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Szanowni Paƒstwo,
W bie˝àcym, zjazdowym numerze biuletynu SHL zamieszczamy nowe artykuły dotyczàce praktycznych zagadnieƒ
kontroli zaka˝eƒ oraz wybrane materiały konferencyjne. Dla ułatwienia, ale i z oszcz´dnoÊci, na koƒcu dołàczone sà
wolne kartki, na których mogà Paƒstwo w wygodny sposób robiç notatki.
Istotnym wydarzeniem w skali krajowej w ostatnich miesiàcach było zakoƒczenie i opublikowanie wyników kontroli
Naczelnej Izby Kontroli dotyczàcej stanu ˝ywienia i utrzymania czystoÊci w szpitalach publicznych. Inicjatywa tej
kontroli podj´ta przez NIK przeprowadzona została przy współpracy biegłych z Instytutu ˚ywnoÊci i ˚ywienia
w Warszawie i Zakładu Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie. Wyniki
tej kontroli wskazujà na pilnà koniecznoÊç doprecyzowania wielu obszarów w kontrolowanych zakresach, w szczególnoÊci umów i procedur zwiàzanych z korzystaniem z zewn´trznych podmiotów wykonujàcych te usługi.
W tym numerze biuletynu nie mogło zabraknàç aktualnej informacji na temat nowego wirusa grypy A H1N1, który
wywołuje zachorowania ju˝ na pi´ciu kontynentach, w wi´kszoÊci o łagodnym przebiegu. W chwili zamykania numeru
do druku potwierdzono na całym Êwiecie prawie 13 tysi´cy zachorowaƒ, w tym 92 przypadki Êmiertelne (80 w Meksyku).
Zapraszamy do dyskusji oraz zadawania pytaƒ dotyczàcych nowych przepisów na stronie internetowej SHL
(www.shl.org.pl) a tak˝e nowej platformie komunikacji w epidemiologii szpitalnej (www.epikom.pl).
Serdecznie zapraszamy równie˝ do udziału w corocznej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej SHL organizowanej
w Starych Jabłonkach w dniach 4-7 paêdziernika 2009 r. Wst´pny program oraz kart´ zgłoszenia uczestnictwa znajdziecie Paƒstwo na stronie internetowej www.shl.org.pl, a tak˝e projektu EPIKOM www.epikom.pl.
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Omówienie wyników kontroli NIK w zakresie stanu
czystoÊci w szpitalach publicznych.
Anna Ziółko
Zakład Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych
Narodowy Instytut Leków
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

Kontrola ˝ywienia i utrzymania czystoÊci w szpitalach
publicznych podj´ta z inicjatywy Naczelnej Izby Kontroli
przeprowadzona została przy współpracy biegłych
z Instytutu ˚ywnoÊci i ˚ywienia w Warszawie i Zakładu
Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych w Narodowym
Instytucie Leków w Warszawie. Celem kontroli było dokonanie oceny stanu czystoÊci i ˝ywienia w szpitalach
publicznych oraz skutecznoÊci nadzoru nad ich wykonaniem w codziennej praktyce.
Prowadzone w ramach kontroli badania, miały na celu
testowanie oryginalnego modelu oceny skutecznoÊci
metod dekontaminacji w wybranych szpitalach. Testy
modelu badawczego przeprowadzono w 12 szpitalach
publicznych (11 samorzàdowych i 1 uniwersyteckim),

w szeÊciu województwach (mazowieckie, podkarpackie,
podlaskie, Êlàskie, Êwi´tokrzyskie, wielkopolskie)
w okresie od kwietnia do paêdziernika 2008 roku.
W ka˝dym województwie skontrolowano po dwa szpitale
o liczbie łó˝ek powy˝ej 300, z których jeden ˝ywienie
i sprzàtanie zapewniał we własnym zakresie a drugi
zatrudniał w tym obszarze firmy zewn´trzne.
Zaproponowano oryginalny model oceny zastosowania
i skutecznoÊci metod dekontaminacji w zale˝noÊci
od obszaru ryzyka epidemiologicznego. W ka˝dym szpitalu
analizie poddano procedury higieniczne stosowane na
czterech oddziałach szpitalnych – dwóch zabiegowych
i dwóch niezabiegowych (informacje dotyczàce szpitali
uczestniczàcych w badaniu przedstawia tabela nr 1)

