DBAJ O SIEBIE I DZIECKO.” Akcja informacyjna miała
na celu podniesienia ÊwiadomoÊci młodych kobiet
wyjaÊnienie problemu i wskazanie mo˝liwoÊci wykonania badania. Procedury opracowane zostały w oparciu
o opublikowane w Medycynie Praktycznej Ginekologii
i Poło˝nictwie 2002/05 wytyczne CDC(Centers for
Disease Control and Prevention)”Zapobieganie zaka˝eniom perinatalnym paciorkowcami grupy B.”
Informacja dla kobiet ci´˝arnych (wg Z. ˚akPuławskiej):
30% kobiet w cià˝y jest bezobjawowymi nosicielkami paciorkowca ß- hemolizujàcego gr. B
(Streptococcus agalactiae)w drogach rodnych.
Paciorkowiec nie jest zagro˝eniem dla kobiety w cià˝y,
ale stanowi powa˝ne zagro˝enie dla noworodka i mo˝e
byç przyczynà porodu przedwczesnego. Majàc na
uwadze problem okołoporodowego zaka˝enia u noworodka paciorkowcem ß- hemolizujàcym gr. B - GBS
informujemy, ˝e istnieje mo˝liwoÊç wykonywania badaƒ
przesiewowych u kobiet ci´˝arnych mi´dzy 35 – 37
tygodniem cià˝y.
Badania przesiewowe w kierunku paciorkowca ßhemolizujàcego gr. B (GBS) nie zast´puje zaleconego
dotychczas wymazu z kanału szyjki macicy a stanowi
jego uzupełnienie.
Nie zaleca si´ antybiotykoterapii w cià˝y w celu eradykacji nosicielstwa paciorkowca.
U kobiet z dodatnim wynikiem b´dzie zastosowana
profilaktyka Êródporodowa
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Linia naczyniowa – zagro˝enia dla piel´gniarek
i pacjentów
Adam Szczeniowski
Jaworskie Centrum Medyczne

Wykorzystanie dost´pu do˝ylnego w diagnostyce
i terapii jest najbardziej inwazyjnà procedurà wykonywanà samodzielnie przez piel´gniarki (kaniulizacja
naczyƒ obwodowych, piel´gnacja kaniul obwodowych,
centralnych i t´tniczych). Ocenia si´, ˝e od 80% do
90% pacjentów hospitalizowanych ma wykorzystywanà
drog´ do˝ylnà. System pojemników, strzykawek, drenów, kaniul/cewników, portów, kraników i pomp słu˝àcy
do infuzji leków i/lub płynów mo˝emy okreÊli jako lini´
naczyniowà. Zagro˝enia zwiàzane sà ÊciÊle z wysokim
stopniem inwazyjnoÊci. Wià˝e si´ to z: naruszeniem
ciàgłoÊci tkanek, dost´pem do kompartymentu centralnego (mo˝liwe osiàganie wysokich st´˝eƒ leków oraz
obj´toÊci podanych płynów w krótkim czasie), toksycznym działaniem niektórych substancji leczniczych,
reakcjà organizmu pacjenta na obecnoÊç ciała obcego, jakim jest kaniula (zapalenie ˝ył, zakrzepica) oraz
mo˝liwoÊcià uszkodzenia naczyƒ i struktur sàsiadujàcych i wprowadzeniem infekcji. Dla pracowników opieki zdrowotnej zagro˝eniem jest mo˝liwoÊç odniesienia
urazu w trakcie posługiwania si´ ostrymi narz´dziami,
m.in. igłà (zakłucie). Zakłucie mo˝e prowadzi do
powa˝nego lub Êmiertelnego zaka˝enia patogenami
przenoszonymi drogà krwi jak wirusami zapalenia
wàtroby B, C oraz HIV (łàcznie 20 ró˝nych patogenów).
Zakłuciom ulegajà najcz´Êciej piel´gniarki (44%),
lekarze (28%), technicy (15%). Jest to zrozumiałe skoro
piel´gniarki sà najliczniejszà grupà zawodowà wÊród
pracowników ochrony zdrowia i sà powszechnie zaanga˝owane w realizowaniu terapii do˝ylnej.
Do zakłuç dochodzi najcz´Êciej na salach chorych
(40% przypadków), salach operacyjnych(25%), oddziałach ratunkowych i intensywnej terapii (8-15%), gabinetach zabiegowych (8%), ale tak˝e w laboratoriach (6%)
oraz w trakcie usuwania odpadów medycznych i w
pralniach (1-2%). W ok. 70% przypadków zakłucie
nast´puje ju˝ po u˝yciu igły /iniekcji czy zało˝eniu
kaniuli, ale jeszcze przed jej wyrzuceniem, natomiast
przed u˝yciem igły lub w trakcie u˝ywania w 20%

a w czasie wyrzucania i po wyrzuceniu igły w 10% przypadków. OkolicznoÊci, w których istniejà sprzyjajàce
warunki do zakłucia to: manipulowanie igłà, usuwanie
lub niewłaÊciwe usuwanie, sprzàtanie, zderzenia pracowników, ponowne zakładanie nasadki na igł´, zakładanie dost´pu do˝ylnego, przenoszenie i opracowywanie próbek laboratoryjnych, podawanie sprz´tu oraz
transport i usuwanie odpadów.
Wg ró˝nych statystyk do wi´kszoÊci zakłuç dochodzi
w trakcie pozbywanie si´ igły po u˝yciu, wykonywaniu
iniekcji, pobieraniu krwi, ponownego zakładania nasadki na igł´ oraz usuwaniu Êmieci i brudnej bielizny.
WÊród sprz´tu, jakim najcz´Êciej dochodzi do zakłucia,
prym wiodà strzykawki z zało˝onà igłà (32%), nast´pnie
igły chirurgiczne(19%), tzw. motylki(12%), ró˝nego
rodzaju ostrza (7%), igły w cewniku(6%) oraz igły zestawów do pobierania krwi(3%). Wg statystyk oceniajàcych cz´stoÊç wyst´powania zakłuç w szpitalach na
100 obło˝onych łó˝ek szpitalnych w roku, wynosi ona
w W. Brytanii 17 zakłuç, w Australii 20 a w USA 22 zakłucia. Ocenia si´, ˝e w Niemczech rocznie dochodzi w
całej słu˝bie zdrowia do ok. 500 000 zakłuç.
Prawdopodobieƒstwo zaka˝enia po zakłuciu igłà od
pacjenta wynosi w przypadku HBV od 1,9 do 40%, HCV
1, 8% a HIV od 0,2 do 0,4% na zakłucie. Nie wszystkie
zakłucia sà zgłaszane, wg danych CDC z 2004 roku nie
zgłaszanych jest ok. 50% przypadków zakłuç.
Pracownicy wÊród powodów takiego zachowania
wymieniali brak czasu, l´k przed reakcjà pracodawcy
i obaw´ zaka˝enia HIV.
Szczególnà pozycj´ wÊród igieł zajmujà igły ze Êwiatłem, jako niosàce najwi´ksze zagro˝enie w przypadku
zakłucia. Dotyczy to zwłaszcza zakłuç igłami, które były
wprowadzone do Êwiatła naczynia (pobranie krwi,
wprowadzanie kaniuli) ze wzgl´du na obecnoÊç krwi
w ich Êwietle. WÊród innych czynników zwi´kszajàcych
prawdopodobieƒstwo zaka˝enia wymienia si´ gł´bokie
zakłucie (domi´Êniowe), krew widocznà na ostrzu,
pacjenta z wysokà wiremià, rodzaj patogenu, stan
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immunologiczny pracownika, dost´pnoÊç profilaktyki
po ekspozycji.
W hierarchii skutecznoÊci w profilaktyce zakłuç
i zaka˝eƒ ( od najmniej do najbardziej skutecznych)
wymienia si´ kolejno: Êrodki ochrony osobistej, kontrol´ i zarzàdzanie miejscem pracy, przedsi´wzi´cia administracyjne, tzw., bezpieczny sprz´t. Za najbardziej skutecznà uwa˝a si´ eliminacj´ zagro˝eƒ poprzez Êcisłe
ustalanie wskazaƒ do podawania leków i płynów drogà
iniekcji/infuzji (ELIMINACJA ZB¢DNYCH INIEKCJI!),
tzw. jet-iniekcje oraz eliminacj´ z u˝ycia zb´dnych
ostrych narz´dzi.
Gdy konieczne jest stosowanie igieł, powinno si´
korzystaç z tzw. bezpiecznych rozwiàzaƒ konstrukcyjnych, które zapewniajà bezpoÊrednio po u˝yciu igły
zabezpieczenie ostrego koƒcz igły uniemo˝liwiajàce
zakłucie. WÊród tzw. sprz´tu bezpiecznego (a w zasadzie bezpieczniejszego) rozró˝niamy sprz´t aktywny
i pasywny. Sprz´t aktywny wymaga od u˝ytkownika
uruchomienia mechanizmu, który zabezpiecza igł´.
Sprz´t pasywny nie wymaga ˝adnego działania ze strony u˝ytkownika i uruchamia mechanizm zabezpieczajàcy przed zakłuciem automatycznie po u˝yciu.
Sprz´t pasywny jest bardziej skuteczny w zapobieganiu zakłuciom, poniewa˝ aktywacja odbywa si´ automatycznie i nie wymaga Êwiadomego uczestnictwa
operatora, jest łatwiejszy w u˝yciu, bo nie wymaga
zmiany techniki stosowania i jest podobny do sprz´tu
konwencjonalnego. Przykładem takiego sprz´tu na
naszym rynku sà kaniule Vasofix Safe (Braun). W przypadku sprz´tu aktywowanego przez operatora, opisano przypadki zakłuç, gdy mechanizm bezpieczeƒstwa
nie został uruchomiony lub był uruchomiony w niewłaÊciwy sposób. Cz´stoÊç zaniechania aktywowania po
u˝yciu okreÊla si´ na ok. 15% i wi´cej przypadków.
Zalecenia majàce uczyni prac´ piel´gniarki bezpieczniejszà:
– unikaj stosowania igieł, gdy istnieje bezpieczniejsza i równie skuteczna alternatywa podania
leku/płynu
– stosuj sprz´t tzw. bezpieczny / bezpieczniejszy
– unikaj ponownego nakładania nasadki na igł´,
a jeÊli jest to konieczne, stosuj technik´ jednej r´ki.
– zaplanuj bezpieczne posługiwanie si´ sprz´tem
i jego unieszkodliwienie przed rozpocz´ciem pracy

– miej wpływ i bàdê pomocna w wyborze i zakupie
bezpieczniejszego sprz´tu przez pracodawc´
– stosuj zasad´ osobistej utylizacji ostrych przedmiotów po ich u˝yciu
W trakcie przygotowywania i podawania iniekcji
i infuzji istnieje tak˝e nara˝enie na szkodliwe działanie
substancji cytotoksycznych stosowanych w leczeniu
chorób nowotworowych i niektórych chorób skóry oraz
na kontakt z antybiotykami. Obawy oparte sà na obserwacjach toksycznych objawów ubocznych wyst´pujàcych u pacjentów leczonych tymi Êrodkami, wynikach
badaƒ na zwierz´tach pokazujàcych, ˝e Êrodki te
powodujà zmiany chromosomalne, nowotwory i zaburzenia rozrodu oraz wywołujà objawy uboczne u pracowników na nie nara˝onych. Ârodki cytotoksyczne
wykrywano w powietrzu pomieszczeƒ gdzie przygotowywano infuzje cytostatyków bez zastosowania specjalnej lo˝y oraz w moczu pracowników przygotowujàcych leki bez zachowania właÊciwych Êrodków ostro˝noÊci.
Doniesienia o szkodliwym działaniu leków cytotoksycznych obejmujà cz´stsze wyst´powanie u pracowników uszkodzeƒ chromosomalnych, podra˝nienia
skóry, spojówek i Êluzówek, reakcji alergicznych, nudnoÊci, bólów i zawrotów głowy, wy˝szà cz´stoÊç poronieƒ i wad wrodzonych. Nie stwierdzono dotychczas,
˝e długotrwałe nara˝enie na niewielkie dawki cytostatyków jest przyczynà choroby nowotworowej, ale majàc
na uwadze powy˝sze obserwacje osób leczonych nie
mo˝na takich powikłaƒ wykluczyç.
Zagro˝enia te wymagajà od pracodawcy właÊciwej
organizacji przygotowywania i podawania leków cytotoksycznych (kto? gdzie? jak? czym?).
Do najcz´stszych powikłaƒ terapii infuzyjnej zwiàzanej z wykorzystaniem obwodowego dost´pu do˝ylnego nale˝à: zapalenie zakrzepowe ˝yły, zaka˝enie miejsca wkłucia, krwiak i zaka˝enie krwi.
Powikłania dost´pu naczyniowego centralnego dzielimy na wczesne zwiàzane na ogół z mechanicznym
uszkodzeniem naczyƒ i sàsiadujàcych struktur, jak
nakłucie t´tnic, krwiak opłucnowy, odma opłucnowa,
oraz póêne najcz´Êciej infekcyjne. Zaka˝enia krwi zwiàzane z terapià infuzyjnà wyst´pujà w przypadku kaniul

12
Biuletyn 2008, 1-2 (33)

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

Artuku∏y przeglàdowe

obwodowych z cz´stoÊcià ok. 0,6 na 1000 dni kaniulizacja, a w przypadku cewników w ˝yłach centralnych
2,2 do 5,0 przypadków sepsy na 1000 cewniko-dni.
èródłem zaka˝enia jest najcz´Êciej flora pochodzàca
z miejsca wkłucia (skóry pacjenta), flora kolonizujàca
miejsca połàczenia kaniuli z zestawem do infuzji, porty,
kraniki. Istotnym czynnikiem jest stosowanie tzw. systemów otwartych, które wymagajà odpowietrzania,
a dodanie leku do pojemnika w trakcie infuzji powoduje pozostawienie w nim otworu. Badanie porównawcze
systemu zamkni´tego z otwartym, wykazało znamiennà
statystycznie wi´kszà cz´stoÊç wyst´powania sepsy
i zgonów w grupie pacjentów otrzymujàcych infuzje
w systemie otwartym.
Majàc na uwadze powy˝sze zagro˝enia, terapi´ infuzyjnà nale˝y uzna za działalnoÊç o wysokim ryzyku.
Priorytetem powinno staç si´ post´powanie majàce na
celu jak najwi´ksze ograniczenie tego ryzyka. Nale˝y
rozwija procedury bezpiecznej terapii do˝ylnej, wprowadzaç bezpieczne rozwiàzania konstrukcyjne (bezpieczniejszy sprz´t).
Ustalone procedury powinny staç si´ podstawà
szkolenia, utrzymywania i kontroli właÊciwej praktyki
terapii infuzyjnej. Konieczne jest tak˝e wprowadzenie
odpowiednich uregulowaƒ prawnych zobowiàzujàcych
pracodawców do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, a decydentów politycznych do jednoczesnego zapewnienia na to Êrodków finansowych.
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Epidemiologia, klinika i profilaktyka zaka˝eƒ
meningokokowych
Dr med. Paweł Grzesiowski
Zakład Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych w Narodowym
Instytucie Leków, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
Krajowa Grupa Robocza ds. Zaka˝eƒ Szpitalnych

Neisseria meningitidis to Gram-ujemna dwoinka,
która obejmuje 13 serotypów wg budowy wielocukrowej otoczki, z których w Europie najcz´Êciej wyst´pujà
serotypy B i C. Jedynym rezerwuarem meningokoków
jest człowiek, a nosicielstwo nowowo-gardłowe stanowi
wa˝ny czynnik transmisji, szczególnie w zamkni´tych
populacjach pozostajàcych w bliskim kontakcie.
Nosicielstwo w jamie nosowo-gardłowej wyst´puje najcz´Êciej u dzieci poni˝ej 5 lat oraz u młodzie˝y i młodych dorosłych w wieku 10-21 lat (20-40%).
Meningokoki wywołujà zaka˝enia inwazyjne, w tym
przede wszystkim zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznic´, rzadziej zapalenie stawów i zapalenie płuc. Według aktualnych definicji (ECDC, Unia
Europejska), przypadek potwierdzony spełnia kryteria
kliniczne oraz potwierdzenie laboratoryjne, tj. hodowl´
N. menigitidis lub wykrycie DNA lub wykazanie obecnoÊci dwoinek gram-ujemnych w badaniu mikroskopowym, w materiale z miejsc, które w warunkach prawidłowych sà jałowe.
Zaka˝enia inwazyjne najcz´Êciej wyst´pujà w miesiàcach zimowych, niezale˝ne czynniki ryzyka zaka˝enia to palenie papierosów czynne i bierne, przebywanie
w zatłoczonych pomieszczeniach, wczeÊniej przebyta
grypa. Meningokoki sà przenoszone mi´dzy ludêmi
głównie drogà kropelkowà podczas kaszlu, kichania,
mówienia oraz w wyniku kontaktu poÊredniego lub bezpoÊredniego z wydzielinà z dróg oddechowych. Âlina
nie stanowi materiału zakaênego. Meningokoki prze˝ywajà krótko poza organizmem człowieka.
Okres inkubacji zaka˝enia wynosi zwykle 3-5 dni.
ÂmiertelnoÊç w grupie pacjentów z ICHM jest wysoka
i wynosi 10-12%, a około 20% ozdrowieƒców wykazuje
odległe powikłania. Ze wzgl´du na piorunujàcy cz´sto
post´p choroby, najistotniejsze znaczenie w post´powaniu ma wczesne rozpoznanie i jak najwczeÊniejsze

leczenie przeciwbakteryjne, najlepiej jeszcze przed
przyj´ciem do szpitala. Od momentu postawienia
podejrzenia/wst´pnego rozpoznania ICHM ka˝da
minuta opóênienia w rozpocz´ciu antybiotykoterapii
zwi´ksza ryzyko zgonu. Optymalnym antybiotykiem
jest penicylina lub cefalosporyna III generacji (ceftriakson) Po wykonaniu badaƒ lub, jeÊli nie ma do tego
czasu/warunków, po podaniu antybiotyku pacjent
powinien byç jak najszybciej przesłany karetkà R do
szpitala dysponujàcego oddziałem intensywnej terapii
odpowiednim dla wieku pacjenta. Pobranie materiału
nie mo˝e opóêniaç rozpocz´cia leczenia.
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w zakresie
inwazyjnych zaka˝eƒ meningokokowych (ICHM) jest
daleka od stabilizacji, nie tylko z powodu medialnych
doniesieƒ o zgonach młodych ludzi w dramatycznych
okolicznoÊciach. Najwi´ksze ryzyko zachorowania na
inwazyjne zaka˝enie meningokokowe (ICHM) dotyczy
dzieci poni˝ej 5 lat oraz nastolatków i młodych dorosłych. Aktualna zapadalnoÊç Êrednia na ICHM wynosi
w Polsce około 1/100.000, ale powy˝sze dane, mimo
stopniowego uszczelniania systemu, sà w dalszym
ciàgu 2-3-krotnie zani˝one z powodu biernego sposobu rejestracji.
W Polsce, według danych Krajowego OÊrodka
Referencyjnego ds Bakteryjnych Zaka˝eƒ OÊrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN), w ciàgu ostatnich 10 lat systematycznie zwi´ksza si´ udział meningokoków grupy C w zaka˝eniach inwazyjnych (obecnie
stanowi około 50% zarejestrowanych przypadków).
Szczepy nale˝àce do tej grupy serologicznej wykazujà
du˝y potencjał epidemiczny oraz wywołujà szczególnie
ci´˝kie zachorowania. Dzi´ki aktywnej postawie KOROUN w ciàgu ostatnich 4 lat wykryto i potwierdzono kilka
powa˝nych ognisk epidemicznych wywołanych przez
hiperwirulentne klony meningokoków gr. C (specyficz-
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ne podtypy sekwencyjne ST-8, ST-11, ST 103). Ognisko
IChM mo˝na rozpoznaç w sytuacji, gdy w instytucji lub
okreÊlonym regionie administracyjnym wystàpiło 3 lub
wi´cej zachorowaƒ prawdopodobnych lub potwierdzonych spowodowanych przez t´ samà serogrup´, gdy
współczynnik zapadalnoÊci dla pierwotnych zachorowaƒ przekroczy 10 przypadków na 100 000 osób.
Aktualna sytuacja w Polsce wymaga aktywnego
monitorowania i precyzyjnej współpracy lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej, w szpitalach ze słu˝bami
sanitarno-epidemiologicznymi oraz oÊrodkami referencyjnymi. W przypadku rozszerzania si´ zasi´gu inwazyjnych zaka˝eƒ wywoływanych powy˝szymi klonami
konieczne b´dzie wprowadzenie powszechnych szczepieƒ ochronnych przeciw meningokokom grupy C
w wybranych grupach wiekowych.
Najwa˝niejszymi sposobami zabezpieczenia si´
przed zachorowaniem sà szczepienia ochronne oraz
unikanie ryzykownych zachowaƒ. W latach 2006-2008
zrealizowano kilka lokalnych akcji szczepieƒ, jako interwencji w celu wygaszenia ogniska epidemicznego. We
wszystkich przypadkach osiàgni´to oczekiwane efekty
w postaci przerwania epidemicznej transmisji drobnoustroju. Rekomendowanym wskazaniem do masowych
szczepieƒ w wybranej populacji jest zapadalnoÊç
powy˝ej 10 na 100.000, co w chwili obecnej w Polsce
nie dotyczy ˝adnej grupy wiekowej, ale sytuacja zmienia si´ dynamicznie.
Na polskim rynku dost´pne sà dwa rodzaje szczepionek przeciw meningokokom:
– szczepionki polisacharydowe (wielocukrowe) przeciw meningokokom gr. A+C, które sà przeznaczone dla osób powy˝ej drugiego roku ˝ycia. Podanie
tej szczepionki daje ochron´ na okres około 3-5
lat, po którym nale˝y podaç dawk´ przypominajàcà. Zalecane jest turystom udajàcym si´ w tereny
epidemiczne (Afryka, Azja).
– szczepionki skoniugowane przeciwko meningokokom grupy C, które mogà byç stosowane u dzieci
powy˝ej 2 miesiàca ˝ycia. Podanie tej szczepionki
zapewnia T-zale˝nà odpowiedê poszczepiennà
oraz długoletnià pami´ç immunologicznà.
Dzieciom powy˝ej pierwszego roku ˝ycia i dorosłym podaje si´ jednà dawk´ szczepionki, która
zapewnia długoletnià ochron´ przed zachorowa-

Artuku∏y przeglàdowe

niem. Obecnie nie sà dost´pne informacje o ewentualnych dawkach przypominajàcych.
U pracowników medycznych po kontakcie z pacjentem istnieje podwy˝szone ryzyko zaka˝enia, jednak
dotyczy to głównie osób, które skontaktowały si´
z wydzielinà z dróg oddechowych. Po rozpocz´ciu
leczenia cefalosporynà III gen. ryzyko transmisji drobnoustrojów radykalnie spada ju˝ po pierwszej dobie
skutecznej terapii. W celu ochrony przed ekspozycjà,
nale˝y stosowaç maski na usta i nos w przypadku kontaktu z chorym na odległoÊç poni˝ej 1 metra. Przed i po
kontakcie z pacjentem (tak˝e przed i po zdj´ciu r´kawiczek) obowiàzuje dezynfekcja ràk.
Chemioprofilaktyka dotyczy osób o istotnie podwy˝szonym ryzyku zaka˝enia w wyniku bliskiego kontaktu
z pacjentem chorym na ICHM. Powina byç podana jak
najszybciej od momentu kontaktu, poniewa˝ jej celem
jest przerwanie transmisji szczepu epidemicznego.
Z tego wzgl´du nale˝y podawaç chemioprofilaktyk´
tak˝e osobom, które w przeszłoÊci otrzymały szczepienie. Za bliski kontakt uznaje si´ w ciàgu 7 dni poprzedzajàcych zachorowanie:
• domowników zamieszkujàcych/Êpiàcych razem
z chorym
• osoby b´dàce w kontakcie intymnym z chorym
(gł´bokie pocałunki)
• uczniów/studentów Êpiàcych w tej samej sypialni
co osoba chora
• studentów dzielàcych kuchni´ z chorym w jednym
akademiku
• wspólnie skoszarowanych ˝ołnierzy i funkcjonariuszy
• osoby majàce krótki kontakt z chorym – tylko
w przypadku, gdy miały one bezpoÊredni kontakt
z wydzielinami z dróg oddechowych chorego podczas badania, transportu i udzielania pomocy
doraênej pacjentowi
• osoby przeprowadzajàce resuscytacj´ usta-usta,
odsysanie i intubacj´.
Krótki kontakt lub krótkotrwałe przebywanie w tym
samym pomieszczeniu nie stanowi istotnego zwi´kszenia ryzyka zaka˝enia (wspólna podró˝ samochodem,
autobusem, windà itp.). Nie nale˝y podawaç profilaktyki wszystkim dzieciom z tej samej placówki, jej pracownikom, przyjaciołom, kolegom i znajomym, osobom
korzystajàcym z tych samych Êrodków lokomocji.
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Leki podawane w chemioprofilaktyce to:
Rifampicyna przez 2 dni:
Dzieci powy˝ej 12 lat i doroÊli 2 x 600 mg
Dzieci 1-12 lat 2 x 10 mg/kg
Niemowl´ta 1-12 m-cy 2 x 5 mg/kg
Ciprofloksacyna
DoroÊli 1 x 500 mg
Ceftriakson domi´Êniowo
Dzieci (<15 lat) 1 x 125 mg
DoroÊli 1 x 250 mg
Podejrzenie/rozpoznanie IChM podlega ustawowo
zgłoszeniu do Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej. Zgłoszenie na specjalnym druku
wykonuje lekarz, który rozpoznał przypadek lub inna
upowa˝niona osoba w przychodni. Lekarz, który podejrzewa lub rozpoznał przypadek IChM niezwłocznie
powinien zgłosiç ten fakt równie˝ przeło˝onemu, w celu
podj´cia działaƒ profilaktycznych wobec personelu,
który mógł ulec ekspozycji. Post´powanie lekarza
odpowiedzialnego za działania profilaktyczne obejmuje
ustalenie i sporzàdzenie listy kontaktów, powiadomienie wszystkich osób wytypowanych do chemioprofilaktyki o koniecznoÊci zgłoszenia si´ do wyznaczonego
lekarza, zalecenie chemioprofilaktyki, nadzór nad jej
wykonaniem, sporzàdzenie sprawozdania dla przeło˝onych oraz PSSE, zorganizowanie doraênego szkolenia dla personelu.
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Stanowiska Ekspertów SHL

Stanowisko zespołu ekspertów Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa dotyczàce
rozporzàdzenia z dnia 8 wrzeÊnia 2007 r. Ministra Zdrowia w sprawie
szczegółowego sposobu post´powania z odpadami medycznymi
(Warszawa, 7.04.2008 r.)

Redakcja Paweł Grzesiowski
w imieniu zespołu ekspertów i Zarzàdu Stowarzyszenia
Higieny Lecznictwa

Zgodnie z wnioskami z dyskusji podczas konferencji
SHL w Starych Jabłonkach w paêdzierniku 2007 r., Zarzàd
Stowarzyszenia wraz z ekspertami podjàł inicjatyw´ opracowania projektu nowelizacji rozporzàdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu post´powania z odpadami medycznymi (Dz.U.07.162.1153 z dnia 8
wrzeÊnia 2007 r.). Poni˝ej przedstawiamy stanowisko
Zarzàdu SHL, które w marcu 2008 r. zostało przekazane
do Głównego Inspektora Sanitarnego celem uruchomienia procesu legislacyjnego. Poni˝sze propozycje nale˝y,
wi´c traktowaç jako projekt wymagajàcy konsultacji z ekspertami oraz prawnikami.
§ 1.
Rozporzàdzenie okreÊla szczegółowy sposób
post´powania z odpadami medycznymi polegajàcy na:
1) klasyfikowaniu odpadów medycznych celem
okreÊlenia właÊciwego sposobu post´powania
z okreÊlonymi rodzajami odpadów medycznych;
2) zbieraniu odpadów medycznych w miejscach ich
powstawania;
3) magazynowaniu odpadów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej oraz innych podmiotach
udzielajàcych Êwiadczeƒ zdrowotnych, zwanych
dalej „jednostkami ochrony zdrowia”, oraz w podmiotach prowadzàcych badania i doÊwiadczenia
naukowe w zakresie medycyny przed poddaniem
odpadów procesowi unieszkodliwiania, a w przypadku braku takich mo˝liwoÊci przed ich przetransportowaniem do miejsca unieszkodliwiania;
4) okreÊleniu warunków transportu odpadów
medycznych wewnàtrz jednostki ochrony zdrowia
oraz podmiotu prowadzàcego badania naukowe

w zakresie medycyny, zwanego dalej „transportem wewn´trznym”.
§ 2.
Odpady medyczne klasyfikuje si´ w nast´pujàcy
sposób:
1) odpady medyczne o kodach 18 01 02*, 18 01
03*, 18 01 80* i 18 01 82*, zwane dalej „odpadami zakaênymi”, sà to odpady niebezpieczne,
które zawierajà ˝ywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istniejà wiarygodne podstawy do przyj´cia, ˝e wywołujà choroby zakaêne u ludzi lub innych ˝ywych
organizmów;
2) odpady medyczne, o kodach 18 01 06*, 18 01
08*, 18 01 09* i 18 01 10*, zwane dalej „odpadami specjalnymi”, sà to odpady niebezpieczne,
które zawierajà substancje chemiczne, o których
wiadomo lub co do których istniejà wiarygodne
podstawy do sàdzenia, ˝e wywołujà choroby niezakaêne u ludzi lub innych ˝ywych organizmów
albo mogà byç êródłem ska˝enia Êrodowiska;
3) odpady medyczne o kodach 18 01 01, 18 01 04,
18 01 07 i 18 01 81 – zwane dalej „odpadami
pozostałymi”, sà to odpady medyczne nie posiadajàce właÊciwoÊci niebezpiecznych.
§ 3.
1. Odpady medyczne, powstałe w trakcie udzielania
Êwiadczeƒ zdrowotnych w jednostkach ochrony
zdrowia oraz w miejscu wezwania, a tak˝e
powstałe w podmiotach prowadzàcych badania
i doÊwiadczenia naukowe w zakresie medycyny,
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zbiera si´ selektywnie w miejscach ich powstawania z podziałem na odpady zakaêne, specjalne
i pozostałe.

6. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkni´tych
worków lub pojemników, o których mowa w ust. 1,
2 i 3.

2. Odpady, okreÊlone w § 2 pkt 1 i 2, zbiera si´ selektywnie w miejscach ich powstawania, uwzgl´dniajàc
sposób ich unieszkodliwiania lub proces odzysku.

7. W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika
nale˝y go w całoÊci umieÊciç w innym wi´kszym
nieuszkodzonym worku lub pojemniku.

3. odpady specjalne – post´powanie uregulowane
innymi przepisami, wymaga ujednolicenia

§ 5.
1. Ka˝dy pojemnik i ka˝dy worek jednorazowego
u˝ycia powinny posiadaç widoczne oznakowanie,
zawierajàce informacj´ o miejscu pochodzenia
odpadów oraz dat´ jego zamkni´cia.

4. Z odpadami pozostałymi post´puje si´ w sposób
przewidziany dla odpadów komunalnych.
§ 4.
1. Odpady zakaêne, z wyjàtkiem wymienionych
w ust.2 i 3., zbiera si´ do pojemników lub worków
jednorazowego u˝ycia z zamkni´ciem uniemo˝liwiajàcym ponowne lub przypadkowe otwarcie,
o właÊciwoÊciach okreÊlonych w załàczniku.
2. Odpady zakaêne o ostrych koƒcach i kraw´dziach zbiera si´ w sztywnych, odpornych na
działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na
przekłucie lub przeci´cie, pojemnikach jednorazowego u˝ycia, które umieszcza si´ jak najbli˝ej
miejsca powstawania tych odpadów.
3. Odpady zakaêne półpłynne lub płynne gromadzi
si´ w szczelnych, odpornych na działanie wilgoci,
mechanicznie odpornych na przekłucie bàdê
przeci´cie pojemnikach jednorazowego u˝ycia.
4. Worki, o których mowa w ust 1., umieszcza si´ na
stela˝ach lub w sztywnych, zamykanych pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego u˝ycia),
w taki sposób, aby ich górna, wywini´ta kraw´dê,
nie uległa ska˝eniu.
5. Pojemniki lub worki, o których mowa w ust. 1, 3
i 4 nale˝y wymieniaç na nowe po wypełnieniu nie
wi´cej ni˝ 2/3 ich obj´toÊci lub nie rzadziej ni˝
jeden raz na 24 godziny.

2. Odpady zakaêne, inne ni˝ wymienione w § 4 ust.
2 i 3 gromadzi si´ w workach koloru czerwonego.
3. Odpady specjalne wymienione w § 2 ust. 2,gromadzi si´ w workach koloru ˝ółtego.
4. Pozostałe odpady medyczne, wymienione w § 2
ust. 3, gromadzi si´ w workach koloru niebieskiego lub czarnego.
§ 6.
1. Magazynowanie odpadów medycznych w jednostkach ochrony zdrowia poza miejscem ich
powstawania, odbywa si´ w odpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeniach.
2. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1:
1) jest przeznaczone wyłàcznie do magazynowania odpadów medycznych
2) posiada Êciany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwozmywalnych i umo˝liwiajàcych dezynfekcj´; a w przypadku pomieszczeƒ
zbiorczego przechowywania odpadów, posiada
wpust podłogowy i zawór ze złàczkà do w´˝a
3) jest zabezpieczone przed dost´pem owadów,
zwierzàt i osób nieupowa˝nionych;
4) jest wyposa˝one w umywalk´ z ciepłà i zimnà
wodà, dozowniki z mydłem i Êrodkiem do
dezynfekcji ràk oraz r´czniki jednorazowego
u˝ytku
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5) posiada wentylacj´ mechanicznà
3. Czas magazynowania odpadów zakaênych w pomieszczeniu, o którym mowa w § 6 nie mo˝e przekraczaç:
1) 48 godzin w temperaturze powy˝ej lub równej
10 stopni C,
2) 14 dni w temperaturze poni˝ej 10 stopni C

Stanowiska Ekspertów SHL

powstajàcymi w wyniku udzielania Êwiadczeƒ
zdrowotnych w miejscu wezwania, odpowiada
osoba udzielajàca tych Êwiadczeƒ

4. Po ka˝dym usuni´ciu odpadów pomieszczenie
lub miejsce magazynowania powinno byç umyte,
a w przypadku ska˝enia materiałem biologicznym, poddane dezynfekcji.
5. W przypadku powstawania niewielkich iloÊci
odpadów medycznych, mo˝na je magazynowaç
w chłodniach lub lodówkach przeznaczonych
wyłàcznie do tego celu, zlokalizowanych poza
pomieszczeniem, o którym mowa w ust.2, w
szczelnie zamkni´tych pojemnikach z zachowaniem warunków okreÊlonych w ust. 3.
§ 7.
1. Transport wewn´trzny odpadów medycznych
z miejsca powstawania do miejsca magazynowania, unieszkodliwiania lub odbioru odbywa si´
Êrodkami transportu przeznaczonymi wyłàcznie
do tego celu.
2. Do transportu wewn´trznego odpadów zakaênych u˝ywa si´ szczelnie zamykanych Êrodków
transportu.
3. Ârodki transportu wewn´trznego odpadów
medycznych i pojemniki wielokrotnego u˝ycia nale˝y umyç po ka˝dym u˝yciu, a w przypadku ska˝enia materiałem biologicznym, zdezynfekowaç.
§ 8.
1. Podmioty wytwarzajàce odpady medyczne posiadajà procedury post´powania z tymi odpadami,
a na stanowiskach pracy znajdujà si´ instrukcje
dotyczàce zasad selektywnego zbierania odpadów na danym stanowisku pracy.
2. Za prawidłowe post´powanie z odpadami
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Nowe rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagaƒ dla
jednostek ochrony zdrowia udzielajàcych Êwiadczeƒ zdrowotnych z zakresu
rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii
radioizotopowej chorób nienowotworowych
Komentarz Paweł Grzesiowski
Zakład Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych w Narodowym
Instytucie Leków, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
Krajowa Grupa Robocza ds. Zaka˝eƒ Szpitalnych

Przedstawione poni˝ej rozporzàdzenie stanowi akt
wykonawczy do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. –
Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.276).
Zawiera minimalne wymagania dla jednostek udzielajàcych Êwiadczeƒ medycznych z zakresu radiologii.
Z punktu widzenia wymagaƒ higienicznych zdziwienie
budzi zapis w paragrafie §5.1., w którym wÊród urzàdzeƒ pomocniczych w ka˝dej diagnostycznej pracowni
radiologicznej jednostki ochrony zdrowia znalazła si´
lampa bakteriobójcza. Przepis ten wydaje si´ co najmniej zbyt ogólny i wymaga uszczegółowienia. Poni˝ej
pełny tekst rozporzàdzenia. Komentarze prosimy kierowaç na adres mailowy: shl@cls.edu.pl
ROZPORZÑDZENIEMINISTRA ZDROWIA z dnia 27
marca 2008 r.w sprawie minimalnych wymagaƒ dla jednostek ochrony zdrowia udzielajàcych Êwiadczeƒ
zdrowotnychz zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej
chorób nienowotworowych
Na podstawie art. 33e ust. 6 zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1.Rozporzàdzenie okreÊla:
1) minimalne wymagania dla jednostek ochrony
zdrowia udzielajàcych Êwiadczeƒ zdrowotnych
z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej
chorób nienowotworowych dotyczàce:
a) wyposa˝enia w urzàdzenia radiologiczne,
b) wyposa˝enia pomocniczego,
c) kwalifikacji personelu;
2) zakres dokumentacji niezb´dnej do uzyskania
zgody, o której mowa w art. 33e ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 29 listopada2000 r. – Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawà”.
§ 2.1. Jednostka ochrony zdrowia udziela Êwiadczeƒ zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki,
radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii
radioizotopowej chorób nienowotworowych w pracowniach, o których mowa w ust.
2.2. Minimalne wyposa˝enie w urzàdzenia radiologiczne jednostki ochrony zdrowia stanowi:
1) w pracowni radiologii klasycznej:
a) wykonujàcej tylko zdj´cia (radiografi´) poza
rentgenowskimi badaniami stomatologicznymi
– aparat rentgenowski stacjonarny do wykonywania zdj´ç,
b) wykonujàcej zdj´cia (radiografi´) oraz przeÊwietlenia (radioskopi´) – aparat rentgenowski
jak w pracowni, októrej mowa w lit. a oraz Êcianka do przeÊwietleƒ z torem wizyjnym lub aparat
rentgenowski do przeÊwietleƒ zdalnie sterowany (telekomando),
c) w szpitalu – poza wymaganiami okreÊlonymi
w lit. a lub b - dodatkowo aparat jezdny do zdj´ç
przyłó˝kowych iw zale˝noÊci od zakresu specjalnoÊci klinicznych, aparat do badaƒ i zabiegów na sali operacyjnej,
d) radiologii twarzowo – szcz´kowej - aparat rentgenowski pantomograficzny lub do zdj´ç cefalometrycznych;
2) w pracowni tomografii komputerowej:
a) wykonujàcej procedury przy u˝yciu rentgenowskiego tomografu komputerowego, z wyłàczeniem badaƒ serca – tomograf komputerowy
wykonujàcy badania w technice spiralnej jedno-
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rz´dowej lub tomograf komputerowywielowarstwowy (do 16 warstw) z automatycznà strzykawkà do iniekcji kontrastu sprz´˝onà z aparatem oraz zdodatkowà konsolà roboczà,
b) wykonujàcej procedury przy u˝yciu rentgenowskiego tomografu komputerowego włàcznie
z badaniami serca; -tomograf komputerowy
wielowarstwowy (od 16 warstw) z automatycznà
strzykawkà do iniekcji kontrastu sprz´˝onà
z aparatem oraz z co najmniej jednà dodatkowà
konsolà roboczà;
3) w pracowni mammografii:
a) mammograf,
b) mammograf z przystawkà do biopsji stereotaktycznej – w przypadku pracowni wykonujàcej
biopsj´ stereotaktycznà;
4) w pracowni radiologii zabiegowej:
a) naczyniowo - diagnostycznej - aparat angiograficzny z cyfrowà akwizycjà i rejestracjà obrazu,
wyposa˝ony wstrzykawk´ automatycznà, a w
przypadku procedur z zakresu naczyƒ obwodowych – z opcjà automatycznego przesuwu stołu
lub lampy,
b) naczyniowej diagnostyczno – terapeutycznej –
aparat angiograficzny z cyfrowà akwizycjà i rejestracjà obrazu, wyposa˝ony w strzykawk´ automatycznà, a w przypadku procedur z zakresu
naczyƒ obwodowych – z mo˝liwoÊcià automatycznego przesuwu stołu lub lampy, a tak˝e wyposa˝ony co najmniej w oprogramowanie umo˝liwiajàce road mapping i program do pomiaru stopnia
zw´˝enia naczynia (indeks stenozy)
c) diagnostyki i terapii nienaczyniowej – aparat
rentgenowski z torem wizyjnym i mo˝liwoÊcià
dokumentowania obrazów.
§ 3. Dla zainstalowanych urzàdzeƒ radiologicznych, o których mowa w § 2 ust. 2, wyposa˝onych
w cyfrowà rejestracj´obrazu standardem wymiany
i interpretacji danych medycznych zwiàzanych lub
reprezentujàcych obrazy diagnostyczne jest format
DICOM 3.0 zgodny z normà ISO 12052:2006.
§ 4. W jednostce ochrony zdrowia, w której
prowadzona jest diagnostyka i leczenie przy u˝yciu
produktów radiofarmaceutycznych, poza wymagani-