TABELA 1. DANE DOTYCZÑCE UCZESTNICZÑCYCH W BADANIU SZPITALI
LP ODDZIAŁ SZPITALNY

LICZBA

LICZBA HOSPITALIZACJI
LICZBA ŁÓ˚EK
W MIESIÑCU

1

Chirurgia

11

2 245

551

2

Ortopedia

10

1 419

412

3

Ginekologia i poło˝nictwo

2

256

37

4

Interna

10

2 301

603

5

Neurologia

4

460

127

6

Kardiologia

2

335

59

7

Pediatria

2

413

77

8

Rehabilitacja

2

103

52

9

Psychiatria

2

145

98

10 Zakaêny

2

394

85

11 Dermatologia

1

63

25

48

8 134

2 126

SUMA
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W zastosowanych metodach badawczych przyj´to,
˝e dekontaminacja prowadzona jest poprzez obni˝anie poziomu ska˝enia (mycie), eliminacj´ wegetatywnych (dezynfekcja niskiego i Êredniego stopnia)
oraz przetrwalnikowych form drobnoustrojów
(dezynfekcja wysokiego stopnia, sterylizacja).
JednoczeÊnie wraz z post´pem medycyny, obserwowana jest zmiana wymagaƒ stawianym technologiom utrzymania czystoÊci mikrobiologicznej
w otoczeniu pacjenta. Ârodowisko szpitalne to miejsce, w którym, wraz z pacjentem, personelem oraz
aparaturà i sprz´tem medycznym pojawiajà si´ zdolne do zasiedlania Êrodowiska nieo˝ywionego oraz
do kolonizacji organizmu ludzkiego drobnoustroje
chorobotwórcze. W ostatnich latach, zasadniczej
zmianie uległa tak˝e dotychczasowa kwalifikacja
post´powania zwiàzanego z rozdziałem stref, procedur oraz pacjentów na tzw. „brudnych” i „czystych”.
Aktualnie obowiàzuje zasada, ˝e przy zapewnieniu
skutecznej wymiany powietrza, to prawidłowo dobrana i wykonana procedura dekontaminacji, a nie
kolejnoÊç, w jakiej poszczególni pacjenci majà
wykonywane procedury medyczne, stanowi rzeczywistà ochron´ pacjenta przed kolonizacjà lub aktywnym zaka˝eniem.
Kluczowe znaczenie dla bezpieczeƒstwa pacjenta
i personelu medycznego, ma zapewnienie skutecznej
dekontaminacji powierzchni stanowiàcych rzeczywiste zagro˝enie epidemiologiczne, a czynnikiem
wpływajàcym na poziom ryzyka zwiàzany z transmisjà patogenów alarmowych i rozwoju zaka˝enia szpitalnego jest sposób wykonania procedur higienicznych zwiàzanych z dekontaminacjà aparatury
i sprz´tu medycznego oraz powierzchni. A poniewa˝
biologiczne czynniki ryzyka w Êrodowisku szpitalnym
najcz´Êciej przenoszone sà za poÊrednictwem ràk,
sprz´tu i aparatury medycznej, istotne znaczenie dla
wyboru właÊciwego preparatu myjàcego lub dezynfekujàcego, ma zdefiniowanie rzeczywistego poziomu ryzyka, czyli odpowiedê na pytanie – które
powierzchnie myç a które dezynfekowaç?
Pierwszym kryterium, definiujàcym rodzaj stosowanej procedury dekontaminacyjnej jest okreÊlenie
czy doszło do ska˝enia powierzchni wydalinami
i wydzielinami pochodzenia ludzkiego (np. krew,
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mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, treÊç ˝ołàdkowa,
kał, plwocina). W przypadku, gdy ska˝enie wystàpiło, zaleca si´ usuni´cie materiału biologicznego
za pomocà higroskopijnego materiału jednorazowego (lignina, r´cznik papierowy), a nast´pnie wykonanie miejscowej dezynfekcji Êredniego stopnia przy
u˝yciu preparatu dobrze penetrujàcego w obcià˝eniu białkiem, o spektrum bakterio-, grzybo-, wirusoi pràtkobójczym działajàcym w czasie nie dłu˝szym
ni˝ 15 minut.
Drugim, stosowanym podczas wyboru metody
dekontaminacji kryterium, jest okreÊlenie rodzaju
strefy, z którà pacjent si´ bezpoÊrednio lub poÊrednio kontaktuje z okreÊlonà cz´stotliwoÊcià i w okreÊlonym zakresie. W Êrodowisku szpitalnym wyró˝niç
mo˝na dwa podstawowe strefy: bezdotykowà
i dotykowà.
Strefa
bezdotykowa,
obejmuje
wszystkie
powierzchnie, które nie majà bezpoÊredniego kontaktu z pacjentem za poÊrednictwem ràk personelu,
pacjentów, osób odwiedzajàcych oraz sprz´tu
medycznego. Ryzyko kontaminacji tych obszarów
jest na ogół niewielkie. Podobnie jak ryzyko, przeniesienia na pacjenta ewentualnego, znajdujàcego si´
na tych powierzchniach zanieczyszczenia. W Êrodowisku szpitalnym do strefy bezdotykowej zaliczono
m.in. podłogi, Êciany, okna.
Strefa dotykowa, obejmuje wszystkie powierzchnie,
z którymi pacjent, personel i osoby odwiedzajàce
kontaktujà si´ cz´sto, ale które nie zostały ska˝one
wydalinami i wydzielinami pochodzenia ludzkiego
(np. krew, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, treÊç
˝ołàdkowa, kał, plwocina). Z uwagi na cz´sty kontakt
za poÊrednictwem ràk lub sprz´tu medycznego,
ryzyko kontaminacji tych obszarów jest du˝e.
Podobnie jak ryzyko przeniesienia znajdujàcego si´
na tych powierzchniach zanieczyszczenia na ka˝dà
kontaktujàcà si´ z nimi osob´. W Êrodowisku szpitalnym do strefy dotykowej zaliczono m.in. klamki
i uchwyty, kontakty i słuchawki telefoniczne, ramy
łó˝ek i por´cze krzeseł, blaty robocze, drobny
sprz´t medyczny, stref´ wokół umywalki. Dodatkowo
obszar ten obejmuje tak˝e zewn´trzne powierzchnie drobnego sprz´tu medycznego np. pomp infuzyjnych, respiratorów, inhalatorów, kardiomonitorów.
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O wyborze metody post´powania zwiàzanych
z wykonaniem dekontaminacji w sferze bezdotykowej
i dotykowej decyduje ostatecznie szpitalny Zespół
ds. kontroli zaka˝eƒ, dostosowujàc metod´ i stosowane w niej preparaty do rzeczywistego poziomu
zagro˝enia zwiàzanego z rodzajem stosowanych
procedur medycznych. Oryginalny podział czynnoÊci
dekontaminacji w szpitalu wykorzystany w badaniu
prezentuje tabela nr 2.
O rzeczywistej skutecznoÊci stosowanej w praktyce dekontaminacji, prowadzàcej do zmniejszenia
ryzyka udziału Êrodowiska szpitalnego w transmisji
drobnoustrojów alarmowych, zapobiegania utrzymywaniu si´ w Êrodowisku szpitalnym szczepów epidemicznych o wysokim poziomie zjadliwoÊci oraz
redukcji ryzyka rozwoju nosicielstwa i aktywnego
zaka˝enia personelu i pacjentów, decyduje nie tylko
prawidłowe zdefiniowanie ryzyka i odpowiedni wybór
metody post´powania, ale tak˝e wykonanie dekontaminacji w praktyce. W ramach realizowanego
zadania przeprowadzono ocen´ sytuacji w wybranych szpitalach.
Badania wykonano w oparciu o analiz´ i ocen´
udost´pnionych przez szpitale procedur, standardów
i instrukcji post´powania, informacji definiujàcych
poziom zabezpieczenia w Êrodki i sprz´t niezb´dny
do wykonania procedury w praktyce oraz szczegółowà analiz´ miesi´cznego zu˝ycia preparatów myjàcych, dezynfekujàcych i Êrodków pioràcych. Wykaz
niezb´dnych do przeprowadzenia badania procedur
obejmował nast´pujàce obszary:
1. Higiena ràk – analiza dost´pnoÊci i poziomu wykorzystania preparatów
2. Sprzàtanie pomieszczeƒ z uwzgl´dnieniem:
a. Metod post´powania – mycie, dezynfekcja niskiego lub Êredniego stopnia
b. Cz´stotliwoÊci wykonania – iloÊç cykli w ciàgu
doby
c. Rodzaju czynnoÊci – sprzàtanie codzienne
i gruntowne
3. Dezynfekcja miejscowa w przypadku ska˝enia
materiałem organicznym np. krew, mocz, płyn
mózgowo-rdzeniowy, treÊç ˝ołàdkowa, kał,
plwocina

4. Post´powanie ze sprz´tem i aparaturà medycznà
– łó˝ko, meble, aparatura medyczna (np. pompy
infuzyjne), stół operacyjny i zabiegowy z uwzgl´dnieniem:
a. Metod post´powania – mycie, dezynfekcja niskiego lub Êredniego stopnia
b. Cz´stotliwoÊci wykonania – iloÊç cykli w ciàgu doby
c. Rodzaj czynnoÊci – sprzàtanie codzienne
i gruntowne
5. Przygotowanie i przechowywanie roztworów roboczych myjàcych i dezynfekujàcych
6. Post´powanie ze sprz´tem sprzàtajàcym (systemy
wózkowe, wiadra zwykłe):
a. Rodzaj metody – mycie, dezynfekcja
b. Miejsce wykonania – lokalnie (oddział) centralnie
(wydzielone pomieszczenie)
7. Post´powanie ze sprz´tem sprzàtajàcym
(nakładki do mopów, szmaty, Êciereczki):
a. Rodzaj metody – pranie zwykłe lub dezynfekcyjne
b. Miejsce wykonania – lokalnie (oddział), centralnie
(wydzielone pomieszczenie, pralnia)
8. Post´powanie z odpadami, bieliznà szpitalnà
w tym podczas transportu:
a. Czystego (np. bielizna czysta)
b. Brudnego (np. bielizna brudna, odpady).
Podczas badania wykorzystano opracowanà
w Zakładzie Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ
Szpitalnych dokumentacj´ umo˝liwiajàcà nie tylko
zbieranie danych, ale tak˝e pozwalajàcà na przeprowadzenie wnikliwej i szczegółowej oceny
stanu faktycznego zwiàzanego ze zgodnoÊcià
wykonania procedury w praktyce z jej teoretycznymi zało˝eniami. Dokumentacja obejmowała
nast´pujàce informacje:
1. Podstawowe dane statystyczne – liczba i Êredni
czas hospitalizacji, liczba i poziom wykorzystania
łó˝ek, liczba personelu medycznego i pomocniczego, iloÊç i rodzaj pomieszczeƒ
2. Rodzaj i definiowany poziom zu˝ycia:
a. Sprz´tu sprzàtajàcego
b. Ârodków myjàcych
c. Preparatów dezynfekcyjnych
d. Ârodków pioràcych.
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CZYNNOÂå