Nowe Akty Prawne

ami okreÊlonymi w rozdziale 4 przepisów wydanych
na podstawie art. 46 ustawy, minimalne wyposa˝enie
stanowi kamera scyntylacyjna jednogłowicowa.
§ 5.1. Minimalne wyposa˝enie w urzàdzenia
pomocnicze, poza wymaganiami okreÊlonymi
w rozdziale 2 przepisów wydanych na podstawie art.
46 ustawy, w ka˝dej diagnostycznej pracowni radiologicznej jednostki ochrony zdrowia stanowi:
1) oprogramowanie do archiwizacji danych pacjenta
w systemie komputerowym, takich jak imi´ i nazwisko, numer PESEL lub data urodzenia, data
i rodzaj badania, opis wyniku badania wraz z imieniem i nazwiskiem lekarza opisujàcego badanie;
2) lampa bakteriobójcza;
3) sprz´t do pozycjonowania pacjenta.
2. W pracowniach, w których sà wykonywane
badania z do˝ylnym podaniem Êrodka kontrastowego, minimalne wyposa˝enie pomocnicze,
poza wymaganiami okreÊlonymi w przepisach
wydanych na podstawie art. 46 ustawy, stanowi
zestaw przeciwwstrzàsowy oraz worek samorozpr´˝alny (ambu) do prowadzenia sztucznej
wentylacji podczas zabiegów ratowniczych.
3. W pracowni rentgenowskiej tomografii komputerowej minimalne wyposa˝enie w urzàdzenia
pomocnicze, poza wymaganiami okreÊlonymi
w ust. 1 i 2, stanowi system telewizyjny do
obserwacji pacjenta poddawanego badaniu
gdy nie jest to mo˝liwe bezpoÊrednio przez
okienko kontrolne
4. W pracowni rentgenowskiej, w której wykonuje
si´ cyfrowà akwizycj´ obrazu, instaluje si´ system elektronicznej archiwizacji obrazów oraz
surowych danych z badania, z mo˝liwoÊcià ich
póêniejszej obróbki oraz przesyłania i odbioru
obrazów.
5. W pracowni radiologii zabiegowej, o której
mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 lit. b, poza wymaganiami okreÊlonymi w ust.1 i 2, minimalne wyposa˝enie w urzàdzenia pomocnicze stanowi aparat
do znieczuleƒ.
6. W jednostce ochrony zdrowia, w której prowadzona jest diagnostyka i leczenie przy u˝yciu
produktów radiofarmaceutycznych, minimalne
wyposa˝enie w urzàdzenia pomocnicze stanowi
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zestaw do wykonywania podstawowych testów
wewn´trznych.

wódzkiego do spraw radiologii i diagnostyki obrazowej

§ 6.1. W jednostce ochrony zdrowia udzielajàcej
Êwiadczeƒ zdrowotnych w pracowni radiologii klasycznej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a lub b,
zatrudnia si´ co najmniej jednego lekarza specjalist´
w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.
2. W jednostce ochrony zdrowia udzielajàcej Êwiadczeƒ zdrowotnych w zakresie tomografii komputerowej zatrudnia si´ co najmniej jednego lekarza
specjalist´ w dziedzinie radiologii i diagnostyki
obrazowej w ka˝dej pracowni, na ka˝dà zmian´
roboczà.
3. W jednostce ochrony zdrowia udzielajàcej Êwiadczeƒ zdrowotnych w zakresie radiologii zabiegowej zatrudnia si´ co najmniej jednego lekarza
specjalist´ w dziedzinie radiologii i diagnostyki
obrazowej w ka˝dej pracowni, na ka˝dà zmian´
roboczà lub co najmniej 1 lekarza specjalist´
okreÊlonej specjalnoÊci klinicznej właÊciwej dla
rodzaju wykonywanych Êwiadczeƒ.
4. W przypadku wykonywania w jednostce ochrony
zdrowia procedur z zakresu radiologii zabiegowej
lekarz specjalista w odpowiedniej dziedzinie, który
je wykonuje, posiada dodatkowe nast´pujàce
kwalifikacje:
1) dla procedur diagnostyki naczyniowej – 2 – letni
sta˝ pracy w zakresie wykonywania radiologicznych procedur diagnostycznych naczyniowych;
2) dla procedur terapii naczyniowej – 2 – letni sta˝
pracy w zakresie wykonywania procedur radiologicznej diagnostyki naczyniowej i terapii
naczyniowej;
3) dla procedur radiologii zabiegowej nienaczyniowej – 2 – letni sta˝ pracy w zakresie odpowiadajàcym rodzajowi wykonywanych zabiegów i specjalizacj´ z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej lub specjalizacj´ klinicznà
odpowiadajàcà rodzajowi wykonywanych
zabiegów.
5. Sta˝ pracy, o którym mowa w ust. 4, potwierdza
si´ na podstawie zaÊwiadczenia wydanego przez
kierownika jednostki ochrony zdrowia i poÊwiadczonego przez właÊciwego konsultanta woje-

§ 7.W jednostce ochrony zdrowia udzielajàcej
Êwiadczeƒ zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki lub radiologii zabiegowej, zatrudnia si´ co
najmniej jednego technika elektroradiologii w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 33c
ust. 9 ustawy, w ka˝dej pracowni i na ka˝dà zmian´
roboczà.
§ 8.Je˝eli procedury medyczne tego wymagajà,
w jednostce ochrony zdrowia w pracowniach
rentgenowskich zatrudnia si´ piel´gniarki posiadajàce umiej´tnoÊci w zakresie procedur zabiegowych,
a tak˝e w zakresie obsługi strzykawek automatycznych.
§ 9.W jednostkach ochrony zdrowia, w których
wykonuje si´ procedury radiologii zabiegowej
naczyniowej, zapewnia si´ podczas trwania procedury, opiek´ anestezjologicznà lekarza specjalisty
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz
piel´gniarki, która posiada tytuł specjalisty
w dziedzinie piel´gniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki lub która ukoƒczyła kurs kwalifikacyjny z tej dziedziny. W przypadku procedur radiologii zabiegowej nienaczyniowej udział tych osób
okreÊlony jest opisem właÊciwej procedury ustalonej
w sposób okreÊlony w przepisach wydanych na podstawie art. 33g ust. 15 ustawy.
§ 10.W jednostce ochrony zdrowia udzielajàcej
Êwiadczeƒ zdrowotnych z zakresu medycyny nuklearnej i z zakresu terapii radioizotopowej chorób
nienowotworowych zatrudnia si´ co najmniej:
1) lekarza specjalist´ w dziedzinie medycyny nuklearnej;
2) technika elektroradiologii w rozumieniu przepisów
wydanych na podstawie art. 33c ust. 9 ustawy,
przeszkolonego w zakresie obsługi kamery scyntylacyjnej;
3) piel´gniark´;
4) fizyka medycznego.
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§ 11.1. Jednostka ochrony zdrowia ubiegajàca si´
o uzyskanie zgody, o której mowa w art. 33e ust. 1
lub 2 ustawy, do wniosku o wydanie takiej zgody
załàcza nast´pujàce dokumenty:
1) kopi´ zezwolenia na wykonywanie działalnoÊci
zwiàzanej z nara˝eniem na promieniowanie jonizujàce wydanego przez organy okreÊlone w art. 5
ust. 3 i 4 ustawy;
2) wykaz komórek organizacyjnych jednostki ochrony zdrowia, które b´dà prowadziç działalnoÊç
obj´tà zgodà wraz z adresem tych komórek;
3) imienny wykaz osób uczestniczàcych w procedurach medycznych w poszczególnych pracowniach wraz z okreÊleniem ich kwalifikacji, w szczególnoÊci specjalizacji i sta˝y;
4) wykaz medycznych procedur radiologicznych,
które b´dà wykonywane;
5) wykaz urzàdzeƒ radiologicznych oraz urzàdzeƒ
pomocniczych wraz z podaniem ich podstawowych parametrów i dat uruchomienia;
6) kopi´ aktualnego protokołu z wykonania specjalistycznych testów parametrów fizycznych urzàdzeƒ radiologicznych lub testów akceptacyjnych
urzàdzeƒ nowo instalowanych;
7) pisemne oÊwiadczenie podpisane przez kierownika jednostki ochrony zdrowia o posiadaniu ksi´gi
jakoÊci, o której mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 33c ust. 9 ustawy.2. Kierownik jednostki ochrony zdrowia jest obowiàzany zgłaszaç
niezwłocznie, nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni,
organowi wydajàcemu zgod´ wszelkie zmiany
dotyczàce informacji zawartych w dokumentach,
o których mowa w ust.1.3.Informacje o zmianach,
o których mowa w ust. 2, przekazywane sà przez
właÊciwy organ wydajàcy zgod´ niezwłocznie do
centralnego rejestru, o którym mowa w art. 33f
ustawy.
§ 12.Jednostki ochrony zdrowia działajàce w dniu
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia dostosujà swojà działalnoÊç do wymagaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu
w terminie 6 miesi´cy od dnia jego wejÊcia w ˝ycie.
§ 13.Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
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Dezynfekcja powierzchni roboczych ska˝onych materiałem biologicznym
w laboratorium
Anna Ziółko
Zakład Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych w Narodowym
Instytucie Leków, Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
Krajowa Grupa Robocza ds. Zaka˝eƒ Szpitalnych

Cel
Szczegółowe zdefiniowanie trybu post´powania
zwiàzanego z dezynfekcjà powierzchni roboczych
w wszystkich pomieszczeniach laboratoryjnych wykonywanà bezpoÊrednio po zanieczyszczeniu powierzchni materiałem diagnostycznym. Procedura zapewnia
standard post´powania zgodny z wytycznymi dla
medycznych laboratoriów diagnostycznych.
Przedmiot procedury
Opis post´powania zwiàzany ze zdefiniowaniem
poziomu zagro˝enia, przygotowaniem roboczych roztworów preparatów dezynfekujàcych oraz wykonaniem
dezynfekcji w praktyce.
Zakres stosowania
Procedura dotyczy podłóg i powierzchni roboczych
(blaty stołów laboratoryjnych, powierzchnia aparatury
diagnostycznej).
OdpowiedzialnoÊç
Za nadzór nad prawidłowym wykonaniem procedury
ponosi kierownik laboratorium.
OkreÊlenie wymagaƒ
Personel
Pracownicy laboratorium, personel sprzàtajàcy.
Ârodki ostro˝noÊci
Przestrzeganie zasad post´powania z chemicznymi
preparatami dezynfekcyjnymi
Udział w szkoleniach organizowanych przed wdro˝eniem procedury
ZnajomoÊç procedury post´powania
Stosowanie Êrodków ochrony indywidualnych (r´kawice robocze).

Wyposa˝enie
Pojemniki do przygotowania dezynfekujàcych roztworów roboczych
St´˝one preparaty dezynfekujàce
Preparaty
Opis post´powania
Etap 1: OkreÊłenie poziomu zagro˝enia: kontakt
powierzchni roboczych, sprz´tu i aparatury diagnostycznej z materiałem diagnostycznym wymaga dezynfekcji Êredniego stopnia (B, F, V).
Etap 2: OkreÊlenie metody dezynfekcji: dezynfekcj´
nale˝y wykonywaç bezpoÊrednio po wystàpieniu ska˝enia miejscowego (rozlania materiału diagnostycznego) na danym stanowisku pracy.
Etap 3: Charakterystyka preparatu dezynfekcyjnego
np. MEDICARINE:
zawiera aktywny chlor
szerokie spektrum działania – skuteczna dezynfekcja powierzchni zmywalnych
postaç tabletek ułatwia dozowanie i nie wymaga stosowania urzàdzeƒ dozujàcych
działa w obliczu zanieczyszczeƒ organicznych
w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy i ciepło
szkodliwy dla ludzi – działa dra˝niàco na oczy i drogi
oddechowe
szkodliwy dla Êrodowiska – bardzo toksyczny dla
organizmów wodnych
Etap 4: Przygotowanie roztworu roboczego wg
instrukcji producenta
Etap 5: Wykonanie dezynfekcji
Przetarcie powierzchni lub zanurzenie przedmiotu na
okres 15 minut. W przypadku du˝ego ska˝enia płynem
nakryç (np. ligninà) zanieczyszczonà powierzchni´
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i zalaç roztworem roboczym w odpowiednim st´˝eniu.
Po upływie 15 minut usunàç zanieczyszczenie do
odpadów zakaênych, a powierzchni´ ponownie zdezynfekowaç.
Etap 6: Zasady przechowywania preparatu st´˝onego i jego roztworów roboczych
– preparat st´˝ony nale˝y przechowywaç w szczelnym, oryginalnym pojemniku, w suchym pomieszczeniu magazynowym w temperaturze 4 stopni C
– z uwagi na zachodzàce reakcje chemiczne nale˝y
unikaç temperatur powy˝ej 21 stopni C
– roztwory robocze nale˝y przygotowaç bezpoÊrednio przed u˝yciem
Etap 7: Ârodki ostro˝noÊci
z uwagi na mo˝liwoÊç powstawania aerozoli, zalecane jest przecieranie powierzchni
zaleca si´ stosowanie Êrodków ochrony – r´kawiczek
nie usuwaç st´˝onego preparatu do kanalizacji –
toksyczny dla organizmów wodnych
w przypadku rozsypania – zebraç mechanicznie
a pozostałoÊç spłukaç du˝à iloÊcià wody
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Goràczka chikungunya
Tłumaczenie i opracowanie Magdalena Gudziƒska
WSSE w Warszawie

Chikungunya (goràczka chikungunya) jest chorobà
zakaênà wywoływanà przez wirusa z rodzaju
Alphavirus, z rodziny Togaviridae. Wektorem sà komary
z rodzaju Aedes, zwłaszcza Aedes albopictus (tzw.
azjatycki komar tygrysi) i Aedes aegypti („komar ˝ółtej
febry”), a tak˝e A.luteocephalus i A.furcifer-taylori. Za
rejony endemiczne uwa˝a si´ kraje Afryki Wschodniej
i Centralnej, Azji Południowo-wschodniej i subkontynent indyjski oraz wyspy Oceanu Indyjskiego.
Naturalnym rezerwuarem wirusa sà małpy, jednak
mo˝e on przenosiç si´ na ludzi. Wirus wywołujàcy
goràczk´ chikungunya został po raz pierwszy wyizolowany od człowieka w Tanzanii, w 1953r., a nazwa choroby, zwiàzana z charakterystycznym silnym bólem stawów, pochodzi od słowa oznaczajàcego w jednym
z tanzaƒskich narzeczy kogoÊ zwijajàcego si´, skurczonego z bólu.
W poczàtkowej fazie choroby wyst´pujà trudne
w ró˝nicowaniu objawy paragrypowe: goràczka, zm´czenie, bóle mi´Êniowo-stawowe, czasem mdłoÊci,
wymioty i wysypka. Mogà one trwaç od kilku dni nawet
do kilku tygodni. Chikungunya nie ma w zasadzie objawu patognomonicznego, jednak bardzo silne, niemal
uniemo˝liwiajàce normalnà aktywnoÊç ˝yciowà bóle
stawów utrzymujàce si´ kilka tygodni, a nawet miesi´cy, po ostrej fazie choroby sà na tyle charakterystyczne, ˝e dały jej nazw´. Zwykle towarzyszy im te˝ przewlekłe uczucie zm´czenia. Jednak przewlekły ból stawów pozwala odró˝niç chikungunya od dengi.
Według danych Centers for Disease Control and
Prevention w Atlancie, USA, dotychczas nie udowodniono zgonów w przebiegu tej choroby spowodowanych bezpoÊrednio przez wirus chikungunya. Pojawiajà
si´ doniesienia naukowe, ˝e w przebiegu ostatniej
du˝ej epidemii na wyspie Reunion (jesieƒ 2006r.) pojawiły si´ nietypowe przypadki z zaj´ciem układu nerwowego, objawami zapalenia wàtroby czy mi´Ênia sercowego. Uwa˝a si´, ˝e przechorowanie chikungunya
zapewnia do˝ywotnià odpornoÊç.

Epidemie chikungunya wyst´powały w Afryce
i Indiach w latach ’60-70 ubiegłego wieku. Opracowano
wówczas szczepionk´, która była stosowana m.in. u ˝ołnierzy armii USA, ale nigdy nie weszła do sprzeda˝y.
W 2000r. opublikowano wst´pne pozytywne wyniki II fazy
badaƒ klinicznych szczepionki opartej na podtypie azjatyckim, jednak i ta szczepionka nie jest stosowana. Od
2005r. zacz´ły si´ z kolei pojawiaç doniesienia o du˝ych
ogniskach zachorowaƒ na kilku wyspach Oceanu
Indyjskiego i w Indiach, jednak spowodowanych przez
wariant wirusa „afrykaƒskiego”. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e
wirus „afrykaƒski” ró˝ni si´ genetycznie od „azjatyckiego” i prawdopodobnie szczepionka opracowana na
podstawie jednego z podtypów nie b´dzie skuteczna
przeciw drugiemu. Co wi´cej badania nad szczepem,
który spowodował epidemi´ na wyspach Oceanu
Indyjskiego ujawniły, ˝e ró˝ni si´ on genetycznie od
szczepu wschodnioafrykaƒskiego, od którego pochodzi,
co wskazuje na mo˝liwoÊç dalszej ewolucji wirusa.
Do niedawna goràczka chikungunya pozostawała
dla nas egzotycznym zagro˝eniem, mniej groênym ni˝
denga czy ˝ółta febra. W Europie sporadycznie opisywano przypadki zawlekane, do zaka˝enia dochodziło
podczas pobytu w krajach endemicznych.
We wrzeÊniu bie˝àcego roku rozpoznano ognisko
goràczki chikungunya na północy Włoch. W tym przypadku jednak wi´kszoÊç chorych w okresie poprzedzajàcym zachorowanie nie podró˝owała do krajów endemicznych. Ustalono, ˝e êródłem zaka˝eƒ był emigrant.
Podobnie jak przy wi´kszoÊci chorób wirusowych,
nie istnieje specyficzne leczenie przyczynowe chikungunya. Ponadto, ze wzgl´du na niezbyt charakterystyczne i cz´sto nie przebiegajàce ci´˝ko objawy
poczàtkowe, wi´kszoÊç chorych zgłasza si´ do lekarza
dopiero w zejÊciowej fazie choroby, w której pojawiajà
si´ bardzo silne bóle stawowe i mo˝liwe jest jedynie
leczenie niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi
(a w najci´˝szych przypadkach tak˝e kortykosteroidami). Mo˝na natomiast zapobiegaç zaka˝eniu chroniàc
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si´ przed ukłuciami komarów – stosujàc repelenty
zawierajàce DEET w st´˝eniu co najmniej 30%, u˝ywajàc moskitier i noszàc, zwłaszcza wieczorem i wczesnym ranem, odzie˝ z długimi r´kawami i nogawkami.
W krajach Europy Południowej prowadzone sà ju˝
szeroko zakrojone akcje informacyjne, upowszechniajàce wiedz´ na temat chikungunya i propagujàce stosowanie Êrodków ochronnych. Pojawienie si´ epidemii
chikungunya w bardzo podatnej, bo nie majàcej wczeÊniej kontaktu z tà chorobà, populacji europejskiej jest
tym bardziej prawdopodobne, ˝e gatunki komarów,
które mogà byç wektorami wirusa, wyst´pujà ju˝ na
południu Europy. Przeniesienie niebezpiecznych gatunków komarów z rodzaju Aedes z kontynentu azjatyckiego i afrykaƒskiego wià˝e si´ w du˝ej mierze z handlem
u˝ywanymi oponami. Opony nie sà czyszczone przed
załadunkiem na statki; cz´sto zbiera si´ w nich pewna
iloÊç wody, która umo˝liwia komarom w ładowni czy
jeszcze na làdzie zło˝enie jaj i rozwój do postaci dorosłej. Władze niektórych krajów, majàc na uwadze
zagro˝enie chikungunya, jak równie˝ innymi chorobami
przenoszonymi komary, zakazały handlu u˝ywanymi
oponami. Nie jest to jednak w pełni skuteczne działanie, tym bardziej, ˝e jaja komarów sà bardzo odporne
na niesprzyjajàce warunki Êrodowiskowe (np. mogà
przetrwaç w stanie wysuszonym nawet kilka tygodni).
W paêdzierniku br zaobserwowano obecnoÊç komara tygrysiego w Szwajcarii na północ od Alp.
Konsekwencje tej „w´drówki” mogà si´ ujawniç dopiero na wiosn´, kiedy temperatura powietrza umo˝liwi
owadom rozmna˝anie si´.