STREFA 2
OBSZAR DEZYNFEKCJI
NISKIEGO STOPNIA

STREFA 3
OBSZAR DEZYNFEKCJI
ÂREDNIEGO STOPNIA

PREPARAT

PROFESJONALNY
DETERGENT

PREPARATY O SPEKTRUM (B,F)
oraz V-OSŁONKOWE
(m.in. HBV, HCV, HIV)

PREPARATY O SPEKTRUM
(B,F,V,Tbc) wszystkie V
(osłonkowe i nieosłonkowe)

korytarze zewn´trzne
klatki schodowe
korytarze wewn´trzne
windy
poczekalnie dla pacjentów
kuchnia i stołówka
biura
sale wykładowe
pomieszczenia techniczne
szatnie
magazyny zasobów
czystych (apteka, oddział, pralnia)
ogólne sale chorych
pokoje socjalne personelu
gabinety diagnostyki nieinwazyjnej

pokoje zabiegowe
(lekarskie i piel´gniarskie)
gabinety diagnostyki inwazyjnej
toalety i łazienki
sale chorych (IT, SOR, dializy)
sale chorych z immunosupresjà
izolatki
pomieszczenia laboratoryjne
(ogólne)
sterylizatornia (strefa materiałów
czystych, strefa materiałów
wysterylizowanych)

blok operacyjny
trakt porodowy
brudowniki
pomieszczenia składowania
odpadów, brudnej bielizny
pomieszczenie pro mortem
i patomorfologii
pomieszczenia laboratoryjne
(mikrobiologia)
sterylizatornia (strefa materiałów
ska˝onych)
pralnia (strefa brudna)
pomieszczenie prania mopów

korytarze zewn´trzne
klatki schodowe
biura
sale wykładowe
pomieszczenia techniczne
szatnie
kuchnia i stołówka
pokoje socjalne personelu

korytarze wewn´trzne
windy
poczekalnie dla pacjentów
sterylizatornia (strefa materiałów
czystych, strefa materiałów
wysterylizowanych)
magazyny zasobów czystych
(apteka, oddział, pralnia)
ogólne sale chorych
gabinety diagnostyki nieinwazyjnej
pralnia (strefa czysta)

blok operacyjny
trakt porodowy
pokoje zabiegowe
(lekarskie i piel´gniarskie)
gabinety diagnostyki inwazyjnej
toalety i łazienki
sale chorych (IT, SOR, dializy)
sale chorych z immunosupresjà
izolatki
pomieszczenia laboratoryjne
(ogólne i mikrobiologia)
pomieszczenia pro mortem
i patomorfologii,
brudowniki
pomieszczenia składowania
odpadów, brudnej bielizny
sterylizatornia (strefa materiałów
ska˝onych)
pralnia (strefa brudna)
pomieszczenie prania mopów

STREFA DOTYKOWA

STREFA 1
OBSZAR MYCIA

STREFA BEZDOTYKOWA

TABELA 2. ZAKRES STREF I CZYNNOÂCI DEKONTAMINACJI W SZPITALU
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Oceniajàc zawartoÊç merytorycznà procedur, standardów i instrukcji, zwracano uwag´ na poziom uszczegółowienia wszystkich elementów procedury (ze szczególnym uwzgl´dnieniem fazy przygotowania i wykonania
procedury w praktyce), analizowano zgodnoÊç procedur
z obowiàzujàcymi normami PN/EN oraz aktualnym prawem. Szczegółowej analizie i ocenie poddano poziom
zu˝ycia dost´pnych preparatów myjàcych, dezynfekujàcych i pioràcych oraz sprz´tu do utrzymania higieny
w szpitalu. Analizie poddano fakt, w jakim stopniu
dost´pnoÊç sprz´tu i Êrodków umo˝liwia prawidłowe
i skuteczne wykonanie procedury w praktyce.
W uczestniczàcych w badaniu szpitalach zaobserwowano nieprawidłowoÊci na poziomie opracowania oraz
wdra˝ania procedur, standardów i instrukcji post´powania. Analiza zu˝ycia Êrodków wykazała trudnoÊci w zebraniu odpowiednich danych wynikajàce z niespójnoÊci obowiàzujàcych w praktyce procedur. Niemo˝noÊç realnej
oceny zu˝ycia sprz´tu i preparatów wskazuje na brak
mo˝liwoÊci prowadzenia skutecznego nadzoru nad procedurami dekontaminacji. Szczególnie trudny dost´p
do definiujàcych poziom zu˝ycia informacji obserwowano
w przypadku szpitali korzystajàcych z usług firm zewn´trznych – tylko 2 spoÊród kontrolowanych szpitali wymagały
od firmy zewn´trznej takiego rozliczenia. Tymczasem to
szpital wybierajàc na drodze przetargu zewn´trznego
usługodawc´, jest zobowiàzany do bie˝àcej kontroli realizacji umowy zawartej z zewn´trznym usługodawcà.
Analizujàc wartoÊç merytorycznà udost´pnionych
przez uczestniczàce w badaniu szpitale procedur, standardów i instrukcji post´powania stwierdzono, ˝e nie
wszystkie zawarte w przedstawionej do analizy dokumenty sà zgodne z aktualnym stanem wiedzy, a niektóre
zawarte w nich informacje mogà skutkowaç bł´dem na
poziomie wykonania, a tym samym przeniesieniem ska˝enia mikrobiologicznego z jednego obszaru do nast´pnego. Stwierdzono niespójnoÊç zapisów pomi´dzy
poszczególnymi procedurami, co mo˝e doprowadziç nie
tylko do nieprawidłowej interpretacji, ale mo˝e tak˝e skutkowaç dowolnym wykonaniem procedury w praktyce.
W badanych szpitalach nie działajà eksperckie zespoły
zadaniowe a obowiàzujàce procedury, standardy
i instrukcje higieniczne opracowane sà na ogół przez
jednà osob´, co nie gwarantuje w pełni jakoÊci procedur.
W niektórych przypadkach stwierdzono, ˝e ta sama
osoba opracowywała i zatwierdzała procedur´.
Analizujàc zasady wdra˝ania procedur w praktyce,
stwierdzono niepełne informacje na temat terminu