NowoÊci zza granicy

Infectious Diseases, 2006, Vol. 12, No. 10
Chikungunya virus strains, Reunion Island outbreak.
Bessaud, M. , Peyrefitte, C. N. , Pastorino, B. A. M. et
al. / Emerging Infectious Diseases, 2006, Vol.12,
No.10
Genome microevolution of chikungunya viruses
causing the Indian Ocean outbreak.
Schuffenecker, I. , Iteman, I. , Michault, A. et al. /
PLoS Medicine, 2006, Vol. 3, No. 7
Phase II safety and immunogenicity study of live
chikungunya virus vaccine TSI-GSD-218. Edelman,
R. , Tacket, C. O. et al. / American Journal of Tropical
Medicine and Hygiene, 2000, Vol.62, No.6
An Epidemic of Virus Disease in Southern Province,
Tanganyika Territory, in 1952-53. II. General
Description and Epidemiology.
Lumsden, W. H. R. / Trans. R. Soc. trop. Med. Hyg.,
1955, Vol.49, No.1

Materiał opracowany na podstawie informacji
zawartych na stronach CDC (Chikungunya Fever
Fact Sheet, www.cdc.gov, 2006), a tak˝e doniesieƒ
o ogniskach tej choroby w Weekly Epidemiological
Record (WHO) i Eurosurveillance (ECDC) oraz z nast´pujàcych publikacji:
Novel chikungunya virus variant in travellers returning
from Indian Ocean islands.
Parola, P. , Lamballerie, X. de , Jourdan, J. et al. /
Emerging Infectious Diseases, 2006, Vol. 12, No. 10
Chikungunya outbreaks caused by African genotype,
India.
Yergolkar, P. N. , Tandale, B. V. et al. / Emerging
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OpornoÊç Plasmodium falciparum na pochodne
artemizyny
Tłumaczenie i opracowanie Magdalena Gudziƒska
WSSE w Warszawie

Wielolekowe schematy oparte na artemizynie (ACT)
sà zalecane przesz WHO jako najskuteczniejsze w leczeniu malarii spowodowanej przez lekooporne szczepy P. falciparum.
Przez dziesi´ciolecia południowo-wschodnia granica
mi´dzy Tajlandià a Kambod˝à była rejonem krytycznym
pod wzgl´dem lekoopornoÊci zarodêców, poczynajàc
od opornoÊci na chlorochin´, która pojawiła si´ kilka lat
temu, poprzez opornoÊç na sulfadoksyn´ i pirymetamin´, koƒczàc na opornoÊci na meflochin´. W tym rejonie
w leczeniu stosowano schematy ACT z uwagi na
powszechnoÊç opornych szczepów. W Tajlandii od
1995r. leczeniem z wyboru niepowikłanej malarii tropikalnej był 2-dniowy schemat artesunat + meflochina,
ale ostatnio ta polityka lekowa uległa zmianie zgodnie
z zaleceniami WHO. W Kambod˝y artesunat z meflochinà zaczàł byç powszechnie stosowany w 2000r.
W Tajlandii i Kambod˝y stale prowadzony jest monitoring skutecznoÊci leków przeciwmalarycznych.
W ostatnim czasie po obu stronach granicy zaobserwowano opóênione działanie i nadzwyczajnie wysoki
procent niepowodzeƒ leczenia artesunatem z meflochinà lub atremetrem z lumefantrynà, a testy in vitro wykazujà te˝ znaczàco obni˝onà wra˝liwoÊç zarodêców na
artemizyn´ i jej pochodne oraz inne stosowane z nimi
leki. Wysoki odsetek niepowodzeƒ leczenia wg. schematów ACT stanowi zagro˝enie na skal´ lokalnà i globalnà. Jego przyczynà mo˝e byç wytworzenie si´ opornoÊci zarodêców na pochodne artemizyny. Istnieje
du˝e ryzyko rozprzestrzeniania si´ tej opornoÊci na
inne kontynenty, w szczególnoÊci do Afryki, gdzie
zachorowalnoÊç jest bardzo du˝a i gdzie obserwuje si´
opornoÊç na inne leki przeciwmalaryczne.
Pod auspicjami Mekong Malaria Programme w
styczniu 2007r. Âwiatowa Organizacja Zdrowia zorganizowała spotkanie kierownictwa narodowych progra-

mów zwalczania malarii z Tajlandii, Kambod˝y i innych
zainteresowanych krajów oraz mi´dzynarodowych ekspertów ds. tej choroby. Na ten dzieƒ nie było jeszcze
jednoznacznych dowodów istnienia opornoÊci na artemizyn´, jednak˝e eksperci ustalili, ˝e do rozwoju opornoÊci i niepowodzeƒ w leczeniu z pewnoÊcià przyczynia si´ stosowanie artemizyny w monoterapii, nieprawidłowe dawkowanie leków w schematach ACT i zła
jakoÊç generycznych preparatów artemizyny stosowanych w tym rejonie. Podj´to decyzj´ o rozpocz´ciu
badaƒ w celu ustalenia, czy naprawd´ mamy do czynienia z opornoÊcià na artemizyn´ i wdro˝eniu Êrodków
ostro˝noÊci majàcych zapobiec rozprzestrzenianiu si´
tej opornoÊci w inne regiony.
Materiał opracowany na podstawie Weekly
Epidemiological Report Nr 41 2007r.
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Szczepienia przeciw wÊciekliênie
Tłumaczenie i opracowanie Magdalena Gudziƒska
WSSE w Warszawie

WHO rocznie rejestruje ok. 55 tys zgonów na wÊcieklizn´, ale mo˝e byç to liczba niedoszacowana. Do
99% zaka˝eƒ dochodzi w wyniku pogryzienia przez
wÊciekłego psa. Najbardziej nara˝one na pogryzienie
sà dzieci. Około 3,3 mld ludzi ˝yje w krajach, gdzie
wÊcieklizna wyst´puje u zwierzàt powszechnie (głównie
Azja, Afryka). Corocznie 10 mln osób otrzymuje poekspozyzyjne szczepienie przeciwko wÊciekliênie, z tego
ok. 40% to dzieci w wieku 5-14lat. Najwi´cej takich
szczepieƒ wykonuje si´ w Chinach i w Indiach. Szacuje
si´, ˝e w ten sposób udaje si´ zapobiec ponad 30 tys
zgonów rocznie.
W wi´kszoÊci krajów rozwijajàcych si´ stosowane sà
szczepionki wyprodukowane na zwierz´cej tkance nerwowej (NTV), które sà mniej immunogenne (wymagajà
wi´cej dawek!) oraz majà o wiele cz´stsze i ci´˝sze
działania niepo˝àdane (zapalenie mózgu, nawet ze
skutkiem Êmiertelnym), ni˝ powszechnie zalecane
szczepionki hodowane na kulturach komórkowych
(CCV). Sà one jednak taƒsze.
NTV: inaktywowane, produkowane na mózgach
owczych/kozich (Semple) lub mysich (Fuenzalida), do
najci´˝szych działaƒ niepo˝àdanych nale˝y zapalenie
mózgu o podło˝u alergicznym (reakcja na pewne białka z układu nerwowego zwierzàt), wyst´pujàce z cz´stoÊcià 0,3-0,8 / 1000 zaszczepionych osób. Sà mniej
immunogenne, wymagajà nawet 23-krotnego codziennego podania. Stopniowo wycofywane z u˝ycia (np. w
ostatnich latach w Indiach i w Nepalu), sà jeszcze stosowane w niektórych paƒstwach Azji PołudniowoWschodniej. WHO zaleca rezygnacj´ z ich u˝ywania.
CCV: inaktywowany wirus pasa˝owany uprzednio na
kulturach komórkowych (ludzkie fibroblasty, linia Vero,
komórki macierzyste chomika syryjskiego) lub embrionach kurzych i kaczych. Zalecane zarówno do profilaktyki post- jak i preekspozycyjnej. Sà one oparte na
genotypie 1 wirusa wÊcieklizny.
Profilaktyczne szczepienie: CCV podanie Êródskórne lub domi´Êniowe; 1,0 lub 0,5 ml zale˝nie od prepa-

ratu; w rami´, lub u dzieci < 2 r˝ w przedniobocznà
powierzchni´ uda; w schemacie 0-7-28 dni (zalecany)
lub 0-7-21 dni (schemat przyspieszony) plus –niezale˝nie od schematu- dawka przypominajàca po 12 miesiàcach od rozpocz´cia szczepienia. Doszczepienie
zaleca si´ w razie koniecznoÊci po 5 latach, jeÊli nie ma
mo˝liwoÊci zbadania poziomu przeciwciał. Odpowiedê
immunologiczna u 99% zaszczepionych.
Działania niepo˝àdane: CCV sà uwa˝ane za szczepionki bezpieczne i dobrze tolerowane. Przy podaniu
domi´Êniowym ból, obrz´k, zaczerwienienie w miejscu
wkłucia zgłaszano u 21-74% szczepionych, łagodne
odczyny ogólnoustrojowe (goràczka, objawy grypopodobne, zaburzenia ˝ołàdkowo-jelitowe) u 5-40%, ci´˝kie
reakcje nadwra˝liwoÊci (wstrzàs) u 6% osób szczepionych preparatem hodowanym na kulturach fibroblastów
ludzkich (dotyczy dawki przypominajàcej, przy pierwotnym szczepieniu – mniejsza cz´stoÊç), natomiast nie
wyst´powały one u szczepionych preparatem przygotowanym na komórkach Vero ani na zarodkach kurzych.
Podanie Êródskórne ma podobne działania niepo˝àdane, ale cz´Êciej wyst´puje reakcja miejscowa.
Poniewa˝ wÊcieklizna jest chorobà Êmiertelnà, nie
ma przeciwwskazaƒ do szczepienia poekspozycyjnego. Szczepienie profilaktyczne zalecane jest dla
wszystkich osób mieszkajàcych lub udajàcych si´ na
tereny powszechnego wyst´powania wÊcieklizny u
zwierzàt, szczególnie dotyczy to leÊników, laborantów,
weterynarzy, hodowców zwierzàt.
UWAGA: osoby przyjmujàce chlorochin´ powinny
otrzymaç szczepienie domi´Êniowo, poniewa˝ podanie
Êródskórne wià˝e si´ u nich z obni˝onà skutecznoÊcià
szczepionki. Dotyczy to zarówno osób leczonych
z powodu malarii, jak i otrzymujàcych profilaktyk´ przeciwmalarycznà.
Opracowano na podstawie Weekly Epidemiological
Report Nr 49/50 2007r.
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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 Rozporzàdzeniem 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 Naczelnej Izby Lekarskiej z 2005 roku.

ZASADY ORGANIZACJI KURSÓW
Zg∏oszenia na kursy nale˝y pobraç ze strony internetowej www.shl.org.pl
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 warsztatowo - wyk∏adowych (4 x po 3 dni). Zaj´cia odb´dà 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 1800 z∏. W ramach op∏aty uwzgl´dniono koszty uczestnictwa w zaj´ciach teoretycznych i praktycznych (w tym zaj´cia komputerowe), obszerne materia∏y szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiady podczas zaj´ç dydaktycznych. Op∏ata nie obejmuje noclegów i kosztów 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 odb´dà si´ w trybie mieszanym, tj. na sesjach 7-10 dniowych. Planowany termin rozpocz´cia szkolenia: czerwiec 2008.
Szczegó∏owe informacje o zakwalifikowaniu na kurs oraz terminach poszczególnych sesji, zostanà przes∏ane osobom, które do dnia 20 maja 2008 roku odeÊlà 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.
Dokumenty prosimy przesy∏aç na adres: mgr Anna Zió∏ko, Zak∏ad Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych; Narodowy Instytut Leków; Ul. Che∏mska 30/34; 00–725 Warszawa
Op∏ata za uczestnictwo w kursie wynosi 2000 z∏. W ramach op∏aty uwzgl´dniono koszty uczestnictwa w zaj´ciach teoretycznych i praktycznych (w tym zaj´cia komputerowe), obszerne materia∏y szkoleniowe oraz przerwy kawowe podczas
zaj´ç dydaktycznych. Op∏ata nie obejmuje noclegów i kosztów dojazdu.
Kierownik Naukowy
Kierownik Organizacyjny
dr med. Pawe∏ Grzesiowski
mgr Anna Zió∏ko
Koordynator Programowy Kursu
Koordynator Organizacyjny Kursu
Kierownik Zak∏adu Profilaktyki
Asystent w Zak∏adzie Profilaktyki
Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych
Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych
JednoczeÊnie zapraszamy do udzia∏u w ogólnopolskich konferencjach poÊwi´conych aktualnym zagadnieniom zaka˝eƒ szpitalnych i bezpieczeƒstwa epidemiologicznego w szpitalu:
VI Ogólnopolski Zjazd Komitetów i Zespo∏ów Kontroli Zaka˝eƒ Szpitalnych
10-12 czerwca 2008, w Bibliotece Narodowej w Warszawie
VII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
5-8 paêdziernika 2008 r, Hotel Anders, Stare Jab∏onki k/Ostródy
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Sprawozdanie z XI Sympozjum Naukowego
„Post´py w Medycynie Zaka˝eƒ”
El˝bieta Lejbrandt, Jolanta Krszyna
WSSE w Warszawie

W dniach 30.11-01.12.07 odbyło si´ sympozjum,
pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia, zorganizowane przez Narodowy Instytut Leków, Komitet
Mikrobiologii PAN i Polskie Towarzystwo Mikrobiologów.
Po uroczystym otwarciu sympozjum dokonanym
przez prof. Waleri´ Hryniewicz wykład inauguracyjny na
temat „Cele i zadania w walce z gruêlicà w XXI wieku.
Główne kierunki badaƒ naukowych.” wygłosiła prof. Z.
Zwolska.
Prelegentka przypomniała, ˝e gruêlica i jej czynnik
etiologiczny Mycobacterium tuberculosis jest znanym
zabójcà człowieka; rocznie powoduje 2-3 mln zgonów
oraz 8-10 mln zachorowaƒ.
Problemy utrudniajàce walk´ z gruêlicà to przede
wszystkim:
– łatwe narastanie opornoÊci pràtka na stosowane
leki
– łatwa transmisja równie˝ szczepów lekoopornych
– brak narodowych programów, Êrodków na leczenie i leków szczególnie w krajach rozwijajàcych si´
– lekcewa˝enie problemu gruêlicy w krajach rozwini´tych
– koincydencja z wirusem HIV
W Polsce ka˝dego roku rejestruje si´ około 10 000 chorych na gruêlic´, co daje zapadalnoÊç około 24/100 000.
Sytuacja epidemiologiczna gruêlicy w Polsce stawia
nasz kraj na 21 miejscu wÊród 25 paƒstw członkowskich Unii Europejskiej (kraje skandynawskie majà
zapadalnoÊç około 6/100 000, natomiast tragicznie
przedstawia si´ zapadalnoÊç na Litwie, Łotwie, poniewa˝ przekracza tam 100/100 000).
Głównà metodà walki z gruêlicà jest wczesne wykrywanie i prawidłowe leczenie chorych, co prowadzi do
przerwania transmisji pràtka, a tak˝e edukacja ludzi zdrowych i chorych oraz poszukiwanie nowej szczepionki.
Wczesne wykrywanie to sprawna organizacja

wszystkich słu˝b medycznych i odpowiednie prawidłowo wyposa˝one laboratoria, które powinny sprawnie
przeprowadzaç diagnostyk´. Pràtki mo˝emy wykryç
stosujàc metod´ obrazowania mikroskopowego w rozmazie, prowadzàc hodowle, wykonujàc testy lekowra˝liwoÊci oraz badajàc próbki metodà molekularnà.
Mo˝emy obecnie skorzystaç z metody serologicznej
polegajàcej na badaniu odpowiedzi komórkowej mierzonej wzrostem wydzielania interferonu gamma przez
limfocyty w odpowiedzi na ich kontakt z antygenami
Mycobacterium tuberculosis.
W ostatnich latach wzrosło zastosowanie metod
molekularnych do badania pràtków gruêlicy, co słu˝y
mi´dzy innymi do Êledzenia dróg transmisji ró˝nych
szczepów na Êwiecie, np. szczepów o bardzo wysokiej
lekoopornoÊci MDR i XDR (w Polsce wykryto u 7 pacjentów szczep XDR i u 231 pacjentów szczep MDR)
a tak˝e szczepów nale˝àcych do nowych rodzin molekularnych. Najwa˝niejszà rodzinà genetycznà obecnie
jest Mycobacterium tuberculosis Beijing, która charakteryzuje si´ wysokà wirulencjà, łatwoÊcià w nabywaniu
opornoÊci, łatwoÊcià transmisji, zdolnoÊcià do wzrostu
w makrofagach i monocytach, nieprzewidywalnà odpowiedzià na leczenie, szczególnà łatwoÊcià selekcji
wariantów opornych w trakcie leczenia.
Prawidłowe leczenie chorych to koniecznoÊç wprowadzenia we wszystkich krajach nowej strategii DOTS,
co zapobiegnie powstawaniu opornoÊci na leki. DOTS
to bezpoÊrednio nadzorowana, krótkotrwała 6-miesi´czna metoda leczenia gruêlicy. Gruêlica lekowra˝liwa jest chorobà całkowicie wyleczalnà w czasie 6-miesi´cznego cyklu leczenia natomiast gruêlica o opornoÊci MDR wymaga 2 letniego leczenia i czasami dłu˝ej,
leczenie jest około 100 razy dro˝sze i bardziej toksyczne dla chorych.
Na zakoƒczenie prelegentka przedstawiła główne
cele w programach walki z gruêlicà do 2015 roku:
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– zmniejszenie zapadalnoÊci do 1/100 000
– zwi´kszenie do 90% ludzi wyleczonych
– skrócenie czasu diagnostyki do 2 dni.
Nale˝y wspomnieç o Âwiatowym Dniu Gruêlicy, który
został ogłoszony na 24 marca na pamiàtk´ raportu
Roberta Kocha z 1882 roku na temat wykrytego przez
niego pràtka gruêlicy.
Sesja I sympozjum dotyczàca „Zaka˝eƒ pozaszpitalnych” prowadzona była przez prof. A. PrzondoMordarskà i dr P. Albrechta.
Pierwszy referat na temat „Ostre biegunki infekcyjne –
etiologia, rozpoznawanie i leczenie” wygłosiła dr M.
Kotowska.
Prelegentka podała definicj´ WHO ostrej biegunki:
rozpoznajemy jà w sytuacji, gdy dziecko poni˝ej 2 roku
˝ycia karmione sztucznie, oddaje 3 lub wi´cej stolców
płynnych lub półpłynnych w ciàgu doby lub jeden stolec patologiczny, tzn. zawierajàcy krew, Êluz lub rop´
a stan ten trwa nie dłu˝ej ni˝ dwa tygodnie.
Biegunk´ ostrà dzielimy na:
– biegunk´ o przebiegu lekkim – stan ogólny pacjenta nie jest zaburzony,
– biegunk´ o przebiegu ci´˝kim – towarzyszy jej
znaczne odwodnienie, zaburzenia gospodarki
kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej oraz
zatrucie toksynami bakteryjnymi.
Czynnikami ostrej biegunki infekcyjnej mogà byç:
wirusy ( rotawirusy, adenowirusy, norowirusy, astrowirusy), bakterie (Salmonella spp., Shigella spp.,
Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Aeromonas hydrophila, Staphylococcus
aureus) – w 13-30%, i paso˝yty (Giardia intestinalis,
Crypotosporidium parvum) – w 2-6%.
Farmakoterapia ostrej biegunki infekcyjne zwykle nie
jest konieczna, wymagana jest jedynie w przypadku,
gdy w stolcu znajduje si´ krew, Êluz lub ropa, u dzieci
poni˝ej 3 miesiàca ˝ycia, u chorych z obni˝onà odpornoÊcià, w ci´˝kich zapaleniach jelita grubego, w przypadku posocznicy.
Prelegentka podała wskazania do hospitalizacji
u pacjentów z biegunkà infekcyjnà:
– wstrzàs
– odwodnienie
– objawy neurologiczne

– uporczywe wymioty
– nieskuteczne nawadnianie
– podejrzenie przyczyny chirurgicznej
– opiekunowie nie mogà zapewniç leczenia w domu.
Patomechanizm powstawania biegunki jest ró˝ny
w zale˝noÊci od rodzaju patogenu:
– enteroinwazyjny (bakterie penetrujà w głàb błony
Êluzowej jelita wywołujàc stan zapalny, owrzodzenia, biegunce towarzyszy wysoka goràczka, bóle
brzucha, w stolcu wyst´puje krew, Êluz lub ropa –
patogeny: Salmonella, Shigella, Campylobacter,
EIEC)
– enterotoksyczny (biegunce towarzyszà wymioty,
stolce sà wodniste, poniewa˝ zahamowane jest
zwrotne wchłanianie, – patogeny: V. cholerae,
ETEC, Clostridium diff.)
– enterocytotoksyczny ( mo˝e wystàpiç martwica
komórek błony Êluzowej jelita – bakterie: EPEC,
EHEC, Shigella, Clostridium diff.)
– enteroadhezyjny ( niszczenie mikrokosmków w wyniku przylegania do komórek nabłonka – bakterie
EPEC).
W trakcie trwania wykładu prelegentka przekazała
istotne wiadomoÊci na temat etiologii, rozpoznawania
i leczenia biegunek rotawirusowych, które sà najcz´stszà przyczynà porad ambulatoryjnych w pediatrii oraz
biegunek wywołanych przez zaka˝enie lamblià (Giardia
intestinalis) i Cryptosporidium parvum.
Wykład dr D. ˚abickiej dotyczył „Zapalenia pochwy”
Prelegentka w swoim wykładzie przedstawiła analiz´
czynników etiologicznych zapalenia pochwy, objawy
chorobowe towarzyszàce tym zapaleniom, a tak˝e
metody diagnostyczne umo˝liwiajàce prawidłowe rozpoznanie zaka˝enia. Przedstawiła czynniki obronne
pochwy przed zaka˝eniami, a mianowicie: mechaniczne (przyleganie do Êcian pochwy), biochemiczne (np.
kwaÊne pH), działanie hormonów (estrogeny), czynniki
biologiczne (ciała odpornoÊciowe, lizozym), biologiczne (bakterie z rodzaju Lactobacillus, które produkujà
kwasy organiczne, obni˝ajà pH pochwy, produkujà
nadtlenek wodoru pełniàcy rol´ obronnà przed namna˝aniem si´ innych drobnoustrojów).
Zaka˝enie pochwy mo˝emy podzieliç w zale˝noÊci
od przebiegu na: objawowe, bezobjawowe, ostre,
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podostre i przewlekłe. Prawidłowe rozpoznanie jest
cz´sto utrudnione ze wzgl´du na bardzo skàpe objawy
towarzyszàce zaka˝eniu i ich niespecyficzny charakter.
Zaka˝enia przebiegajàce z zapaleniem pochwy to
głównie: bakteryjna waginoza, kazdydoza pochwy oraz
rz´sistkowica.
Nast´pny wykład w tej sesji na temat „Choroby
przenoszone drogà płciowà” wygłosił dr Z. Dajek.
Prelegent przedstawił praktyczne uwagi zwiàzane
z diagnozowaniem i leczeniem chorób przenoszonych
drogà płciowà.
Wyliczył choroby, z którymi zgłaszajà si´ pacjenci do
przychodni wenerologicznych:
– kiła
– zapalenie cewki moczowej
– zaka˝enia wirusowe
– zmiany wywołane przez dro˝d˝aki
– „choroba nocy poÊlubnej”
– zmiany polekowe, kontaktowe i mechaniczne
– inne choroby zlokalizowane w tej okolicy.
Podczas omawiania problemów zwiàzanych z kiłà
nadmienił, ˝e stwierdzenie owrzodzenia na ciele wraz
ze zmianami na narzàdach płciowym mo˝e byç sygnałem zaka˝enia kr´tkiem bladym.
Prelegent omówił tak˝e pokrótce zaka˝enia wirusami
z rodziny Herpes i HPV; zaka˝enia dro˝d˝akami, które
zwykle nale˝à do normalnej flory fizjologicznej; zmiany
kontaktowe, które sà reakcjà na kremy plemnikobójcze,
prezerwatywy i Êrodki chemiczne, którymi sà pokryte
oraz zaka˝enia u kobiet stosujàcych tampony.
Najwi´cej miejsca poÊwi´cił prelegent diagnostyce
i leczeniu zapaleƒ cewki moczowej i narzàdu rodnego.
Zapalenia cewki moczowej zostały podzielone na:
– zapalenie rze˝àczkowe
– zapalenia nierze˝àczkowe wywoływane przede
wszystkim przez: Chlamydia trachomatis,
Ureaplasma urealuticum, Gardnerella vaginalis,
Trichomonas vaginalis.
U m´˝czyzn choroby przenoszone drogà płciowà
manifestujà si´ zapaleniem cewki moczowej charakteryzujàcym si´ nieprawidłowà wydzielinà w ujÊciu cewki,
obecnoÊcià w rozmazie powy˝ej 4 leukocytów w polu
widzenia, dyskomfortem przy oddawaniu moczu (pieczenie, sw´dzenie ból).