wdro˝enia, planowanego terminu oceny skutecznoÊci
oraz informacji czy i kto opiniował i zatwierdzał procedur´ w praktyce.
Stwierdzono ograniczanie dezynfekcji powierzchni
dotykowych na rzecz ich mycia. Ograniczanie czynnoÊci
dekontaminacji w odniesieniu do powierzchni dotykowych i bezdotykowych do 1-2 razy dziennie, z uwagi na
specyfik´ oddziałów (zabiegowe), rodzaj wykonywanych
procedur inwazyjnych oraz wielkoÊç sal (tak˝e 6-8 osobowych) i iloÊç hospitalizowanych pacjentów jest nieprawidłowe. Dost´pna na oddziałach iloÊç sprz´tu (mopy)
oraz preparatów myjàcych, dezynfekujàcych i pioràcych
u˝ywanych podczas czynnoÊci porzàdkowych wykonywanych na oddziałach szpitalnych, jest niewystarczajàca,
co skutkuje brakiem mo˝liwoÊci wykonania procedury
w praktyce, a tym samym przeniesieniem ska˝enia
mikrobiologicznego z jednego obszaru do nast´pnego:
1. Przeprowadzona w badaniu szczegółowa analiza
dost´pnych preparatów myjàcych przeznaczonych
do sprzàtania w sferze bezdotykowej, w wi´kszoÊci
przypadków wykazała nieprawidłowoÊci na poziomie doboru preparatów. Zamiast dost´pnych na
rynku profesjonalnych, dostosowanych do poziomu
zabrudzenia i rodzaju mytej powierzchni detergentów, wyst´pujàcych cz´sto w formie łatwych do
dozowania super koncentratów, najcz´Êciej stosowanym preparatem był płyn do mycia naczyƒ.
2. Podczas badania wykazano wyjàtkowo niski poziom
zu˝ycia preparatów myjàcych, w skrajnych przypadkach kształtujàcy si´ na poziomie od kilku do
kilkunastu litrów roboczych preparatu na cały
oddział na dob´.
3. Dobór preparatów przeznaczonych do wykonywanej
zarówno w obszarze bezdotykowym jak i dotykowym dezynfekcji niskiego i Êredniego stopnia
w wielu wypadkach jest prawidłowy, ale cz´sto
bardzo zani˝any poziom zu˝ycia tych preparatów
uniemo˝liwia prawidłowe wykonanie czynnoÊci
porzàdkowych zgodnie z zało˝eniami procedury.
4. Analiza wykonania procedur sprzàtania wskazuje
na wielokrotne wykorzystanie tych samych nakładek mopów oraz myjàcych lub dezynfekujàcych
roztworów roboczych. Takie post´powanie skutkuje
przeniesieniem ska˝enia mikrobiologicznego z jednego obszaru na drugi. Wiele z prezentowanych
podczas badania procedur sprzàtania zaleca
wprawdzie zmian´ nakładek mopów po ka˝dym
pomieszczeniu, ale zało˝enie to, z uwagi na iloÊç
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dost´pnych, deklarowanych przez szpitale nakładek
do mopów, nie jest w wi´kszoÊci przypadków mo˝liwe do wykonania. Wykonanie czynnoÊci porzàdkowych zgodnie z procedurà jest cz´sto mo˝liwe
w sytuacji, gdy przed powtórnà procedurà sprzàtania, nakładki zostanà przekazane do prania dezynfekcyjnego, a po upraniu i wysuszeniu w tym samym
dniu zostanà przekazane z powrotem na oddziały.
Tymczasem udost´pniona podczas badania dokumentacja nie definiuje cz´stotliwoÊci prania nakładek podczas dnia pracy, a ich pełna dost´pnoÊç
w ciàgu tygodnia jest w wi´kszoÊci wypadków ograniczona do dni roboczych.
5. Rodzaj preparatów wykorzystywanych do prawidłowego zabezpieczenia nakładek do mopów (pranie
dezynfekcyjne) we wszystkich poddanych analizie
przypadkach jest z uwagi na dobór lub iloÊç preparatów nieprawidłowy.
Brak zabezpieczenia Êrodków powoduje, ˝e prawidłowo zdefiniowana procedura, nie jest wykonana w praktyce. Najlepiej jest to widoczne na przykładzie procedury
higieny ràk. Wszystkie szpitale właÊciwie definiujà nie
tylko ryzyko kontaminacji (okreÊlajàc zakres wykonania
procedury), ale tak˝e dokonujà prawidłowego wyboru
dost´pnych na rynku profesjonalnych preparatów
do dezynfekcji ràk. Jednak ich zu˝ycie kształtuje si´
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na niezwykle niskim poziomie i w zale˝noÊci od oddziału
pozwala na wykonanie odpowiednio od 0.31 do 9.92 cykli
dezynfekcyjnych na ka˝dego hospitalizowanego pacjenta w ciàgu doby. Szczegółowo sytuacj´ definiuje
tabela nr 3. Analizujàc i oceniajàc poziom zu˝ycia, posłu˝ono si´ próbà zdefiniowania minimalnego poziomu zu˝ycia
preparatów do dezynfekcji ràk zu˝ywanych podczas
wykonywania procedur inwazyjnych. Na podstawie zaprezentowanych danych stwierdzono, ˝e ˝aden oddział nie
spełnia warunków w tym zakresie a dost´pna, deklarowana iloÊç preparatów do dezynfekcji ràk, jest w stosunku
do potrzeb, wielokrotnie zani˝ona. Deklarowany i poddawany analizie poziom zu˝ycia preparatów do dezynfekcji
ràk nie zabezpiecza w pełni potrzeb oddziałów i uniemo˝liwia wykonanie higieny ràk zgodnie z opracowanà procedurà w sposób bezpieczny zarówno dla pacjenta jak
i personelu. Procedura higieny ràk w ˝adnym z uczestniczàcym w badaniu szpitali nie stanowi rzeczywistej ochrony przed transmisjà znajdujàcych si´ w Êrodowisku szpitalnym patogenów alarmowych a tym samym nie ogranicza przed rozwojem kolonizacji lub aktywnego zaka˝enia.
Zarówno szpitale jak i działajàce na ich rzecz usługodawcy zewn´trzni, nie zawsze przedstawiajà szczegółowà
ewidencj´ zu˝ycia dost´pnych Êrodków, co uniemo˝liwia
szczegółowà ocen´ poziomu Êwiadczonych na rzecz
szpitala i jego pacjentów usług.

Tabela 3. Liczba cykli dezynfekcyjnych na hospitalizowanego pacjenta w ciàgu doby.
LP ODDZIAŁ SZPITALNY

MIN. LICZBA CYKLI/PACJENTA
NA DOB¢ MINIMUM

MAX. LICZBA CYKLI/PACJENTA
NA DOB¢

1

Chirurgia

0.89

3.47

2

Ortopedia

1.22

7.41

3

Ginekologia i poło˝nictwo

2.47

3.97

4

Interna

0.31

4.32

5

Neurologia

1.26

1.71

6

Kardiologia

0.62

4.49

7

Pediatria

0.99

3.24

8

Rehabilitacja

1.16

1.74

9

Psychiatria

1.39

1.88

10 Zakaêny

BD

9.92

11 Dermatologia

BD

3.44

ÂREDNIA

1.03

3.792
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Podsumowujàc uzyskane w badaniu wyniki, mo˝na
stwierdziç, ˝e dzi´ki zastosowanemu oryginalnemu
modelowi oceny wykazano nieprawidłowoÊci zwiàzane
zarówno z opracowaniem, wdra˝aniem jak i praktycznym zastosowaniem procedur higienicznych w poddawanych kontroli szpitalach. Ocena procedur wykazała,
˝e prawidłowe zdefiniowanie poziomu ryzyka epidemiologicznego oraz właÊciwy dobór odpowiedniej
metody post´powania (mycie, dezynfekcja niskiego
lub Êredniego stopnia) lub właÊciwego preparatu myjàcego, dezynfekujàcego lub pioràcego, nie gwarantuje
skutecznoÊci procedury w praktyce. Szczegółowa analiza zu˝ycia sprz´tu sprzàtajàcego, preparatów myjàcych, dezynfekujàcych, pioràcych oraz warunków,
wykonania (miejsce, cz´stotliwoÊç) wykazała, ˝e nieprawidłowe zu˝ycie Êrodków mo˝e skutkowaç bł´dem
na poziomie wykonania (brakiem mo˝liwoÊci wykonania procedury w praktyce). Badanie wykazało tak˝e, ˝e
o ile ocena rzeczywistego poziomu zu˝ycia dost´pnych
Êrodków (sprz´t, preparaty) jest mo˝liwa, o tyle niezwykle trudna jest obiektywna ocena rzeczywistych potrzeb
w tym zakresie.
Według oceny inspektorów NIK, na 12 skontrolowanych szpitali, ocen´ właÊciwà otrzymały 2 szpitale
(17%), ocen´ zadowalajàcà 7 szpitali (58%) a ocen´
niezadowalajàcà 3 szpitale (25%).
PiÊmiennictwo
1) “Guideline for Disinfection and Sterilization
in Healthcare Facilities”, CDC, 2008
2) “Guidelines for Environmental Infection Control
in Healthcare Facillities”, CDC, 2003
3) “Guideline for Isolation Precautions: Preventing
Transmision of Infectious Agents in Healthcare
Settings” CDC, 2007
4) Damiani N.N., “Manual of infection control procedures” 1997.
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Profilaktyka zaka˝eƒ dost´pów naczyniowych
w hemodializie
Anetta Makowska
Diaverum, Olsztyn

Pacjenci dializowani to grupa osób istotnie nara˝onych na zwi´kszone ryzyko wystàpienia zaka˝enia
i powikłaƒ z tym zwiàzanych. Ocenia si´, ˝e problem
ten dotyczy 20-30% dializowanych pacjentów. W myÊl
zasady lepiej zapobiegaç ni˝ leczyç – priorytetowym
zadaniem jest profilaktyka zaka˝eƒ. Âwiatowi eksperci
w tej dziedzinie podkreÊlajà, ˝e wdro˝enie narz´dzi
w postaci procedur jest bezwzgl´dnym obowiàzkiem
i priorytetem w procesie zarzàdzania, a dotyczà one
całego personelu medycznego .
Powikłania infekcyjne przetok t´tniczo-˝ylnych oraz
centralnych dost´pów naczyniowych (CVC) stanowià
jednà z najcz´stszych przyczyn utraty funkcjonalnego
dost´pu naczyniowego w hemodializie. Utrata dost´pu
naczyniowego to problem, którego konsekwencje to
nie tylko hospitalizacja czy obni˝enie jakoÊci ˝ycia pacjenta ale przede wszystkim jest to istotny czynnik ryzyka zgonu. Przetoka t´tniczo-˝ylna jest najbardziej
po˝àdanym stałym dost´pem naczyniowym z uwagi na
ni˝sze ryzyko wyst´powania wielu powikłaƒ w tym
zaka˝enia.
èródłem bakterii odpowiedzialnych za zaka˝enia
dost´pów naczyniowych jest zarówno flora skóry pacjenta, personelu jak i Êrodowisko szpitalne. W ciàgu
ostatnich 20 lat zaobserwowano zmiany w etiologii
posocznic odcewnikowych. Badania w 300 amerykaƒskich szpitalach w ramach Narodowego Programu
Nadzoru nad Zaka˝eniami Szpitalnymi wykazały, ˝e
roÊnie liczba zaka˝eƒ wywołanych przez gronkowce
koagulazo-ujemne oraz enterokoki. W przypadku przetoki naczyniowej głównym czynnikiem etiologicznym
jest Staphyloccocus aureus oraz gronkowce koagulazo-ujemne
Profilaktyka zaka˝eƒ dost´pów naczyniowych koncentruje si´ głównie na:
1) Zapobieganiu kolonizacji skóry w okolicy wkłucia
cewnika

2) Zapobieganiu zaka˝enia Êwiatła cewnika
3) Zapobieganiu wtórnych zaka˝eƒ wszczepów
naczyniowych i przetok z naczyƒ własnych
Do osiàgni´cia tych zało˝eƒ niezb´dne jest wdro˝enie
procedur rutynowego post´powania piel´gniarskiego ze
zwróceniem szczególnej uwagi na sprz´t i u˝yte Êrodki
do ich realizacji.
Profilaktyka - wytyczne ogólne :
1) Bezwzgl´dne przestrzeganie higieny ràk
a) Szkolenie i kontrola personelu
b) Szkolenie i kontrola pacjenta
2) Stosowanie Êrodków ochronnych
a) Cewnik: maseczka + jałowe r´kawiczki
b) Przetoka: nie jałowe r´kawiczki+ przyłbica
3) Dobór odpowiedniego typu opatrunków
a) Cewnik: jałowe opatrunki włókninowe lub półprzepuszczalne
b) Przetoka: jałowe opatrunki gazowe lub specjalistyczne tamujàce krwawienie
4) Redukcja do minimum cz´stoÊci otwierania portów
cewnika lub zastosowanie zamkni´cia cewnika
(łàcznik) umo˝liwiajàcego bezigłowà obsług´
5) Dobór odpowiednich materiałów opatrunkowych
a) Cewnik: jałowe opatrunki nie pylàce, jałowa serweta
b) Przetoka: jałowe opatrunki nie pylàce, serweta
zabezpieczajàca, plastry mocujàce indywidualnie
przygotowane
6) Dobór odpowiednich Êrodków dezynfekcyjnych do
skóry, błon Êluzowych, zakoƒczeƒ cewnika
7) Edukacja
a) Edukacja personelu
b) Edukacja pacjenta i jego opiekuna
8) Optymalizacja metod piel´gnacji miejsca wkłucia
a) Techniki bezdotykowe
9) Zapobieganie tworzeniu si´ zakrzepów na Êcianie
cewnika: stosowanie heparyny lub cytrynianów,
przepłukiwanie cewnika 0,9% Na Cl
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10) Monitorowanie wyglàdu
dost´pów naczyniowych
a) Karta piel´gnacji cewnika
b) Badanie fizykalne przetoki

i

funkcjonalnoÊci

Przygotowanie cewnika do rozpocz´cia dializy –
algorytm post´powania
1. Materiał u˝ywany w procedurze przygotowania
cewnika do dializy kompletujemy przed
planowanymi czynnoÊciami.
2. Personel i pacjent w czasie manipulacji przy
cewniku muszà mieç zało˝one maseczki
ochronne.
3. Standardowe korki słu˝àce do zamkni´cia Êwiatła
cewnika sà materiałem jednorazowego u˝ytku.
4. Wszelkie czynnoÊci zwiàzane z obsługà cewnika
po zdj´ciu zabezpieczenia (gazik) i dezynfekcji
koƒcówek wykonujemy w jałowych r´kawiczkach
na jałowej serwecie.
5. Oceniamy wyglàd cewnika pod kàtem uszkodzeƒ
mechanicznych oraz jego umocowania.
6. Koƒcówki cewnika przed usuni´ciem starych
korków oraz przed rozłàczeniem układu na koniec
HD muszà byç zdezynfekowane preparatem zalecanym przez producenta cewnika
7. Po odciàgni´ciu heparyny ze Êwiatła cewnika,
przepłukujemy cewnik 0,9% Na Cl
8. Po połàczeniu cewnika z drenami miejsce połàczenia nale˝y zabezpieczyç jałowym gazikiem
w celu ochrony przed kontaminacjà.

Zmiana opatrunku – algorytm post´powania
1. Zmiana opatrunku przed hemodializà zgodnie
z zasadami aseptyki i antyseptyki co najmniej
1x w tygodniu lub cz´Êciej w zale˝noÊci od rodzaju opatrunku
2. Materiały niezb´dne do tej czynnoÊci kompletujemy
przed zmianà opatrunku.
3. Personel i pacjent w trakcie wykonywania procedury muszà mieç zało˝one maseczki ochronne.
4. Wszelkie manipulacje w okolicy wkłucia cewnika
po usuni´ciu starego opatrunku wykonujemy
w r´kawiczkach jałowych z u˝yciem jałowej
serwety.
5. Miejsce wkłucia cewnika jest oceniane pod kàtem
wystàpienia cech stanu zapalnego przed zastosowaniem preparatów dezynfekcyjnych.
6. Zalecanymi Êrodkami do dezynfekcji ujÊcia
zewn´trznego cewnika sà preparaty przeznaczone
do błon Êluzowych.
7. Wykonane czynnoÊci i obserwacje odnotowujemy
zawsze na karcie piel´gnacji cewnika.
Aktywne i konsekwentne wdra˝anie procedur profilaktyki zaka˝eƒ dost´pów naczyniowych niewàtpliwe
wpłynie na ich funkcjonalnoÊç, a tym samym na jakoÊç
˝ycia pacjenta. Gwarancjà długotrwałego i prawidłowego funkcjonowania dost´pów naczyniowych do dializ jest zminimalizowanie ryzyka zaka˝eƒ poprzez
przestrzeganie procedur i zasad ich piel´gnacji.