AktualnoÊci

U kobiet zaka˝enia te bardzo cz´sto przebiegajà
bezobjawowo i mogà byç trudne do zauwa˝enia przez
lekarza. Nale˝y podkreÊliç, ˝e w przypadku zaka˝enia
w/w drobnoustrojami dochodzi do zaka˝enia tylko
cewki moczowej, mikroorganizmy te nie przechodzà do
wy˝szych partii układu moczowego. Natomiast mogà
one wywołaç powikłania zwiàzane z narzàdami rodnymi: u m´˝czyzn mo˝e dojÊç do zapalenia najàdrza,
u kobiet do stanów zapalnych miednicy mniejszej
(zapalenie jamy macicy, przydatków, jajowodów), cià˝y
pozamacicznej, bezpłodnoÊci.
Ostatni wykład I Sesji „Paciorkowce z grupy A –
realne zagro˝enie” został wygłoszony przez dr P.
Albrechta.
Streptococcus pyogenes gr.A to Gram(+) -hemolizujàcy paciorkowiec, który jest głównym czynnikiem
etiologicznym bakteryjnych zapaleƒ gardła i zmian
skórnych u dorosłych i dzieci, ale mo˝e równie˝ powodowaç ci´˝kie zaka˝enia: zapalenie płuc, ró˝´, zapalenie tkanki podskórnej, mi´Êni, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz przypadki inwazyjnej choroby
paciorkowcowej: paciorkowcowego zespołu wstrzàsu
toksycznego (STSS – Streptococcal Toxic Shock
Syndrome) lub martwiczego zapalenia powi´zi (NF –
necrotizing fascitis). Cz´stoÊç wyst´powania inwazyjnej choroby paciorkowcowej jest szacowana, na 510/100 000 ale ÊmiertelnoÊç jest wysoka, si´ga 30%.
Paciorkowce wywołujàce ten zespół posiadajà czynniki
zjadliwoÊci, które umo˝liwiajà bakterii rozprzestrzenianie si´ w organizmie gospodarza, obron´ przed jego
układem immunologicznym, niszczenie jego komórek
i tkanek. Najwa˝niejszym czynnikiem jest białko M, którego głównà funkcjà jest zapobieganie fagocytozie
przez wielojàdrzaste leukocyty. Paciorkowce wytwarzajà te˝ egzotoksyny pirogenne, z których trzy sà uwa˝ane za przyczyn´ wyst´powania wstrzàsu toksycznego.
Toksyny te posiadajà właÊciwoÊci superantygenów stymulujàcych masywne uwalnianie z limfocytów cytokin,
które prowadzà do rozszerzenia naczyƒ, spadku
ciÊnienia i uszkodzenia wielu narzàdów. Okres wyl´gania STSS lub NF mo˝e byç bardzo krótki nawet do 14
godzin. Człowiek jest naturalnym rezerwuarem tych
bakterii, nosicielstwo (około 5-15% osób) wyst´puje
głównie w górnych drogach oddechowych i na zmie-
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nionej chorobowo skórze człowieka. Nosiciele bezobjawowi bardzo rzadko stanowià êródło zaka˝enia innych
osób. Zaka˝enie szerzy si´ poprzez kontakt z wydzielinà z błon Êluzowych nosa lub gardła osoby chorej oraz
na drodze kontaktu z zaka˝onà ranà. OkreÊlenie ryzyka
zaka˝enia u osób z bliskiego kontaktu z chorym nie jest
łatwe, niektórzy sugerujà podanie penicyliny osobom
z bliskiego kontaktu.
Leczenie antybiotykami ju˝ po 24 godzinach eliminuje zakaênoÊç.
W leczeniu inwazyjnej choroby paciorkowcowej stosowane sà wysokie dawki penicyliny podawanej najlepiej w ciàgłym wlewie do˝ylnym. Obecnie penicylina
kojarzona jest z klindamycynà. Penicylina działa hamujàco na biosyntez´ Êciany komórki bakteryjnej, natomiast klindamycyna hamuje biosyntez´ białka u bakterii (toksyny produkowane przez bakterie sà białkami).
II Sesja Plakatowa prowadzona była przez prof. A.
Przondo-Mordarskà i prof. A. Ró˝alskiego
Prezentacje plakatowe zwiàzane były mi´dzy innymi z tematami dotyczàcymi lekowra˝liwoÊci drobnoustrojów, epidemiologii zaka˝eƒ, typowaniu epidemiologicznemu, czynnikom chorobotwórczym
drobnoustrojów, higienie szpitalnej, wirusologii oraz
nowych wyzwaƒ infekcyjnych.
III Sesja pod patronatem Komitetu Mikrobiologii
Polskiej Akademii Nauk „Zaka˝enia szpitalne”
prowadzona była przez prof. Z. Rybickiego i prof. M.
Niemiałtowskiego.
Pierwszy wykład p.t. „OpornoÊç klinicznych szczepów Gram-ujemnych pałeczek niefermentujàcych na
antybiotyki wygłosiła dr Marta Wróblewska.
Pałeczki Gram-ujemne niefermentujàce sà rozpowszechnione w Êrodowisku i wyst´pujà na roÊlinach i u
zwierzàt.Ze wzgl´du na małe wymagania pokarmowe
mogà namna˝aç si´ w wodzie. Cała grupa tych bakterii
cechuje si´ naturalnà opornoÊcià na wiele antybiotyków
oraz łatwoÊcià jej nabywania. Te właÊciwoÊci powodujà
ich istotny udział w zaka˝eniach oportunistycznych
pacjentów z obni˝onà odpornoÊcià oraz przebywajàcych na oddziałach intensywnej terapii. WÊród tych bakterii szczególnie cz´sto wyst´pujà szczepy
MDR(ang.multidrag resistant ) oraz ostatnio pojawiły si´

szczepy PDR(ang.pandrug resistant )-oporne na
wszystkie leki przeciwbakteryjne. Wszystkie Gramujemne niefermentujàce bakterie cechuje zmniejszona
przepuszczalnoÊç błon zewn´trznych na antybiotyki
oraz niezwykła łatwoÊç tracenia białek porynowych.
Ponadto wykorzystujà pompy błonowe do aktywnego
wypompowywania terapeutyków,produkujà enzymy
inaktywujàce karbapenemy oraz inne B-laktamy.
Nast´pny referat w III sesji na temat:
„Niefermentujàce pałeczki Gram-ujemne – epidemiologia, klinika, leczenie ” wygłosił dr n. med. Tomasz
Ozorowski.
Temat referatu został omówiony w oparciu o trzy
wybrane najwa˝niejsze epidemiologicznie mikroorganizmy: Pseudomanas aeruginosa, Acinetobacter baumanni oraz Stenotrophomonas maltophila, które charakteryzujà si´ wywoływaniem ci´˝kich schorzeƒ oportunistycznych, wielolekoopornoÊcià oraz mogà utrzymywaç si´ w Êrodowisku szpitalnym jako potencjalne
czynniki zaka˝eƒ zakładowych.
Pseudomonas aeruginosa w Oddziałach Intensywnej
Terapii mo˝e wywoływaç zapalenia płuc, zaka˝enia:
miejsca operowanego, układu moczowego, krwi.
W Êrodowisku szpitalnym mo˝e wyst´powaç w miejscach wilgotnych oraz w sprz´cie do tlenoterapii.
Przypuszcza si´, ˝e szczepy wywołujàce zaka˝enia
szpitalne w 50% sà przenoszone mi´dzy pacjentami.
W trakcie kuracji zaka˝eƒ wywołanych przez P. aeruginosa przy stosowaniu karbapenemów i fluorochinolonów istnieje najwi´ksze ryzyko powstania opornoÊci.
Zaleca si´ terapi´ skojarzonà :antybiotyki B-laktamowe z
aminoglikozydem lub chinolonem oraz antybiotyki B-laktamowe z kolistynà ,makrolidem lub rimfampicynà.
Acinetobacter baumanni w OIT wywołuje głównie ci´˝kie
zapalenia płuc oraz zaka˝enia krwi i jest cz´sto wra˝liwy
tylko na karbapenemy oraz sulbaktam. Cz´sto terapia
jest prowadzona w skojarzeniu : kolistyna z rifampicynà,
rifampicyna z azytromycynà, sulbaktam z rimfampicynà,
chinolonem z azytromycynà oraz karbapenemem z kolistynà. A. baumani prze˝ywa zarówno w suchych oraz
wilgotnych miejscach w zwiàzku z tym wzrasta iloÊç
miejsc w Êrodowisku szpitalnym w których mo˝e si´
utrzymywaç stanowiàc potencjalny rezerwuar zaka˝enia.
Stenotrophomonas maltophilia w odró˝nieniu od w/w
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wymienionych bakterii nie jest przenoszony krzy˝owo
mi´dzy pacjentami w OIT. Zasiedla w Êrodowisku szpitalnym miejsca wilgotne, sprz´t do tlenoterapii jest hodowany z wody oraz płynów infuzyjnych, Êrodków dezynfekcyjnych i mydła. Najcz´Êciej powoduje zaka˝enia krwi
i układu oddechowego u pacjentów z obecnoÊcià linii
centralnych oraz leczonych wczeÊniej karbapenemami
,ale cz´sto S. maltophilia towarzyszà inne pałeczki niefermentujàce. Do leczenia zaka˝eƒ z udziałem tej bakterii w OIT stosuje si´: kotrymoksazol, fluorochinolon,
tykarcylin´ z klawulanianem oraz ceftazydym.
Ostatni referat w sesji III to „Wirusowe zaka˝enia szpitalne” przedstawiony przez dr n. med. Katarzyn´
Dzier˝anowskà- Fangrat.
Prelegentka podkreÊliła, ˝e obecne dane epidemiologiczne w stosunku do rzeczywistych iloÊci zaka˝eƒ
wywołanych przez wirusy sà niedoszacowane przede
wszystkim ze wzgl´du na brak mo˝liwoÊci diagnostycznych, głównie w zakresie diagnostyki zaka˝eƒ
układu oddechowego i schorzeƒ przenoszonych drogà
fekalno-oralnà. Przypuszcza si´, ˝e odsetek tych zaka˝eƒ wywołanych przez wirusy jest taki sam jak w Êrodowisku pozaszpitalnym.
Zwi´kszone ryzyko zaka˝enia wirusami wyst´puje
w oddziałach noworodkowych, pediatrycznych oraz
dotyczy równie˝ pacjentów w podeszłym wieku ze
wzgl´du ci´˝koÊç choroby podstawowej i niedobory
odpornoÊci. Oprócz w/w grup wirusów za zaka˝enia
w Êrodowisku szpitalnym sà równie˝ odpowiedzialne
wirusy przenoszone drogà krwi i produktów krwiopochodnych: HCV, HBV, HIV, parwowirus B19 oraz wirusy z rodziny Herpesviridae: opryszczki, ospy wietrznej i półpaÊca, cytomegalii oraz Epsteina-Barr.
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania si´ wirusów
w Êrodowisku szpitalnym nale˝y edukowaç i szczepiç
personel medyczny i pacjentów.

Sesja IV pod hasłem „Nowe zagro˝enia infekcyjne” prowadzona była przez prof. G. Martirosian
i prof. S. Giedrys-Kalemba.
Jako pierwsza głos zabrała dr I. Ł´towska wygłaszajàc referat na temat „Zaka˝enia oportunistyczne”
Na wst´pie prelegentka przypomniała rodzaje
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współ˝ycia majàce miejsce pomi´dzy mikroorganizmami a gospodarzami. Sà to:
– symbioza zwana te˝ mutualizmem, konieczna do
prawidłowego stanu makroorganizmu, ma miejsce, kiedy oba organizmy odnoszà wzajemnie
korzyÊci, wspierajà swoje potrzeby ˝yciowe, np.
dla organizmu ludzkiego symbiontami mo˝e byç
E. coli, Lactobacillus,
– komensalizm, w tym wypadku mikroorganizm
wykorzystuje składniki pokarmowe i miejsce w organizmie, ale nie uszkadza go,
– oportunizm to warunkowa chorobotwórczoÊç,
– paso˝ytnictwo, ma tu miejsce niekorzystne oddziaływanie mikroorganizmu na makroorganizm.
Coraz cz´Êciej spotykamy si´ z zaka˝eniami oportunistycznymi, które powstajà wtedy, gdy organizm gospodarza jest osłabiony. Powodem mo˝e byç stan immunosupresji, długa hospitalizacja, długotrwała antybiotykoterapia, inwazyjne zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne,
urazy. Przyczynà ogólnoustrojowych zaka˝eƒ oportunistycznych mo˝e byç przemieszczanie si´ fizjologicznej
flory bakteryjnej z jamy ustnej, przewodu pokarmowego,
cewki moczowej, pochwy w wyniku przerwania ciàgłoÊci
błon Êluzowych, naruszenia równowagi ekologicznej fizjologicznej mikroflory np. spowodowanej antybiotykoterapià.
Skład normalnej flory człowieka zmienia si´ w zale˝noÊci od warunków Êrodowiskowych np. od warunków
klimatycznych, ró˝ni si´ w zale˝noÊci od wieku pacjenta. Przykładem jest mikroflora pochwy: w okresie rozrodczym, gdy wytwarzana jest du˝a iloÊç estrogenów,
w pochwie panuje niskie pH, znajduje si´ te˝ du˝a iloÊç
bakterii z grupy Lactobacillus co chroni pochw´ przed
inwazjà patogenów, natomiast w okresie pomenopauzalnym iloÊç estrogenów gwałtownie spada, zmienia
si´ skład flory pochwy.
Skład mikroflory zale˝ny jest równie˝ od diety: np.
niemowl´ta karmione piersià majà w przewodzie
pokarmowym przede wszystkim bakterie z rodzaju
Bifidobacterium, natomiast u niemowlàt karmionych
pokarmem sztucznym flora jelita grubego przypomina
flor´ dzieci starszych i dorosłych.,
Prelegentka zwróciła uwag´ na koniecznoÊç dobrej
współpracy klinicystów z laboratorium mikrobiologicznym w prawidłowym rozpoznaniu zaka˝eƒ wywołanych
drobnoustrojami oportunistycznymi.
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Nast´pny referat wygłoszony przez dr K. Bober
poÊwi´cony był „Klinicznym postaciom zaka˝eƒ szpitalnych noworodków”.
Prelegentka omówiła zaka˝enia szpitalne, na które
sà szczególnie nara˝one noworodki urodzone przedwczeÊnie: VLBW poni˝ej 1250g wagi urodzeniowej oraz
z ekstremalnie niskà wagà urodzeniowà wynoszàcà
poni˝ej 1000g. U tych noworodków najcz´stszà postacià zaka˝enia szpitalnego jest sepsa, która jest przyczynà 50% zgonów u noworodków powy˝ej 14 doby
˝ycia. Rozpoznanie mo˝e byç stwierdzone, gdy u noworodka sà kliniczne i laboratoryjne objawy ogólnoustrojowej reakcji zapalnej oraz dodatni posiew krwi.
Gdy wyst´pujà objawy kliniczne a posiew krwi jest
ujemny, wtedy potwierdzenie lub wykluczenie zaka˝enia mo˝e mieç miejsce w wyniku powtarzanego, co 12
godzin oznaczenia CRP.
Za 70-80%sepsy u noworodków odpowiadajà gronkowce koagulazo-ujemne, natomiast najci´˝szy przebieg stanowià bakterie G(-) a wÊród nich najgroêniejsze
sà Pseudomonas, Escherichia coli, Serratia.
èródłem zaka˝enia mo˝e byç przeniesienie mikroorganizmów od matki, personelu medycznego, od innych
chorych dzieci, ze Êrodowiska, zaka˝onego sprz´tu,
a tak˝e zaka˝enie endogenne spowodowane translokacjà mikroorganizmów z przewodu pokarmowego.
Miejscowe zaka˝enia, które mogà wystàpiç u przedwczeÊnie urodzonych noworodków to przede wszystkim martwicze zapalenie jelit (NEC), zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, zapalenie płuc (rozpoznanie
jest bardzo trudne u noworodków).
Referat „Clostridium difficile – nowe wyzwanie XXI
wieku” wygłosiła prof. G. Martirosian.
Clostridium difficile jest uznanym czynnikiem etiologicznym 20-25% przypadków biegunek poantybiotykowych a ponadto mo˝na diagnozowaç od bezobjawowego nosicielstwa do rzekomobłoniastego zapalenia
jelit. Głównymi czynnikami ryzyka zaka˝enia
Clostridium difficile jest: antybiotykoterapia, wiek powy˝ej 65 lat oraz hospitalizacja. Aktualnie uwa˝a si´, ˝e
ka˝dy lek o spektrum antybakteryjnym mo˝e byç przyczynà biegunek poantybiotykowych. Stopieƒ zmian
i ich intensywnoÊç jest uzale˝niona od antybiotyku. Leki
antywirusowe, przeciwgrzybiczne i przeciwpaso˝ytni-