9. Po zakoƒczonym zabiegu koƒcówki cewnika
zabezpieczamy jałowym gazikiem w sposób
uniemo˝liwiajàcy przypadkowe otwarcie
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Monitorowanie zaka˝eƒ miejsca operowanego
z uwzgl´dnieniem czynników ryzyka*
Krystyna Paszko, Krzysztof Wójcikiewicz
Szpital Specjalistyczny Êw. Wojciecha w Gdaƒsku

Zaka˝enie miejsca operowanego b´dàce drugim co
do cz´stoÊci zaka˝eniem diagnozowanym na oddziałach chirurgicznych od wielu lat zajmuje niezmiennie
jednà z głównych przyczyn zachorowalnoÊci i ÊmiertelnoÊci wÊród pacjentów poddawanych zabiegowi operacyjnemu. Bioràc pod uwag´, ˝e przewa˝ajàca liczba
operacji odbywa si´ w polu czystym lub czystym
ska˝onym, liczba stwierdzanych powikłaƒ infekcyjnych
dotyczàcych miejsca operowanego staje si´ czułym
wskaênikiem jakoÊci wykonywanych usług. Coraz lepsza znajomoÊç patogenezy zaka˝eƒ oraz stosowanie
nowoczesnych technik operacyjnych takich jak metody
videoskopowe i zwiàzany z nimi mniejszy uraz tkanek,
skrócony czas pobytu w szpitalu czy szybsza aktywnoÊç po zabiegu, przyczyniajà si´ do spadku wyst´powania infekcji, ale ich całkowita eliminacja nie jest
mo˝liwa. Wprowadzajàc jednak efektywne metody kontroli zaka˝eƒ mo˝na je skutecznie ograniczyç.
Celem przeprowadzonej analizy była ocena wpływu
procedur medycznych oraz czynników ryzyka zwiàzanych bezpoÊrednio z pacjentem na cz´stoÊç wyst´powania zaka˝eƒ miejsca operowanego po wybranych
operacjach w obr´bie jamy brzusznej. Badaniem obj´to 237 pacjentów operowanych na Oddziale Chirurgii
Ogólnej w Szpitalu Specjalistyczny Êw. Wojciecha
w Gdaƒsku, w okresie od 1 stycznia 2005 r. do
31 marca 2007r. Uwzgl´dniono nast´pujàce problemy:
Jakie swoiste czynniki ryzyka ze strony pacjenta
predysponujà do wystàpienia zaka˝enia miejsca operowanego? Jakie znaczenie na wystàpienie zaka˝enia
miejsca operowanego majà elementy specyficzne dla
danego rodzaju zabiegu? Jaki rzeczywisty wpływ na
rozwój infekcji w miejscu operowanym majà elementy
bezpoÊrednio zwiàzane z post´powaniem chirurgicznym? W jakiej skali Index Ryzyka zaka˝ania miejsca operowanego wg NNISS okreÊla stopieƒ nara˝enia
pacjenta na wystàpienie powikłania septycznego?
Podczas realizacji zadaƒ zwiàzanych z uzyski-

waniem odpowiedzi na sformułowane problemy badawcze uwzgl´dniano stan pacjenta wg skali ASA,
okreÊlano Indeks Ryzyka dla ka˝dego zabiegu operacyjnego wg NNISS poprzez sumowanie czynników
ryzyka wprowadzajàc dodatkowà zmiennà ,, -1 ”, gdy
zastosowano laparoskopowà metod´ operacyjnà.
Ponadto oceniano przebieg gojenia rany operacyjnej,
a tak˝e poddawano szczegółowej analizie takie dane
jak: wiek pacjenta, wyst´powanie chorób współistniejàcych (nowotwór, cukrzyca), rodzaj operacji, stopieƒ
kontaminacji pola operacyjnego (w oparciu o cztery
klasy czystoÊci), czas pobytu w szpitalu do zabiegu
operacyjnego oraz czas utrzymania drena˝u rany operacyjnej.
Wnioski:
Najistotniejszymi czynnikami ryzyka zaka˝enia miejsca operowanego ze strony gospodarza w badanej
grupie były: współistniejàce choroby ogólnoustrojowe
oraz wyst´powanie nowotworu. WÊród elementów
specyficznych dla danego rodzaju zabiegu operacyjnego w badanej grupie czynnikami ryzyka były:
zabieg wykonywany w polu ska˝onym i brudnym, operacje na jelitach oraz wydłu˝ony czas utrzymania
drena˝u rany. Badanie potwierdziło, ˝e Index Ryzyka
ZMO wg NNISS jest wa˝nym wskaênikiem pozwalajàcym oceniç stopieƒ nara˝enia pacjenta na zaka˝enie.
W badanej grupie pacjentów nie zaobserwowano
ró˝nic istotnych statystycznie pomi´dzy wystàpieniem
zaka˝enia, a zmiennymi: płeç, wiek pacjenta i obcià˝enie cukrzycà. Przeprowadzona analiza potwierdziła, ˝e
najcz´stszà przyczynà zaka˝eƒ miejsca operowanego
po operacjach w obr´bie jamy brzusznej jest endogenna flora mikrobiologiczna chorego. Najcz´Êciej
stwierdzanà postacià zaka˝enia miejsca operowanego
w badanej grupie były zaka˝enia powierzchowne.
* Obszernego omówienia tematu dokonano w czasopiÊmie ,,Zaka˝enia” 2009, tom 9 (2)
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Retrospektywna ocena skuteczności wieloaspektowego
programu kontroli zakaeń w Szpitalu Specjalistycznym
św. Wojciecha w Gdańsku
B.aglewska, K.Paszko, K.Braciszewicz,
B.Wicka-Płotka, K.Wójcikiewicz, M.Lorenc
Szpital Specjalistyczny
Êw. Wojciecha w Gdaƒsku

Udowodnionym zjawiskiem jest wzajemna zale˝noÊç pomi´dzy stopniem konsumpcji antybiotyków,
a powstaniem lekoopornoÊci drobnoustrojów.
Niekontrolowane i nieracjonalne stosowanie antybiotyków prowadzi do selekcji welolekoopornych drobnoustrojów w Êrodowisku szpitalnym. Aby temu zapobiec w Szpitalu Specjalistycznym Êw. Wojciecha
w Gdaƒsku wdro˝ono w 2000 roku wieloaspektowy
program nadzoru nad zaka˝eniami. Jednym z wa˝nych
jego elementów było ustalenie zasad i wprowadzenie
polityki antybiotykowej. Po oÊmiu latach dokonano
retrospektywnej analizy danych odpowiadajàc na
pytanie, czy realizacja programu dała wymierne efekty
i korzyÊci.
Strategia działania w ramach programu kontroli
zaka˝eƒ szpitalnych obj´ła m.in.: powołanie zespołu
i komitetu ds. zaka˝eƒ oraz komitetu terapeutycznego,
monitorowanie zaka˝eƒ i patogenów alarmowych,
wprowadzenie jednolitej profilaktyki okołooperacyjnej,
ustalenie receptariusza szpitalnego i podział antybiotyków na trzy grupy dost´pnoÊci z ograniczeniem ich
stosowania, wprowadzenie konsultacji lekarza mikrobiologa w sytuacjach wymagajàcych zastosowania antybiotyku z II lub III grupy dost´pnoÊci, sporzàdzanie
analiz konsumpcji antybiotyków, a tak˝e sporzàdzanie
raportów dotyczàcych czynników etiologicznych
i lekowra˝liwoÊci szczepów.
Dokonano analizy stosowanych antybiotyków w latach 2000-2008 z wykorzystaniem wskaênika
DDD/1000 osobodni hospitalizacji. Oceniono tendencj´ w narastaniu lekoopornoÊci szczepów bakteryjnych ze szczególnym uwzgl´dnieniem flory Gram (-)
o ekspresji ESBL. Wykonano analiz´ badaƒ bakteryjnych w przeliczeniu na 1000 osobodni hospitalizacji.
Porównano udział kosztów antybiotykoterapii w ogólnych kosztach leków.

Najcz´Êciej stosowanym antybiotykiem w 2008 r.
była amoksycylina z kwasem klawulanowym, której
zu˝ycie było prawie 3,5 krotnie wi´ksze ni˝ w roku
2000. Stwierdzono zmniejszone zu˝ycie cefalosporyn
III generacji w leczeniu zaka˝eƒ (o 53,5%).
Zaobserwowano spadek stosowania karbapenemów
(o 24%) i glikopeptydów (o 46%). Rzadziej leczono
pacjentów pieperacylinnà z tazobactamem (o 31,6%).
Stwierdzono obni˝enie udziału w zaka˝eniach pałeczek
Gram ujemnych ESBL (+), nie stwierdzono opornoÊci
enterokoków na wankomycyn´. Zaobserwowano
wzrost wykonywanych badaƒ mikrobiologicznych.
Udział kosztów antybiotykoterapii uległ zmniejszeniu
z 19 do 12,7%.
Wnioski
Nadzór nad stosowaniem antybiotyków w leczeniu
zaka˝eƒ znacznie obni˝a ich zu˝ycie.
Analiza zu˝ycia antybiotyków z zastosowaniem
współczynnika DDD/1000 osobodni hospitalizacji
pozwala na ocen´ tendencji w ich stosowaniu.
Wprowadzenie restrykcji stosowania antybiotyków
obni˝a udział kosztów leczenia. Bie˝àcy nadzór nad
konsumpcjà antybiotyków stymuluje iloÊç diagnostycznych badaƒ mikrobiologicznych. Wdro˝enie
i przestrzeganie programu kontroli zaka˝eƒ w szpitalu
wpływa na zmniejszenie problemu narastania opornoÊci wÊród drobnoustrojów.
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Ogniska epidemiczne w Szpitalu Klinicznym –
doÊwiadczenia własne (2006-2009)
Anna Skoczylas –Janke, Maria Jax
Szpital Kliniczny Przemienienia Paƒskiego UM w Poznaniu

Dochodzenie
epidemiologiczne
prowadzone
w Szpitalu Klinicznym jest niezmiernie trudnym i zło˝onym zagadnieniem. Podejmowane w ognisku epidemicznym działania, wymagajà odpowiedzialnych decyzji, efektywnej organizacji pracy oraz systematycznie
i rzetelnie prowadzonego nadzoru epidemiologicznego.
Zespół ds. Kontroli Zaka˝eƒ Szpitalnych w Szpitalu
Klinicznym odpowiada za:
• stwierdzenie zagro˝enia epidemicznego,
• zgłoszenie raportu wst´pnego zgodnie z wymogami prawnymi,
• przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu si´ patogenu,
• współprac´ ze wszystkimi jednostkami szpitala,
Drobnoustrój jako przyczyna
zaka˝enia i êródło ogniska
epidemicznego

istotnymi z punktu widzenia wygaszenia ogniska
epidemicznego (Dział Techniczny, Apteka, Dział
Administracji, Dział Słu˝b Pomocniczych, Dział Kadr)
• zapobieganie zakłóceniom organizacyjnym i komunikacyjnym w ognisku epidemicznym,
• podsumowanie i analiz´, wraz z Dyrekcjà Szpitala,
zgromadzonej dokumentacji ogniska epidemicznego i okreÊlenie działaƒ majàcych na celu utrzymanie po˝àdanego stanu bezpieczeƒstwa epidemiologicznego.
Dla celów prezentacji, wybrano kilka ognisk epidemicznych, stwierdzonych w Szpitalu Klinicznym
Przemienienia Paƒskiego UM w latach 2006-2009.

G∏ówny rezerwuar/podejrzewane
drogi przenoszenia

Pseudomonas aeruginosa

Woda bie˝àca

Aspergillus sp.

Aparaty oczyszczajàce powietrze –
zbiornik z wodà jako Êrodowisko
wilgotne, które w ciàgu kilku dni
ulega zanieczyszczeniu grzybami
pleÊniowymi.

Staphylococcus aureus, MRSA

Personel medyczny

Podj´te działania

Monta˝ sprz´tu umo˝liwiajàcego
regulowane chlorowanie wody na odcinku
wody dochodzàcej do szpitala;
Dwukrotna dezynfekcja wody bie˝àcej
przy zastosowaniu wysokich st´˝eƒ chloru;
Weryfikacja prowadzonej higieny szpitalnej w oddziale, nowe procedury szkolenie;
Usuni´cie aparatów z oddziału;
Ocena układu wentylacyjnego
w oddziale;
Badania mikrobiologiczne powietrza;
Izolacja chorych;
Weryfikacja procedur;
Szkolenia personelu;
Badania Êrodowiskowe (wymazy: klawiatura komputera, klucze personelu, myszka
komputera, telefon)
Badanie personelu pod kàtem nosicielstwa
w nosie MRSA;
KoniecznoÊç eradykacji u 8 pracowników;
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Wymagania sanitarne dotyczące basenów
przeznaczonych do prowadzenia zabiegów
rehabilitacji w Zakładach Opieki Zdrowotnej
Grayna Dulny
Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa

Nieodłàcznym elementem Êrodowiska, z którym człowiek styka si´ codziennie jest woda. Człowiek wykorzystuje wod´ nie tylko jako po˝ywienie i element gospodarczy ale równie˝ w celach rekreacyjnych oraz w lecznictwie do tzw. zabiegów balneoterapii. Woda, która jest
wykorzystywana przez człowieka powinna byç bezpieczna i nie stwarzaç zagro˝enia zarówno pod wzgl´dem
chemicznym jak i bakteriologicznym. JakoÊç wody przeznaczonej do spo˝ycia oraz na potrzeby gospodarcze
jak równie˝ w akwenach przeznaczonych na kàpieliska
jest regulowana nast´pujàcymi aktami prawnymi:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r prawo wodne (Dz. U.
Nr 239, poz. 2019 z 2005 r)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858)
Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. w sprawie jakoÊci wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417)
Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 paêdziernika 2002 w sprawie wymagaƒ jakim powinna odpowiadaç woda w kàpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530
z 2002 r)
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 27 listopada 2002r w sprawie wymagaƒ jakim powinny odpowiadaç wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà na spo˝ycie.
Pomimo tego, ˝e wiele aktów prawnych okreÊla
wymagania jakie powinna spełniaç woda do picia, na
potrzeby gospodarcze oraz w kàpieliskach to brak jest
jednak od 2002 roku jasnych przepisów regulujàcych
wymagania dla wody w basenach kàpielowych przeznaczonych do publicznego u˝ytku. Nie mniej jednak brak
przepisów odnoszàcych si´ do wymagaƒ sanitarnych
basenów nie zwalnia administratorów od odpowiedzialnoÊci za utrzymanie tego obiektu w nale˝ytym stanie