cze nie sà czynnikami wywołujàcymi biegunki o etiologii Clostridium difficile. Clostridium difficile jest obecny
w przewodzie pokarmowym człowieka oraz w Êrodowisku szpitalnym( ska˝a łazienki,toalety,sprz´t medyczny
oraz r´ce personelu).Bakterie te wytwarzajà spory,które
prze˝ywajà w niekorzystnych warunkach 6miesi´cy
i dłu˝ej. Schorzenia zwiàzane z zaka˝eniami
Clostridium difficile sà spowodowane głównie przez
działanie dwóch du˝ych toksyn A i B. U 10% szczepów
wyst´puje toksyna binarna ,której rola kliniczna nie jest
do koƒca udowodniona. Innymi czynnikami zjadliwoÊci
sà enzymy hydrolityczne takie jak: hialuronidaza, chondroityno-sulfataza, ˝elatynaza, kolagenaza, lipaza.
Posiada równie˝ zdolnoÊç chemotaksji do błony Êluzowej jelit, ponadto dzi´ki obecnoÊci flagelli, fimbri
i dodatnio naładowanej powierzchni komórki łatwo
przylega do komórek gospodarza.
Referat: „Pozaszpitalne MRSA –czy grozi nam epidemia?”– wygłosiła prof. W. Hryniewicz.
Gronkowce sà jednym z głównych czynników zaka˝eƒ szpitalnych i poza szpitalnych. Posiadajà łatwoÊç
nabywania opornoÊci na stosowane antybiotyki i chemioterapeutyki, ogromnà plastycznoÊç genomu,
łatwoÊç rozprzestrzeniania si´, a tak˝e wyposa˝enie
w szereg czynników zjadliwoÊci. Gronkowce wytworzyły dwa główne mechanizmy opornoÊci: enzymatyczny,
polegajàcy na wytwarzaniu penicylinaz hydrolizujàcych
naturalne penicyliny, amino- i ureidopenicyliny oraz
receptorowy, opornoÊç na metycylin´ wynikajàcym
z wytwarzania nowych białek wià˝àcych penicylin´,
przez co komórki bakteryjne sà niewra˝liwe na antybiotyki B-laktamowe i ich połàczenia z inhibitorami.
Wytwarzanie nowych białek jest uwarunkowane
obecnoÊcià genu mecA na kasecie genowej SCCmec.
Do niedawna sadzono, ˝e zaka˝enia MRSA sà problemem wyłàcznie szpitalnym a zaka˝enia nimi poza
tym Êrodowiskiem wià˝à si´ z ich zawlekaniem.
Grupà ryzyka dla zaka˝eƒ HA-MRSA (ang.hospitalacquired MRSA) sà pacjenci poddawani inwazyjnym
metodom leczenia lub diagnozowania, z implantami,
cewnikami naczyniowymi, obcià˝eni chorobami metabolicznymi oraz długo hospitalizowani i leczeni wielokrotnie antybiotykami. Pod koniec XX wieku pojawiły si´
zaka˝enia szczepami CA-MRSA (ang. community-
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acquired MRSA),które nie sà zawleczone ze Êrodowiska szpitalnego. Szczepy te mogà wywoływaç ró˝norodne zaka˝enia ale przede wszystkim sà odpowiedzialne za pierwotne infekcje skóry, tkanek mi´kkich,ropnie gł´bokie oraz martwicze zapalenie płuc
i zapalenie wsierdzia.W przeciwieƒstwie do szczepów
HA-MRSA, zaka˝enia CA-MRSA wyst´pujà u osób
młodszych i zdrowych bez czynników ryzyka.
Bakterie te oprócz odpornoÊci na wszystkie antybiotyki B-laktamowe sà wra˝liwe na wi´kszoÊç innych antybiotyków oraz w wi´kszoÊci posiadajà gen lukPV kodujàcy leukocydyn´ Panton –Valentine (PVL, ang. Panton
–valentine leukocidin),która wywołuje martwic´ tkanek i
liz´ leukocytów. Zaka˝enia nimi majà ci´˝ki przebieg,
koƒczàcy si´ niewydolnoÊcià wielonarzàdowà i zgonem
w ciàgu kilku godzin od momentu hospitalizacji.
Zaka˝enia CA-MRSA muszà byç diagnozowane
mikrobiologicznie w leczeniu ambulatoryjnym pacjentów z ci´˝kimi zaka˝eniami skóry bàdê tkanki podskórnej nieleczàce si´ antybiotykami B-laktamowymi.
Sesja V poÊwi´cona „Profilaktyce i terapii” została
poprowadzona przez prof. E. Hassman-Poznaƒskà
i prof. A. Radzikowskiego.
Referat p.t. „Racjonalna antybiotykoterapia w ostrych
zaka˝eniach górnych dróg oddechowych” wygłosiła
prof. E. Hassman-Poznaƒska.
W tych zaka˝eniach najcz´Êciej stosuje si´ antybiotykoterapi´, pomimo, ˝e wi´kszoÊç z nich ma etiologià
wirusowà oraz tendencj´ do samoorganiczania si´.
W ostrym zapaleniu ucha i zatok o łagodnym przebiegu zaleca si´ leczenie objawowe, obserwacj´ i wstrzymanie si´ z podaniem antybiotyków przez 2-3 dni. JeÊli
objawy utrzymujà si´ dłu˝ej lub schorzenie górnych
dróg oddechowych przebiega ci´˝ko czy dotyczy dzieci poni˝ej 2 roku ˝ycia zalecana jest antybiotykoterapia.
Najcz´stszymi patogenami bakteryjnymi ostrych zaka˝eƒ górnych dróg oddechowych sà: S.pneumoniae,
H.influenzae oraz M.catarrhalis i nadu˝ywanie antybiotyków spowodowało od kilkunastu lat narastanie opornoÊci na B-laktamy w ró˝nych mechanizmach –
poprzez wytwarzanie B-laktamaz (szczepy H.influenzae,
M.catarrhalis) lub zmian´ białek PBP – wià˝àcych antybiotyk (szczepy S.pmeumoniae).

AktualnoÊci

Lekiem z wyboru w leczenie bakteryjnego ostrego
zapalenia ucha i zatok jest amoksycyliny ze wzgl´du na
doskonałe właÊciwoÊci farmakokinetyczne oraz dobrà
penetracj´.
W leczeniu skorygowanym, kiedy ostra infekcja górnych dróg oddechowych trwa dłu˝ej ni˝ 2-3 dni oraz
schorzenie ma charakter nawracajàcy, stosuje si´ podwy˝szone dawki amoksycyliny w połàczeniu z kwasem
klawulanowym ( proporcja 1:12).W razie uczulenia
pacjenta na amoksycylin´ stosuje si´ aksetyl cefuroksymu , azytromycyn´ lub klarytromycyn´.
Nast´pnie został wygłoszony referat p.t. „Immunoprofilaktyka inwazyjnej choroby meningokokowej” przez
dr R.Koniora.
Prelegent podkreÊlił, ˝e IChM najcz´Êciej w postaci
sepsy meningokokowej i menigokokowego zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych.Czynnikiem etiologicznym sà bakterie z Neisseria meningitidis o bardzo ró˝norodnych serotypach w zale˝noÊci od miejsca wyst´powania. Najwa˝niejsze epidemiologicznie sà nast´pujàce serotypy A,B,C,W135 i Y.
W Europie i w Polsce dominowały zaka˝enia serotypem B ale w ostatnich latach zaobserwowano stały
wzrost zaka˝eƒ serotypem C ( w 2007 50%- wszystkich
zaka˝eƒ) w zachorowaniach sporadycznych oraz
w zachorowaniach ogniskowych ,gdzie ÊmiertelnoÊç
si´gała 27%. Szczepienia ochronne były stosowane od
30 lat w postaci szczepionek polisacharydowych wieloantygenowych. W Polsce zarejestrowana jest szczepionka dwuwalentna – zawierajàca antygeny A
i C.Szczepionki polisacharydowe nie wywołujà długotrwałej pami´ci immunologicznej, nie majà wpływu na
nosicielstwo bakterii u ludzi szczepionych oraz nie
wywołujà odpowiedzi w dzieci poni˝ej 2 roku ˝ycia.
W latach 90 tych XX wieku wprowadzono szczepionki koniugowane z białkiem ,dzi´ki czemu polisacharyd
C jest si´ immunogenny dla dzieci poni˝ej 2 roku ˝ycia,
pozostawia długotrwała odpowiedê immunologicznà,
eliminuj´ lub zmniejszajà nosicielstwo meningokoków
oraz zmniejszajà liczb´ zachorowaƒ równie˝ w populacji nieszczepionej.
W Europie jest zarejestrowane 4 szczepionki przeciwko serogrupie C, ró˝niàce si´ białkiem koniugujàcym: białkiem toksyny t´˝cowej lub białkiem toksyny
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błoniczej CRM 197.W Polsce sà zarejestrowane szczepionki NeisVacC(Baxter) oraz Meningitec(Wyeth) .JeÊli
sà stosowane po 11 m-cu ˝ycia obserwowano wysoko
immunogennoÊç nawet po 1 dawce szczepionki, natomiast stosowane 3 krotnie w pierwszym roku ˝ycia
wymaga dawki przypominajàcej po 2 roku ˝ycia.
W USA jest stosowana szczepionka czterowalentna
przeciwko serotypom A, C, Y, W 135 u dzieci w 11 roku
˝ycia oraz w grupach ryzyka .
W Europie nie ma uzasadnienia epidemiologicznego
powszechnego stosowania czterowaletnych szczepionek ze wzgl´du na stosunkowo sporadyczne zachorowania serotypem A,Y,W135 ale nale˝y t´ sytuacj´ stale
monitorowaç.
Brak jest uniwersalnej szczepionki przeciwko serogrupie B,ze wzgl´du na małà immunogennoÊç polisacharydu otoczkowego. W Norwegi i Nowej Zelandii były
stosowane szczepionki subklonalne.
Ostatni referat wygłosił dr P. Grzesiowski „Grypa –
dlaczego szczepiç”
Prelegent przypomniał, ˝e grypa jest jednym z najwi´kszych zagro˝eƒ epidemicznych i sezonowo powoduje wzrost hospitalizacji spowodowanych ci´˝kim przebiegiem procesu chorobowego oraz jego powikłaniami.
Grypa ma szczególnie ci´˝ki przebieg w populacjach: do lat 4, powy˝ej 65 lat oraz u pacjentów z przewlekłymi chorobami płuc, cukrzycà i przewlekłà niewydolnoÊcià nerek.
W grupie chorych z oÊrodków opieki przewlekłej
10% pacjentów trafia do szpitali w sezonie grypowym
a 1-4%z nich umiera z powodu grypy lub jej powikłaƒ.
Zgony z powodu grypy wyst´pujà w przebiegu zapalenia płuc oraz zaostrzenia niewydolnoÊci krà˝eniowo
–oddechowej i wynoszà 0,4-0,6/100000 w grupie do 49
lat ;7,5/100000 w grupie 50-64lat oraz 100/100000w
grupie ponad 65 lat. Szczepienie przeciwko grypie znamiennie obni˝a iloÊç hospitalizacji i zgonu z powodu
ostrego zaka˝enia oraz powikłaƒ, ale równie˝ zapobiega wtórnym pogrypowym zaka˝eniom bakteryjnym.
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Sprawozdanie z XII Ogólnopolskiego Sympozjum
Kierowniczej Kadry Medycznej „Profilaktyka
i zwalczanie zaka˝eƒ szpitalnych”
El˝bieta Lejbrandt, Anna Tymoczko
WSSE w Warszawie

W dniach 15-16 listopada 2007r odbyło si´ XII
Ogólnopolskie Sympozjum Kierowniczej Kadry
Medycznej „Profilaktyka i zwalczanie zaka˝eƒ szpitalnych” organizowane przez Biuro Promocji Medycznej
Abacus we współpracy z Instytutem Problemów
Ochrony Zdrowia i Biurem Szkoleƒ i Konferencji.
Wykład inauguracyjny „Roszczenia odszkodowawcze pacjentów z tytułu zaka˝eƒ szpitalnych w doÊwiadczeniu biegłego sàdowego” wygłosił prof. A. Gładysz.
Profesor z właÊciwym sobie wdzi´kiem i swadà
przedstawił swoje refleksje i przemyÊlenia zwiàzane ze
zdarzeniami, z którymi spotyka si´ na co dzieƒ.
Przytoczył dane, które przedstawiajà statystyczne wyliczenia iloÊci zgonów w zale˝noÊci od zagro˝eƒ:
– wi´cej ni˝ 1 zgon na 1000: skoki na bungee, wspinaczka górska, opieka zdrowotna,
– mniej ni˝ 1 zgon na 100 000: europejskie koleje,
regularne linie lotnicze,
– wi´cej ni˝ 1 zgon na 100 000: przemysł chemiczny, jazda samochodem.
Tematyka zaka˝eƒ jest ze szczególnym zainteresowaniem podawana w mediach, poniewa˝, jak stwierdził
prelegent, najlepiej sprzedaje si´ ludzkie nieszcz´Êcie,
a zazwyczaj jest nim choroba. Tematyka poruszana
w mediach to najcz´Êciej: „choroby medialne”, obecnie meningokoki, sepsa, społeczne fobie (HIV, HCV),
nowe zagro˝enia (SARS), bioterroryzm (wàglik).
W latach 2003-2005 zanotowano 646 przypadków
roszczeƒ pacjentów z ró˝nych przyczyn, z czego 32%
były to zaka˝enia szpitalne (w przybli˝eniu 1/3 zaka˝enia gronkowcem złocistym, 1/3 zaka˝enia HCV, 1/5
zaka˝enia HBV). W ka˝dym przypadku powoływany
jest biegły sàdowy, który powinien mieç du˝e doÊwiadczenie i praktyk´ szpitalnà a nie tylko wiedz´ opartà na
literaturze. Rodzaje roszczeƒ, z jakimi mamy do czy-

nienia to: zadoÊçuczynienie, renta, odszkodowanie.
W Polsce istnieje tzw. konstrukcja winy anonimowej
(bezimiennej), odpowiedzialnoÊç za powstanie szkody
ponosi zakład opieki zdrowotnej.
Wiele pozwów jest rozpatrywanych na korzyÊç pozywajàcych pacjentów. Powodem tego jest w wielu przypadkach brak w szpitalach procedur, stosowanych
standardów, fikcyjna praca zespołów do spraw zaka˝eƒ zakładowych, nieprawidłowe wyniki kontroli
zewn´trznej wykonywanej przez inspekcj´ sanitarnà –
orzeczenie opiera si´ na domniemaniu i prawdopodobieƒstwie.
Sesja I przygotowana przez doc. M. Buland´
z Polskiego Towarzystwa Zaka˝eƒ Szpitalnych przybli˝yła słuchaczom wiedz´ na temat zaka˝eƒ szpitalnych w skrajnych grupach wiekowych.
Pierwszy wykład na temat „Kryteria i definicje zaka˝eƒ
szpitalnych u noworodków” wygłosiła doc. M. Bulanda.
Prelegentka przypomniała, ˝e jednym z istotnych
elementów kontroli zaka˝eƒ , jest prowadzenie właÊciwego systemu rejestracji co umo˝liwia zbieranie informacji o stanie zaka˝eƒ w szpitalu, wczesne wykrywanie
epidemii oraz pojedynczych przypadków zaka˝eƒ
u pacjentów. Dlatego tak wa˝ne jest ujednolicenie kryterium i definicji umo˝liwiajàcych rozpoznanie zaka˝eƒ
szpitalnych.
Na zaka˝enia szpitalne szczególnie nara˝one sà
noworodki: u noworodków donoszonych liczba zaka˝eƒ wynosi około 1%, natomiast u noworodków
o wadze urodzeniowej poni˝ej 1500 g iloÊç zaka˝eƒ
gwałtownie wzrasta i mo˝e dochodziç do 40%.
Członkowie eksperci polskiego Towarzystwa
Zaka˝eƒ Szpitalnych wraz z grupà polskich neonatologów, w oparciu o programy europejskie i amerykaƒskie
opracowali kryteria i definicje zaka˝eƒ szpitalnych
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u noworodków. Zaka˝enie szpitalne mo˝na rozpoznaç
na podstawie objawów klinicznych, badaƒ mikrobiologicznych i biochemicznych oraz danych pomocniczych, którymi mogà byç np. badania rentgenowskie,
biopsje. Prelegentka podała, ˝e zaka˝enie definiuje si´
jako szpitalne, jeÊli w chwili przyj´cia na oddział nie
było ono dostrzegalne ani nie znajdowało si´ w okresie
inkubacji. Podała ponadto, ˝e u noworodka zaka˝enie
nabyte w nast´pstwie przejÊcia przez kanał rodny matki
jest zaka˝eniem szpitalnym, natomiast zaka˝enie nabyte przezło˝yskowo nie jest klasyfikowane jako zaka˝enie szpitalne.
Konieczne było równie˝ wprowadzenie okresu czasu
po urodzeniu, przed którym zaka˝enie byłoby klasyfikowane jako nabyte wertykalnie a po którym jako zaka˝enie szpitalne – przyj´to 72 godziny. Ka˝dy przypadek
trzeba jednak traktowaç oddzielnie, poniewa˝ mo˝e
zdarzyç si´ ujawnienie zaka˝enia przed tym terminem
i b´dzie ono jednoznacznie szpitalne, lub po 72 godzinach i b´dzie ono jednoznacznie wertykalne a nierozpoznane przy porodzie np. toksoplazmoza, ró˝yczka,
kiła.
W czasie wykładu prelegentka przedstawiła definicje
sepsy, zapalenia płuc i martwiczego zapalenia jelita
cienkiego i okr´˝nicy (NEC) u noworodków – sà to
formy kliniczne zaka˝eƒ szpitalnych, które najcz´Êciej
sà rejestrowane na oddziałach noworodkowych.
Nast´pny referat „Czynniki ryzyka zaka˝eƒ szpitalnych u noworodków” wygłosiła dr Jolanta Czy˝owska.
Wystàpienie zaka˝enia szpitalnego u noworodków
zale˝y od:
– stanu klinicznego pacjenta
– liczby i inwazyjnoÊci stosowanych procedur
medycznych z uwzgl´dnieniem antybiotykoterapii
o szerokim spektrum
– długoÊci pobytu w oddziale
– Êrodowiska mikrobiologicznego otaczajàcego
pacjenta ( noworodki w oddziałach ulegajà kolonizacji szczepami Êrodowiska szpitalnego)
– Êrodowiska szpitalnego ( warunki przestrzenne:
3m² na noworodka powinny byç w szpitalu II stopnia referencyjnoÊci, 9m² na noworodka w szpitalu
III stopnia referencyjnoÊci, 1 piel´gniarka powinna
opiekowaç si´ 4 noworodkami na oddziale, nato-

miast na OIT noworodkowym jedna piel´gniarka
powinna mieç pod opiekà 1-2 noworodków).
Czynniki ryzyka zale˝ne od pacjenta to przede
wszystkim:
– niski wiek urodzenia dziecka
– niska waga urodzeniowa
– brak „doÊwiadczenia immunologicznego” (kontaktu z antygenem drobnoustrojowym)
– inny ni˝ u dorosłych układ immunologiczny( brak
przeciwciał IgA, IgM, małe rezerwy szpikowe, niski
poziom dopełniacza)
– niedorozwój bariery skórnej (przepuszczalnoÊç,
wy˝sze pH)
– słabsza perystaltyka przewodu pokarmowego, ni˝szy poziom kwasu w ˝ołàdku
– obecnoÊç kikuta p´powinowego – otwarte wrota
zaka˝enia
– odr´bnoÊç w budowie płuc ( mniejsza Êrednica
dróg oddechowych, mniejsza iloÊç mi´Êni gładkich, nadmierna iloÊç gruczołów Êluzowych, mniejsza spr´˝ystoÊç płuc).
Najcz´Êciej zaka˝enia na oddziałach noworodkowych wywołujà bakterie – w 70% ( bakterie Gram(+)
przede wszystkim gronkowce, pałeczki G(-) cz´sto
wytwarzajàce enzymy o rozszerzonym profilu substratowym ESBL), ponadto w 21% wirusy i w 9% grzyby.
Formy kliniczne zaka˝eƒ to zaka˝enia skóry, błon
Êluzowych, spojówek, kikuta p´powiny, zaka˝enia krwi
(32-49 w OIT), zapalenia płuc ( 12-18% głównie zwiàzane sà z długotrwałà wentylacjà mechanicznà).
Zaka˝enie krwi mo˝e byç :
– pierwotne, gdy nie stwierdzamy ogniska zaka˝enia, cz´sto sà to zaka˝enia odcewnikowe (70-90%
tych zaka˝eƒ zwiàzanych jest z cewnikami naczyniowymi),
– wtórne, gdy drobnoustrój z krwi jest izolowany
z innego êródła zaka˝enia.
Nast´pne dwa referaty poÊwi´cone były zaka˝eniom
szpitalnym u osób w podeszłym wieku.
Referat na temat „Zaka˝enia, a instytucjonalna opieka
długoterminowa” wygłosiła dr J. Wójkowska-Mach.
Prelegentka podała, ˝e w Polsce w 2005 roku ponad
5 milionów osób przekroczyło wiek 65 lat, około 1%
tych osób czyli około 55 000 wymaga stałej opieki
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w warunkach instytucjonalnych. Wg szacunkowych
danych w 2030 roku takiej opieki b´dzie wymagało 2
miliony osób.
Zgromadzenie osób podatnych na zaka˝enie w jednym miejscu, ograniczona liczba personelu, cz´ste
hospitalizacje tych osób to istotne problemy z którymi
wià˝e si´ mo˝liwoÊç szerzenia si´ zachorowaƒ epidemicznych wÊród pensjonariuszy stacjonarnych domów
pomocy społecznej dla osób starszych i przewlekle
chorych. Problem ten obejmuje równie˝ kolonizacj´
pensjonariuszy, co sprawia, ˝e drobnoustroje rozprzestrzeniajà si´ w sposób niekontrolowany.
Profilaktyka zaka˝eƒ w opiece długoterminowej to
przede wszystkim:
– szczepienia,
– sformalizowany nadzór nad zaka˝eniami (rejestracja, analiza danych),
– dochodzenia epidemiologiczne w przypadku epidemii,
– izolacja i inne Êrodki bezpieczeƒstwa
– nadzór nad stosowaniem antybiotyków,
– prawidłowe sprzàtanie i je˝eli zachodzi koniecznoÊç dezynfekcja w Êrodowisku.
Drugi referat na temat „Zaka˝enia szpitalne u osób
w podeszłym wieku” wygłosił dr P. Rutkowski.
Prelegent stwierdził, ˝e zagadnienia zwiàzane
z podeszłym wiekiem b´dà stanowiły coraz wi´kszy
problem. Zaka˝enia szpitalne w podeszłym wieku
wià˝à si´ z wieloma czynnikami ryzyka, z trudnoÊciami
diagnostycznymi oraz z trudnoÊciami z leczeniem.
Prelegent omówił niektóre czynniki ryzyka: osłabionà
odpornoÊç u tych osób (cz´ste choroby przewlekłe,
niewydolnoÊç krà˝enia), współistniejàce niedo˝ywienie, ot´pienie umysłowe, unieruchomienie (po złamaniach, tworzàce si´ odle˝yny), trudnoÊci w utrzymaniu
higieny, cukrzyca, koniecznoÊç w niektórych przypadkach obecnoÊci cewnika dop´cherzowego, osłabienie
odruchu kaszlowego.
TrudnoÊci diagnostyczne, o których wspomniał
w referacie dotyczyły braku goràczki w czasie infekcji,
cz´sto wyst´pujàcej leukopenii zamiast leukocytozy,
bardzo niskiej czułoÊci prokalcytoniny, wystàpienia
infekcji oportunistycznych, przewagi objawów niespecyficznych.

AktualnoÊci

Leczenie chorych w podeszłym wieku jest zwiàzane
z nadu˝ywaniem antybiotyków, nasileniem objawów
toksycznych po podawaniu leków, wi´kszà skłonnoÊcià
do wystàpienia posocznicy, która cz´sto koƒczy si´
Êmiercià, a tak˝e trudnoÊciami w leczeniu rehabilitacyjnym ze wzgl´du na niech´ç pacjentów do wysiłku i çwiczeƒ rehabilitacyjnych.
W trakcie II Sesji wykład goÊcinny na temat
„Racjonalna antybiotykoterapia w obliczu wzrastajàcej
opornoÊci drobnoustrojów” w zast´pstwie prof. A.
Przondo-Mordarskiej wygłosiła doc. B. Màczyƒska.
Wzrost opornoÊci bakterii obserwowany jest zarówno w Êrodowisku szpitalnym jak i pozaszpitalnym.
OpornoÊç nabyta pojawia si´ w wyniku mutacji genów
w chromosomie lub na plazmidzie lub poprzez pozyskanie genów opornoÊci. Drobnoustroje wra˝liwe sà
wypierane ze Êrodowiska przez rozmna˝ajàce si´ drobnoustroje oporne na antybiotyki.
OpornoÊç na antybiotyki mo˝e mieç charakter np.:
– enzymatyczny co przejawia si´ wytwarzaniem np.
b-laktamazy, aminoglikozydazy,
– receptorowy co wià˝e si´ ze zmianà miejsca docelowego działania leku,
– transportowy spowodowany uszczelnieniem Êcian
komórku bakterii, wytwarzaniem białka w błonie
cytoplazmatycznej, które usuwa antybiotyk.
Prelegentka omówiła problemy zwiàzane z narastaniem lekoopornoÊci w szpitalach, które wià˝à si´ głównie z:
– wysokim zu˝yciem antybiotyków i stosowaniem
preparatów o wysokim spektrum działania,
– nieskutecznà politykà antybiotykowà i słabym systemem kontroli zaka˝eƒ szpitalnych,
– hospitalizacjà coraz wi´kszej liczby pacjentów
w ci´˝kim stanie i w immunosupresji,
– stosowaniem coraz bardziej inwazyjnych technik
leczenia i diagnostyki.
PowinniÊmy w szpitalu stosowaç terapi´ deeskalacyjnà, polegajàcà na wst´pnym zastosowaniu terapii
empirycznej lekami o najszerszym spektrum działania
a nast´pnie po badaniu mikrobiologicznym zastosowanie celowanej antybiotykoterapii. Istotne jest równie˝
okreÊlanie minimalnych st´˝eƒ hamujàcych (MIC) antybiotyku, jednak nie nale˝y stosowaç podprogowego
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st´˝enia antybiotyku (niskie MIC), poniewa˝ generuje
to antybiotykoopornoÊç. Zbyt krótki czas terapii równie˝ generuje opornoÊç na leki.
Działania zapobiegajàce narastaniu opornoÊci
mikroorganizmów to przede wszystkim:
– korzystanie ze standardów i rekomendacji instytutów naukowych,
– stosowanie w szpitalach receptariusza leków
i zasad profilaktyki okołooperacyjnej ( grupa A –
leki ogólnodost´pne, grupa B i C – leki wymagajàce akceptacji dyrektora ds. lecznictwa, grupa D to
leki na specjalne zamówienie),
– prowadzenie badaƒ mikrobiologicznych,
– sporzàdzanie raportów dotyczàcych zaka˝eƒ
i lekoopornoÊci szczepów wyst´pujàcych na
poszczególnych oddziałach,
– ciàgłe monitorowanie skutecznoÊci prowadzonej
terapii i analiza kosztów.
W ostatnich latach pojawiły si´ nowe grupy leków:
Oksazolidynony ( wÊród nich linezolid)
Glicylcykliny ( tigecyklina).
Pojawiły si´ te˝ nowe leki, które nale˝à do istniejàcych ju˝ grup leków:
nale˝àce do glikopeptydów i lipopeptydów
– dalbawancyna (działa na bakterie G(+) podawana
co 7-8 dni)
– daptomycyna (działa na bakterie G(+)
– orytawancyna (działa na bakterie G(+)
– telawancyna (działa na bakterie G(+)
nale˝àce do karbapenemów
– ertapenem (działa na bakterie G(+) i G(-)
Enterobacteriaceae)
– doripenem ( bardzo dobrze działa na pałeczki niefermentujàce)
nale˝àce do chinologów
– moksifloksacyna (działa na Chlamydia, Moraxella,
Str. pneumoniae).
PrzyszłoÊcià leczenia infekcji mogà byç preparaty:
blokujàce białka bakterii niezb´dne do ˝ycia, inhibitory
procesów adhezji, inhibitory dla toksyn np. w wypadku
wàglika, Clostridium, działajàce na procesy sygnałowe
w biofilmie. Mogà to byç równie˝ bakteriofagi.
Prezentacj´ na temat „Ochrona i opieka, Dupont –
rozwiàzania dla szpitali” przedstawiła M. Majewska

Przedstawiciel ds. rozwoju rynku.
Przedstawicielka firmy przypomniała pokrótce histori´
zało˝enia w 1802 roku firmy DuPont, pierwszym produktem tej firmy, był proch strzelniczy. Obecnie działalnoÊç
firmy to m. in. rolnictwo, wytwarzanie nawozów sztucznych, elektronika, technologie komunikacyjne, słu˝ba
zdrowia – zastosowanie rozwiàzaƒ materiałowych ułatwiajàcych przestrzeganie wymogów sanitarnych –
Corian, preparaty do dezynfekcji o wszechstronnym
zastosowaniu, preparaty antyseptyczne, specjalne niepylàce włókniny stosowane do produkcji fartuchów chirurgicznych i obło˝eƒ.
Ostatni wykład w czasie II Sesji na temat „Profilaktyka
zaka˝eƒ szpitalnych podczas przygotowania wlewów
do˝ylnych” wygłosił dr Paweł Grzesiowski.
Prelegent przypomniał, ˝e wlewy do˝ylne sà jednà
z podstawowych procedur medycznych szczególnie na
oddziałach zabiegowych, hematologicznych, intensywnej
terapii. Z procedurà tà zwiàzane sà zagro˝enia, a bł´dy
zwiàzane z terapià do˝ylnà mogà prowadziç do bardzo
groênych zaka˝eƒ szpitalnych z posocznicà włàcznie.
Zagro˝enia zwiàzane z terapià do˝ylnà:
– nieprawidłowo zało˝ony dost´p naczyniowy, który
cz´sto jest złej jakoÊci, niekompatybilne poszczególne cz´Êci zestawu,
– nieprawidłowo przygotowana skóra pacjenta , r´ce
personelu, nieskuteczne preparaty antyseptyczne,
– kolonizacja bakteryjna linii naczyniowej,
– nieprawidłowo przygotowane i podawane płyny
infuzyjne szczególnie w systemach otwartych,
– wielokrotne rozłàczanie układu,
– du˝a liczba czynnoÊci wykonywanych podczas
otwarcia zestawu.
Stosowanie zestawów zamkni´tych do terapii infuzyjnej zapewnia redukcj´ czasu i liczby czynnoÊci zwiàzanych z ich obsługà, umo˝liwia bezpieczne dostrzykiwanie leków poprzez elastyczne porty, nie wymaga
odpowietrzania. W Polsce stosuje si´ niestety jeszcze
w wielu szpitalach opakowania do płynów infuzyjnych
starego typu – około 65% butelek nale˝ałoby zamieniç
na nowoczesne pojemniki.
Sesja III „Praktyczne aspekty kontroli zaka˝eƒ
w szpitalu” była to sesja warsztatowa Krajowej Grupy
Roboczej ds. Zaka˝eƒ Szpitalnych i Stowarzyszenia

42
Biuletyn 2008, 1-2 (33)

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

Higieny Lecznictwa.
Jako pierwszy głos zabrał dr P. Grzesiowski omawiajàc podejÊcie procesowe do kontroli zaka˝eƒ szpitalnych. Prelegent zwrócił uwag´, ˝e obecnie wiele zakładów opieki zdrowotnej podejmuje próby reorganizacji
zarzàdzania polegajàce na zmianie struktury organizacyjnej z funkcjonalnej na procesowà. Model zarzàdzania opartego na strukturze poziomej czyli procesowej
w przeciwieƒstwie do modelu tradycyjnego hierarchicznego ( pionowego) przynosi znacznie wi´kszà efektywnoÊç w funkcjonowaniu jednostki. W tradycyjnym hierarchicznym modelu system kontroli zaka˝eƒ wynika
z ustawowego podporzàdkowania zespołu i komitetu
kontroli zaka˝eƒ dyrektorowi. Jednak cz´sto w praktyce powinno wprowadzaç si´ podejÊcie dynamiczne
polegajàce na praktycznym rozwiàzywaniu problemów
epidemiologicznych przez tzw. zespoły zadaniowe
składajàce si´ z lekarzy, piel´gniarek, diagnostów laboratoryjnych i personelu pomocniczego.
Bardzo ciekawe wystàpienia w tej sesji kolejno
wygłosiły: dr Marta Kania-Pudło na temat ,,Nadzoru
nad antybiotykami w szpitalu” mgr Danuta Pawlik na
temat ,,Nowe mo˝liwoÊci szybkiej diagnostyki w szpitalu” oraz mgr Anna Ziółko w wykładzie na temat
,,Dezynfekcja czy sprzàtanie powierzchni w szpitalu –
optymalizacja procedur”.
Dr Kania-Pudło zaznaczyła, ˝e prowadzenie nadzoru nad antybiotykami w szpitalu powinno odbywaç si´
na kilku poziomach: opracowaniu i wdro˝eniu zasad
profilaktyki i leczenia zaka˝eƒ, bie˝àcym konsultowaniu
doboru antybiotyku w terapii oraz okresowej ocenie
zu˝ycia leków przeciwzakaênych w poszczególnych
oddziałach za pomocà tzw. DDD czyli definiowanych
dawek dobowych. Głównà rol´ w tym zakresie powinien pełniç epidemiolog szpitalny, który współpracuje
z aptekà szpitalnà. Wykaz DDD (okreÊlonej w gramach
iloÊci leku słu˝àcej do obliczeƒ statystycznych, ułatwiajàcej analizy porównawcze i oceny zu˝ycia leków)
został opracowany przez Norwegów i jest ciàgle aktualizowany, aktualizacje mo˝na znaleêç na stronie internetowej www.whocc.no/atcddd. Dzi´ki DDD mo˝na
porównywaç konsumpcj´ mi´dzy oddziałami, szpitalami, regionami czy krajami mo˝na tak˝e oceniaç zu˝ycie
w tym samym oddziale w ró˝nych okresach czasu
wykorzystujàc wskaêniki DDD/ 1000 osobodni czy
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1000 pacjentodni. Konsumpcja antybiotyków
w DDD/1000 osobodni mo˝e stanowiç punkt wyjÊcia
do oceny efektywnoÊci wdra˝anych procedur zwiàzanych z profilaktykà i leczeniem zaka˝eƒ. Nale˝y jednak
zachowaç ostro˝noÊç w ocenach, zwracaç uwag´
zwłaszcza na nagłe wzrosty zu˝ycia i kosztów i traktowaç je orientacyjnie przy podejmowaniu decyzji dotyczàcych zmian w ogólnych zasadach polityki antybiotykowej szpitala.
W wystàpieniu mgr Danuty Pawlik usłyszeliÊmy,
˝e w obecnej chwili istnieje wiele metod szybkiej diagnostyki zaka˝eƒ umo˝liwiajàcych uzyskanie wyniku
(w zale˝noÊci od drobnoustroju) w czasie od 1 godziny
do 72 godzin zamiast oczekiwania 5-7 dniowego.
Jednak wa˝nà rol´ w wykorzystaniu nowoczesnych
mo˝liwoÊci odgrywa dobra komunikacja, wymiana
doÊwiadczeƒ a zwłaszcza bazowanie na solidnoÊci
i wiedzy diagnostów laboratoryjnych. Od rzetelnoÊci
i szybkoÊci badania i wydania wyniku zale˝y sukces
terapeutyczny oraz epidemiologiczny ( szybkie wdro˝enie odpowiednich procedur np. izolacyjnych). Mo˝liwe
jest to wtedy, gdy:
– materiał przekazywany do badaƒ jest nale˝ycie
opisany – co mo˝e ukierunkowaç laboratorium,zaw´ziç i przyÊpieszyç badanie
– lekarz jest w stałym kontakcie z diagnostà i rozumie mechanizmy opornoÊci dzi´ki czemu nale˝ycie interpretuje wynik.
Czas oczekiwania na wynik dzi´ki nowoczesnym
metodom mo˝e wynieÊç np. 1-2 godziny w przypadku
zaka˝eƒ rota-, adeno-, norowirusowych czy o podło˝u
Clistridium difficile oraz co najmniej 24 godziny przy
badaniach w kierunku np. wykluczenia lub potwierdzenia anginy paciorkowcowej, wymazu z nosa w kierunku
MRSA, posiewu w kierunku kolonizacji lub zaka˝enia
G(-) paleczkami ESBL lub wymazów z pochwy i odbytu w kierunku GBS ( paciorkowców beta-hemolizujàcych z grupy B). Nale˝y jednak z wielkà ostro˝noÊcià
traktowaç wyniki wydawane np. po upływie 20 godzin
i wykazujàce zaka˝enie bakteryjne MRSA.
Mgr Anna Ziółko przybli˝yła metody skutecznej
dekontaminacji, która w zale˝noÊci od poziomu zagro˝enia i potrzeb prowadzi do obni˝enia poziomu ska˝enia (mycie), wyeliminowania form wegetatywnych
drobnoustrojów (dezynfekcja) a tak˝e eliminacji form
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przetrwalnikowych ( sterylizacja). Wybór odpowiedniej
metody zale˝y od poziomu zanieczyszczenia wydalinami i wydzielinami oraz czasu i rodzaju bezpoÊredniego
kontaktu powierzchni z pacjentem.
W Êrodowisku szpitalnym istniejà dwa podstawowe
obszary ryzyka tj. powierzchnie du˝e nie majàce kontaktu z pacjentem ( podłogi, Êciany, okna ) oraz
powierzchnie małe, z którymi pacjent, rodzina, personel styka si´ cz´sto (stolik przyłó˝kowy, drobny sprz´t
medyczny, klamki, uchwyty, kontakty). Powierzchnie
du˝e powinny byç przede wszystkim myte profesjonalnym preparatem myjàcym kilka razy w ciàgu dy˝uru.
Nie zaleca si´ rutynowej dezynfekcji, poza wybranymi
obszarami tzw. specjalnymi jak izolatki, oddziały zakaêne. Dezynfekcja jest tak˝e wymagana w przypadku
zanieczyszczenia tych powierzchni materiałem biologicznym. Wobec powierzchni, które za poÊrednictwem ràk lub sprz´tu medycznego majà kontakt
z pacjentem powinno si´ wybraç jednà z mo˝liwych
metod tj.
– zapobieganie kontaminacji poprzez stosowanie
obło˝eƒ i osłon (np.aparatura medyczna w salach
zabiegowych, operacyjnych)
– dezynfekcja manualna a jeÊli to mo˝liwe wykorzystanie metod maszynowych np. do misek, kaczek,
basenów.
Sesja IV „Problemy higieny szpitalnej” prowadzona była przez prof. Z. Zwolskà i prof. S. Tyskiego.
„Europejskie, niemieckie, francuskie metody oceny
skutecznoÊci preparatów dezynfekcyjnych – podobieƒstwa i ró˝nice” przedstawił goÊç z Niemiec Dr J. Gebel
reprezentujàcy Komisj´ Preparatów Dezynfekcyjnych
VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej).
Prelegent przypomniał, ˝e testowanie preparatów
dezynfekcyjnych w Europie jest wykonywane przy
pomocy modelu trójfazowego wg opracowanych
wspólnych metod testowych – Norm Europejskich:
– faza 1: test podstawowy
– faza 2/etap 1: test iloÊciowy/zawiesinowy
– faza 2/etap 2: test iloÊciowy/noÊnikowy
– faza 3: badanie w warunkach praktycznych (niedopracowane w normach).
Metody badania preparatów zostały opracowane dla
trzech obszarów: medycznego, weterynaryjnego i spo˝ywczego.

Opracowane normy powinny byç stosowane we
wszystkich krajach członkowskich, natomiast metody
stosowane do tej pory w tych krajach powinny byç sukcesywnie wycofywane.
Prelegent omówił ró˝nice w metodach badania skutecznoÊci preparatów dezynfekcyjnych stosowanych
we Francji według metodyki AFNOR oraz w Niemczech
wg metodyki DGHM. Wspomniał, ˝e niektóre preparaty
francuskie sà oceniane tylko w testach podstawowych,
porównał z metodami niemieckimi, w których ˝aden
preparat na podstawie testów podstawowych nie
dostanie certyfikatu. VAH/DGHM wydaje certyfikaty
preparatom dezynfekcyjnym na podstawie dwóch niezale˝nych opinii.
Prelegent wspomniał, ˝e VAH/DGHM przyj´ło Normy
Europejskie dotyczàce metod badania preparatów
dezynfekcyjnych.
Prof. S. Tyski w swoim referacie omówił „AktywnoÊç
mikrobójczà preparatów dezynfekcyjnych zawierajàcych
glukoprotamin´”.
Glukoprotamina jest to substancja o silnej aktywnoÊci
przeciwdrobnoustrojowej zawierajàca produkty reakcji
kwasu L-glutaminowego z kokosopropyleno-1,3-diaminà.
Substancja ta jest zawarta w 2 preparatach stosowanych
na rynku medycznym: Incidin Plus i Sekusept Plus.
Badanie preparatów przedstawione przez prelegenta
zostało wykonane z u˝yciem szczepów klinicznych izolowanych w szpitalu, gdzie od dłu˝szego czasu stosowane
sà do dezynfekcji te preparaty. Miało ono na celu stwierdzenie, czy w okresie stosowania preparatów nie pojawiły si´ szczepy o obni˝onej wra˝liwoÊci na stosowany Êrodek oraz upewnienie si´, czy dalsze stosowanie preparatów jest uzasadnione.
W wyniku przeprowadzonych badaƒ wykazano wysokà
skutecznoÊç bakteriobójczà i grzybobójczà preparatów
zawierajàcych glukoprotamin´ – nie znaleziono wÊród
szczepów klinicznych wielolekoopornych izolatu, który
wykazałby obni˝onà wra˝liwoÊç na badane preparaty.
Nast´pny referat na temat „ Algorytm post´powania
w dochodzeniach do êródeł zaka˝enia Mycobacterium
tuberculosis metodami biologii molekularnej” wygłosiła
prof. Z. Zwolska.
Prelegentka przypomniała o drogach zaka˝enia
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pràtkami gruêlicy: przede wszystkim kropelkowej lecz
tak˝e pokarmowej np. przez picie zaka˝onego mleka
i spo˝ywanie jego przetworów. Nie nale˝y zapominaç
o mo˝liwoÊci transmisji pràtków przez instrumenty
medyczne, szczególnie przez endoskopy; bakterie te
łatwo zasiedlajà biofilm wewnàtrz endoskopu utworzony z powodu nieprawidłowego mycia tego instrumentu
medycznego. Pràtki sà odporne na wiele czynników
fizycznych np. niskà temperatur´, wysuszenie, oraz
chemicznych – odporne sà na niektóre preparaty
dezynfekcyjne. Prze˝ywajà w oÊwietlonych pomieszczeniach do 5 miesi´cy, w niewietrzonej odzie˝y do 10
lat, zdeponowane w ksià˝kach nawet 40 lat.
Wskazujàc wskaêniki zapadalnoÊci na 100 000
mieszkaƒców w 2005 r, które np. w Polsce wynosiły 24,
w Rosji 109, w Rumunii 115, w Chinach 300prelegentka
wspomniała o szczególnych zagro˝eniach, jakim sà
pràtki wielolekooporne np. MDR, XDR, bardzo ci´˝kie do
leczenia, wymagajàce du˝ych nakładów finansowych.
Krajowe Referencyjne Laboratorium Pràtka
w Warszawie prowadzi epidemiologiczne dochodzenia
molekularne w dochodzeniu do êródeł zaka˝enia
Mycobacterium , które obejmujà badanie pokrewieƒstw
genetycznych szczepów izolowanych od chorych na
gruêlic´.
Metody Êledzenia dróg transmisji to:
– nadzór nad gruêlicà ludzi i zwierzàt (zwierz´ta
hodowlane, dzikie i w ogrodach zoologicznych),
– kontrole Êrodowiska naturalnego: studnie, woda
wodociàgowa, scieki komunalne, systemy wentylacyjne,
– kontrola Êrodowiska szpitalnego.
Ostatni referat tej sesji na temat „Diagnostyka
zaka˝eƒ grzybiczych w szerokoprofilowym szpitalu pediatrycznym” wygłosiła mgr I. ˚ak.
Grzyby sà wa˝nym czynnikiem etiologicznym zaka˝eƒ i przyczynà wielu zgonów.
Wyró˝niamy:
– grzybice prawdziwe wywołane przez „patogeny
prawdziwe”, które na szcz´Êcie nie wyst´pujà
w naszej szerokoÊci geograficznej i mogà spowodowaç zaka˝enia ludzi zdrowych,
– grzybice oportunistyczne dotyczàce pacjentów
z zaburzeniami odpornoÊci, która wynika z choro-
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by podstawowej pacjenta lub działaƒ medycznych.
Czynnikami ryzyka rozwoju grzybicy sà ponadto:
– długotrwała hospitalizacja,
– stosowanie antybiotyków, które prowadzà do
zakłócenia równowagi pomi´dzy grzybami dro˝d˝opodobnymi i mikroflorà bakteryjnà w przewodzie pokarmowym,
– inwazyjne metody leczenia,
– stosowanie cewników naczyniowych,
– całkowite ˝ywienie pozajelitowe, splenektomia,
cukrzyca, leczenie cytostatykami, steroidoterapia.
Dominujàcà rol´ w etiologii układowych zaka˝eƒ
grzybiczych odgrywajà grzyby rodzaju Candida , do
rzadszych czynników etiologicznych zaliczamy grzyby
pleÊniowe z rodzaju Aspergillus, Fusarium, Mucor,
zaka˝enie którymi ma prawie zawsze charakter egzogenny a wrotami zaka˝enia sà zwykle drogi oddechowe.
W diagnostyce zaka˝eƒ grzybiczych wykorzystuje
si´:
– mikroskopi´,
– hodowl´ grzybów z materiałów klinicznych,
– serologi´ (wykrywanie antygenów krà˝àcych
w organizmie grzybów oraz przeciwciała)
– metody molekularne.
Prelegentka wspomniała o leczeniu kandydemii:
o etiologii Candida albicans leczenie flukonazolem,
natomiast o etiologii non-albicans preparatami amfoterycyny B, worikonazolem lub kaspofunginà.
Sesja V „Jelito grube jako wrota zaka˝eƒ
posocznic” przygotowali i prowadzili: prof. J.
Juszczyk i dr A. Samet.
W pierwszym wykładzie pt. ,,Ekologia jelita grubego”
Dr Anna Âledziƒska przybli˝yła Êrodowisko układu
pokarmowego i procesy w nim zachodzàce. W jelitach
wyst´puje około 400 gatunków bakterii a w 1 gramie
kału jest 10 12 drobnoustrojów . W przewodzie pokarmowym noworodka po 40 godzinach od porodu znajdujà si´ bakterie Escherichia coli i Enterococcus. Po 710 dniach jelita zasiedlajà beztlenowce Lactobacillus
i Bifidobacterium a tak˝e Clostridium difficile, których
iloÊç stopniowo narasta zwłaszcza u dzieci karmionych naturalnie. Dorosły ekosystem jelit kształtuje si´
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około 7-10 roku ˝ycia ( do 15 r.˝).Stosunek flory beztlenowej do tlenowej kształtuje si´ na poziomie 100 do
1.W dalszej cz´Êci wykładu omówiono rol´ prawidłowej
flory przewodu pokarmowego w procesie homeostazy
całego ustroju oraz kształtowania odpowiedzi immunologicznej organizmu.
Prof. Jacek Juszczyk omówił temat znaczenia przewodu pokarmowego w patogenezie posocznicy.
Zaznaczył, ˝e w jelicie działa mechanizm opornoÊci
kolonizacyjnej polegajàcy na blokowaniu rozrostu
potencjalnych patogenów przez zasiedlenie tego Êrodowiska przede wszystkim przez beztlenowce. Flora
bakteryjna jelita mo˝e byç jednak êródłem zaka˝enia
endogennego z bakteriemià, posocznicà i niewydolnoÊcià wielonarzàdowà. Dotyczy do wi´kszoÊci zaka˝eƒ
bakteryjnych u ci´˝ko chorych pacjentów. Jest to rezultatem przerwania miejscowych mechanizmów obronnych i przechodzeniem bakterii i ich produktów przez
barier´ jelitowà czyli tzw. translokacja bakterii. Czynniki
sprzyjajàce translokacji to : zmiany w składzie flory
fizjologicznej jelita (np. wskutek antybiotykoterapii),
˝ywienie parenteralne, fizyczne uszkodzenie bariery
jelitowej i upoÊledzenie odpowiedzi odpornoÊciowej
(spowodowane terapià lekami o działaniu immunosupresyjnym). Translokacja bakterii wyst´puje tak˝e we
wstrzàsie spowodowanym utratà krwi, znacznych oparzeniach, rozległych urazach, niedokrwieniu jelita,
ostrym zapaleniu trzustki, schorzeniach wàtroby.
Nast´pnie prelegent omówił ró˝ne koncepcje rozwoju
posocznicy pochodzenia jelitowego.
W dalszej cz´Êci sesji dr Mirosława Gał´cka przybli˝yła temat ,,Immunologia jelita grubego” a dr Alfred
Samet omówił badania iloÊciowe flory bakteryjnej jelita
grubego.
Liczna flora bakteryjna przewodu pokarmowego
odgrywa szereg funkcji a jednà z nich jest stymulacja
układu immunologicznego , która rozpoczyna si´ ju˝ u
noworodka. Niepatogenne bakterie zasiedlajàce jego
przewód pokarmowy podczas przechodzenia przez
drogi rodne stymulujà limfoblasty. Formy niepatogenne
E. coli oraz Bifidobakterie i Laktobacillus aktywujà
komórki NK i i makrofagi i pobudzajà komórki układu
limfatycznego zwiàzanego z przewodem pokarmowym
tzw. GALT(gut associated lymphoid tissue).
Z uwagi na tak wa˝nà rol´ mikroflory przewodu

pokarmowego istotne jest wykorzystywanie diagnostyki typu KyberStatus polegajàcej na badaniu próbki kału
w celu oceny flory jelitowej. Badania te opierajà si´ na
iloÊciowej i jakoÊciowej ocenie składu mikroflory oraz
okreÊleniu wpływu zmian na proces trawienia i system
immunologiczny człowieka. Umo˝liwiajà one ocen´:
– mikroflory zapewniajàcej ochron´ układu pokarmowego ( Lactobacillus, Bifidobacterium,
Bacteroides)
– mikroflory stymulujàcej ukł. OdpornoÊciowy ( ziarniaki G(+) Enterococcus , E. coli i Lactobacillus,
Bifidobacterium)
– mikroflory proteolitycznej ( pałeczki jelitowe: E.
coli, Klebsiella , Proteus, oraz drobnoustroje
z rodzaju Clostridium).
Badania te majà zastosowanie w podejrzeniu/stwierdzeniu takich schorzeƒ jak: przewlekłe infekcje p. pokarmowego( zaparcia, wzd´cia ,biegunki,
wrzodziejàce zap. jelita grubego, nietolerancja na
pokarm, a tak˝e w medycynie prewencyjnej ( choroby
nowotworowe, alergie, kamice).
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Sprawozdanie z Warsztatów Âwiatowego Forum Sterylizacji Szpitalnej
i Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji
dla krajów Europy Wschodniej
El˝bieta Lejbrandt, Anna Tymoczko
WSSE w Warszawie

W dniach 6-8.12.2007r w Bydgoszczy odbyły si´
Warsztaty Âwiatowego Forum Sterylizacji Szpitalnej
i Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji
i Dezynfekcji dla krajów Europy Wschodniej. Spotkanie
obj´li patronatem honorowym Prezydent Bydgoszczy
Konstanty Dombrowicz oraz Wiceprzewodniczàcy
Rady Miasta Bydgoszczy Zbigniew Sobociƒski, którzy
wraz z Prezesem Stowarzyszenia Kierowników
Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji Ewà Gaudziƒskà
oraz Prezesem Âwiatowego Forum Sterylizacji
Szpitalnej dokonali oficjalnego otwarcia Warsztatów.
.
W czasie I Sesji wysłuchaliÊmy dwóch referatów:
– „Zwalczanie biofilmu – otwarty problem współczesnej medycyny „ wygłosiła El˝bieta Trafny,
– „Mo˝liwoÊci alkalicznego Êrodka myjàcego”
– wygłosiła Verona Schmidt
Biofilm, to populacja mikroorganizmów (bakterie,
grzyby), która powstaje i roÊnie w tkankach lub na
powierzchniach sztucznych i charakteryzuje si´ znacznym uporzàdkowaniem przestrzennym. Powstawanie
biofilmu to poczàtkowo adhezja wolnopływajàcych
komórek do powierzchni (nieodwracalne przyleganie
komórek do siebie i powierzchni), tworzenie mikrokolonii, dojrzewanie biofilmu – otaczanie kolonii wydzielanymi pozakomórkowo substancjami wysokoczàsteczkowymi (macierz) oraz wytwarzanie połàczeƒ poprzez
kanały wodne. Dojrzały biofilm to zło˝ona, trójwymiarowa struktura cz´sto wielogatunkowa zachowujàca si´
odmiennie ni˝ organizmy wolno˝yjàce wchodzàce w jej
skład, komórki biofilmu porozumiewajà si´ ze sobà za
pomocà substancji chemicznych. Komórki drobnoustrojów w biofilmie charakteryzujà si´ podwy˝szonà
opornoÊcià na preparaty dezynfekcyjne i antybiotyki.

Biofilmy mogà powstawaç praktycznie na wszystkich
produktach wykonanych z biomateriałów, stwarzajà problem zarówno w medycynie jak i w wielu gał´ziach przemysłu. Niezb´dne do powstania biofilmu jest Êrodowisko
wilgotne. Przeprowadzone badania wykazały obecnoÊç
biofilmu w aparatach do hemodializy oraz wewnàtrz
kanałów endoskopów, dlatego tak bardzo istotne jest
prawidłowe mycie, szczotkowanie kanałów endoskopów
przy u˝yciu preparatów o wysokiej aktywnoÊci enzymatycznej oraz prawidłowa dezynfekcja w preparatach skutecznych wobec biofilmu (dobre właÊciwoÊci majà preparaty na bazie kwasu nadoctowego). Brak całkowitej
eradykacji komórek biofilmu powoduje szybki wzrost
drobnoustrojów i wytwarzanie nowego biofilmu.
Verona Schmidt przedstawiła w swoim wykładzie
wyniki badaƒ dotyczàce mo˝liwoÊci działania alkalicznego Êrodka myjàcego, który ma równie˝ działanie
dezynfekcyjne i jest skuteczny w działaniu w stosunku
do bakterii, grzybów, wirusów i wykazuje równie˝ skutecznoÊç wobec prionów.
W czasie II Sesji wygłoszone zostały dwa wykłady:
– Urs B. Rosenberg w swoim wykładzie „EN ISO
15883-1,2,5: Mycie – problemy praktyczne” omówił
zagadnienia zwiàzane z normà definiujàcà wymagania
dla myjni-dezynfektorów i ich testowanie. Wspomniał,
˝e brak jest mi´dzynarodowych standardów dotyczàcych oceny i skutecznoÊci mycia, co jest utrudnieniem
dla producentów myjni dezynfektorów i producentów
preparatów chemicznych do mycia i dezynfekcji.
W zwiàzku z ryzykiem, w niektórych przypadkach,
zaka˝enia instrumentarium prionami coraz bardziej
oczywista staje si´ koniecznoÊç standaryzacji wymagaƒ dla myjni-dezynfektorów.
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– Winfried Michels przedstawił w swoim referacie
nowà metod´ dekontaminacji Oxivario, która ró˝ni si´ od
metody Vario TD poniewa˝ wykorzystuje dodatkowo
drugà faz´ czyszczenia po wst´pnym płukaniu i pierwszej alkalicznej fazie czyszczenia. Ta druga faza posiada
okres działania trwajàcy 5 minut w temperaturze 55ºC,
przy czym do alkalicznego płynu płuczàcego dodawany
jest jeszcze roztwór nadtlenku wodoru. Nale˝y wspomnieç, ˝e instrumenty posiadajàce warstw´ tytanowà
nie powinny byç poddawane procesowi Oxivario.
W III Sesji Ben Siegmund przedstawił ró˝ne techniki
oczyszczania narz´dzi, poczynajàc od mycia r´cznego
poprzez myjnie dezynfektory, najwi´cej miejsca
poÊwi´cił myjkom ultradêwi´kowym, które sà stosowane do szczególnie trudnych do mycia narz´dzi (np.
wiertła kanałowe, instrumenty do laparoskopii).
Wspomniał równie˝ o testach walidacji dla myjek przy
u˝yciu folii aluminiowej.
Nast´pnie Rita Gielen omówiła „Wewn´trzny transport i magazynowanie sterylnego sprz´tu w Dziale
Centralnej Sterylizacji i w Bloku Operacyjnym”.
Prelegentka omówiła sposób transportowania materiałów sterylnych jaki wyst´puje w szpitalach w Belgii, system wózków otwartych i zamkni´tych w zale˝noÊci od
sposobu ładowania i dróg transportowych.
Zwróciła uwag´ na wózki, ich budow´, ergonomi´,
stabilnoÊç i materiały, z których powinny byç wykonane.
Nast´pnie prelegentka omówiła systemy magazynowania materiału wysterylizowanego: otwarte, zamkni´te
i łàczone, oraz wpływ magazynowania opakowaƒ na
ich terminy przechowywania.
Ostatnim prelegentem w tej sesji był Urlich Kaiser,
który omówił nowe metody do kontroli penetracji pary
wodnej w zło˝onych wyrobach medycznych przy u˝yciu
symulatorów wyrobów medycznych i systemów kontroli
wsadu. Przyrzàdy testowe nazywane równie˝ systemami
kontroli wsadu symulujà najtrudniejsze warunki do penetracji pary wodnej np. w narz´dziach rurowych.
W czasie sesji IV Kurt Voboril omówił działanie nowej
maszyny do mycia narz´dzi, która dzi´ki zastosowaniu
nowej technologii suszenia i jednoczesnego wykonywania kilku operacji daje mo˝liwoÊç skrócenia czasu
potrzebnego do wykonania procesu mycia.

Ostatni wykład tego dnia a właÊciwie ciepłe i wzruszajàce wspomnienia dotyczàce zało˝onego w 1995
roku (komitet zało˝ycielski to B. Waszak, Z. Szwedzik,
E. Kutrowska, E. Gaudziƒska, S. Korycki)
Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji
i Dezynfekcji i jego działalnoÊci do dnia dzisiejszego
przedstawiła prezes Ewa Gaudziƒska. Stowarzyszenie
organizuje konferencje naukowe, warsztaty szkoleniowe, kursy kwalifikacyjne i spotkania konsultacyjne,
wydaje Biuletyn – kwartalnik, nale˝y do Âwiatowego
Forum Sterylizacji Szpitalnej.
Drugi dzieƒ konferencji zapoczàtkował wykład
Nicole Hirth „Rola manualnego mycia wyrobów
medycznych i ocena jakoÊci ró˝nych detergentów”.
Prelegentka omówiła problem prawidłowego mycia ,
przy u˝yciu dobrych preparatów (przede wszystkim
zwiàzki powierzchniowo czynne), podkreÊlajàc wyraênie, ˝e mycie i dezynfekcja to zintegrowana całoÊç.
Nast´pnie głos zabrał Peter Newson przekazujàc
zebranym wiadomoÊci na temat prionów i mo˝liwoÊç
ich eliminowania i inaktywacji (niszczenie wiàzaƒ peptydowych) w wyniku działania alkalicznego detergentu
HAMO 100 PID.
Ostatni wykład to praktyczne podejÊcie do zarzàdzania jakoÊcià w centralnej sterylizatorni wygłoszony
przez Anke Carter. Prelegentka stwierdziła, ˝e zarzàdzanie jakoÊcià to „˝ywa forma organizacji”.
Przekazała wymagania dla zarzàdzania jakoÊcià w centralnej sterylizatorni, omówiła koniecznoÊç wykonywania auditów wewn´trznych wykonywanych przez osoby
z innych działów oraz auditów zewn´trznych wykonywanych przez osoby z zewnàtrz, wskazujàc ze cz´sto
mogà to byç audyty certyfikowane. W trakcie wykładu
zostały przedstawione wszystkie wymagania zwiàzane
ze spełnieniem wymagaƒ dla centralnej sterylizatorni
poczynajàc od jej struktury, funkcjonalnoÊci, zaopatrzenia w urzàdzenia, poprzez poszczególne etapy reprocesingu, transport, przechowywanie (prelegentka
wspomniała, ˝e nie ma konkretnych wytycznych zwiàzanych z przechowywaniem materiału sterylnego),
kwalifikacje personelu.
Dwa referaty poÊwi´cone były problemom zarzàdzania jakoÊcià w post´powaniu z endoskopami – wygłoszony przez Emila Goovaerts oraz referat Franza Kies –
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„Nowe metody reprocesingu endoskopów”.
Emiel Goovaerts przedstawiła przykład zarzàdzania
jakoÊcià oraz standardy w oczyszczaniu i dezynfekcji
endoskopów w Belgii.
Prelegentka przytoczył normy zwiàzane z myciem
i dezynfekcjà w myjniach dezynfektorach. PodkreÊlił,
˝e czyszczenie endoskopu musi byç przeprowadzone
natychmiast po jego u˝yciu. Zalecane jest r´czne
czyszczenie kanałów z u˝yciem detergentów, dokładne
płukanie w wodzie dobrej jakoÊci i dopiero wtedy
zastosowanie automatycznej myjni dezynfektora.
Franz Kies omówił nowe metody reprocesingu endoskopów udowadniajàc koniecznoÊç stosowania
dobrych maszyn do mycia i dezynfekcji , skonstruowanych w taki sposób, aby ka˝dy kanał mógł byç
kontrolowany, aby do ka˝dego kanału endoskopu mógł
byç dobry dost´p, co nie pozwoli na powstanie w nich
biofilmu. Dlatego mycie i dezynfekcja endoskopów
w miskach lub myjniach, w których nie ma podłàczenia
do ka˝dego kanału jest du˝ym ryzykiem powstania biofilmu i zaka˝enia pacjenta. Prelegent wspomniał
ponadto o prowadzeniu dokumentacji procesów aby
mo˝na było zidentyfikowaç endoskop, którym przeprowadzono zabieg u pacjenta.
Ostatni referat na temat „Jakich badaƒ aktywnoÊci
przeciwdrobnoustrojowej powinno si´ wymagaç od
wytwórców preparatów antyseptycznych i dezynfekcyjnych z obszaru medycznego?” wygłosił prof. Stefan
Tyski. Preparaty dezynfekcyjne i antyseptyki sà zaliczane do ró˝nych grup: produktów biobójczych, wyrobów
medycznych , produktów leczniczych a tak˝e kosmetyków co sprawia wiele trudnoÊci z właÊciwym wyborem.
Prelegent powiedział, ˝e w szpitalu cz´Êç pomieszczeƒ
mo˝e byç kwalifikowana jako obszar u˝ytecznoÊci
publicznej (pomieszczenia administracyjne i inne nie
majàce kontaktu z pacjentami) nie ma wi´c powodu aby
stosowaç w nich preparaty obszaru medycznego.
W dokonaniu wyboru właÊciwego preparatu mo˝e byç
pomocna nowa norma PN-EN 14885:2007 –
Chemiczne Êrodki dezynfekcyjne i antyseptyczne –
zastosowanie norm europejskich dotyczàcych chemicznych Êrodków dezynfekcyjnych i antyseptycznych.
Bardzo ciekawa była wizyta, którà na zakoƒczenie
konferencji mogliÊmy odbyç dzi´ki organizatorom,
w Centralnej Sterylizatorni Szpitala Onkologicznego

AktualnoÊci

w Bydgoszczy – funkcjonalnoÊç i organizacja w tej sterylizatorni mo˝e byç przykładem dla innych szpitali.
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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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