sanitarnym co zostało wyra˝one w ustawie z 5 grudnia
2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ
i chorób zakaênych u ludzi ( Dz. U. Nr 234, poz. 1570,
z 2008 r ) gdzie w 22 artykule zapisano ˝e właÊciciel,
posiadacz lub zarzàdzajàcy nieruchomoÊcià jest zobowiàzany utrzymywaç jà w nale˝ytym stanie higienicznosanitarnym w celu zapobiegania zaka˝eniom i chorobom zakaênym
W chwili obecnej jedynym rozporzàdzeniem, na którym mo˝emy si´ oprzeç ustalajàc wymogi sanitarne dla
basenów jest rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w sprawie okreÊlenia wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç
zakłady i urzàdzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U.
Nr 161, poz. 1142 z 2006 r) wydanego na podstawie
ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167,
poz.1399 z 2005 r).
Według cytowanego rozporzàdzenia rehabilitacyjny
basen uzdrowiskowy powinien byç napełniany wodà
spełniajàcà jakoÊciowe wymagania dla wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi. Eksploatacja rehabilitacyjnego basenu uzdrowiskowego mo˝e odbywaç si´
wyłàcznie w jednym z nast´pujàcych systemów:
– otwartym – przy stałym dopływie wody z uj´cia
i odpływie wody z basenu,
– cz´Êciowo zamkni´tym przy okreÊlonym dopływie
wody z uj´cia, do wody uzdatnianej metodami
fizycznymi i chemicznymi poza basenem i ponownie
wprowadzanej do basenu;
Pomieszczenia przybasenowe powinny byç podzielone na strefy pacjentów „obutych” i „bosych”.
Poszczególne pomieszczenia powinny byç zorganizowane osobno dla kobiet i m´˝czyzn, umo˝liwiaç
korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne i byç
usytuowane w nast´pujàcej kolejnoÊci:
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– przebieralnie wyposa˝one w indywidualne przebieralnie oraz szafki na ubrania w liczbie odpowiedniej dla
osób korzystajàcych z basenu,
– w´zły sanitarne,
– natryski,
– brodzik.
Sposób eksploatacji basenu oraz sposób monitorowania jakoÊci wody i powietrza hali basenowej powinna
okreÊlaç instrukcja funkcjonalna opracowana dla ka˝dego basenu. Przy basenie, w którym stosuje si´ dezynfekcj´ wody Êrodkami chemicznymi, powinny byç
pomieszczenia dla stacji uzdatniania oraz magazyny
Êrodków chemicznych. Pomieszczenia te powinny byç
wyposa˝one w wentylacje i urzàdzenia pomiarowo-kontrolne do oznaczania chloru (Cl) pozostajàcego w wodzie wypełniajàcej basen. Wloty i wyloty wody oraz jej
spust powinny byç usytuowane w sposób zapewniajàcy
równy przepływ wody we wszystkich przekrojach niecki
basenowej, ponadto powinien byç co najmniej jeden
spust denny umo˝liwiajàcy całkowite opró˝nienie basenu;
Pr´dkoÊç przepływu wody na wlotach powinna wynosiç od 1,0 m/s do 0,5 m/s, na wylotach od 0,3 do 0,5 m/s;
wyloty powinny byç wyposa˝one w zawory odcinajàce.
Dla osób dorosłych niecka basenowa powinna byç
napełniona wodà na gł´bokoÊç 0,7 do 1,35 m; dla dzieci
0,6 do 0,75 m;
Na jednà osob´ korzystajàcà z basenu powinno przypadaç co najmniej 6 m2 lustra wody w basenie.
Basen powinien byç wyposa˝ony w sprz´t do çwiczeƒ, w szczególnoÊci na brzegach niecki powinny
zo-staç zamieszczone uchwyty do çwiczeƒ; por´cze
do çwiczeƒ rehabilitacyjnych powinny zajmowaç minimum 50 % obwodu basenu; mogà one stanowiç
oddzielny element konstrukcyjny, jak te˝ stanowiç stałe
cz´Êci niecki basenowej. WejÊcie do basenu powinno
zapewniaç mo˝liwoÊç wejÊcia osobom o ograniczonej
sprawnoÊci oraz niepełnosprawnym;
Niecka basenowa powinna byç wyposa˝ona w schody i pochylnie, które powinny byç usytuowane tam, gdzie
gł´bokoÊç jest najmniejsza a minimalna szerokoÊç
schodów powinna wynosiç 1 m. Pochylnia lub schody
powinny byç wyposa˝one co najmniej w jednà por´cz.
W skład instalacji basenu powinny wchodziç
– instalacja zasilajàca wodà,
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– instalacja przelewowa wraz ze zbieraczem zanieczyszczeƒ - kanalikiem przelewowym wokół basenu,
– instalacja spustowa odprowadzajàca wod´ do
kanalizacji,
– instalacja wody ciepłej i zimnej;
Posadzka oraz dno i Êciany niecki basenu powinny
byç wyło˝one materiałem wodoszczelnym o powierzchni zabezpieczajàcej przed poÊlizgiem i pozwalajàcym na
ich łatwe mycie i dezynfekcj´. Posadzka powinna byç
wyposa˝ona we wpusty Êciekowe ze spadkiem posadzki w kierunku wpustów w celu zabezpieczenia przed
spływem wody przelewajàcej si´ z basenu. Korzystanie
z basenu powinno odbywaç si´ pod nadzorem terapeuty i ratownika. W widocznych miejscach przy wejÊciu na
basen powinien byç umieszczony regulamin porzàdkowy okreÊlajàcy sposób korzystania z rehabilitacyjnego
basenu uzdrowiskowego. Niezale˝nie od powy˝szego
rozporzàdzenia, instytucje zarzàdzajàce basenami
kàpielowymi przy opracowywaniu procedur sanitarnych
dla basenów kàpielowych posiłkujà si´ projektem rozporzàdzenia Rady Ministrów w sprawie warunków sanitarno-higienicznych obiektów sportowych i rekreacyjnych
oraz zasady sprawowania nadzoru nad ich przestrzeganiem.
Cytowany projekt rozporzàdzenia ma byç aktem
wykonawczym do ustawy o kulturze fizycznej z dn.18
stycznia 1996 r ( Dz. U. Nr 25, poz. 113 z 1996 )
Zapisy zawarte w projekcie rozporzàdzenia w sprawie
warunków sanitarno-higienicznych obiektów sportowych
i rekreacyjnych oraz zasady sprawowania nadzoru nad
ich przestrzeganiem.
Obowiàzki właÊciciela lub administratora basenu:
– prowadzenie bie˝àcej kontroli jakoÊci wody
w obiekcie, pod wzgl´dem spełnienia przez nià
wymagaƒ fizykochemicznych i bakteriologicznych.
Dla zapewnienia jakoÊci wody , badania powinny
byç wykonywane co miesiàc. Punktem odniesienia
badanej wody sà wymagania dla wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi.
– przechowywanie badaƒ z kontroli bie˝àcej przez
okres 5 lat, stosowanie w instalacjach ciepłej wody
okresowej dezynfekcji chemicznej lub termicznej
poprzez podniesienie temperatury wody w całej
instalacji ciepłej wody do co najmniej 70ºC i jej
przepłukanie
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– wykonanie, co najmniej 1x w roku, w instalacji ciepłej wody kontroli poziomu zanieczyszczenia wody
bakteriami z rodzaju Legionella
– przedstawianie na wniosek paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wyników z bie˝àcej
kontroli jakoÊci wody
Wymogi dotyczàce cyrkulacji wody
W basenach krytych i odkrytych nale˝y stosowaç system zamkni´tego obiegu wody z uzdatnianiem oraz
z czynnym przelewem
Stosowane systemy cyrkulacji (zasilania i odbioru)
wody w nieckach basenowych powinny zapewniç:
– ciàgłe i skuteczne usuwanie zanieczyszczeƒ
z powierzchni lustra wody;
– szybkie mieszanie si´ wody uzdatnionej z wodà
znajdujàcà si´ w basenie w całej obj´toÊci niecki
basenowej;
– jednakowe parametry i wskaêniki fizykochemiczne
i bakteriologiczne w całej obj´toÊci wody;
– wymian´ wody w całej obj´toÊci basenu
Nale˝y zapewniç uzupełnianie wody znajdujàcej si´
w niecce basenowej przez wod´ wodociàgowà w iloÊci
nie mniejszej ni˝ 30 l na osob´ i na dob´.
CzynnoÊci majàce zapewniç właÊciwe warunki sanitarnohigieniczne w basenach krytych, odkrytych to mi´dzy innymi opró˝nianie niecki basenowej, gruntowne jej
mycie i dezynfekcj´ z cz´stoÊcià:
– basenów kàpielowych – minimum 1 raz w roku
– basenów z hydromasa˝em – min. 1 raz w tygodniu,
przy równoczesnym opró˝nianiu i czyszczeniu
kanałów powietrznych,
– brodzików i basenów z zimnà wodà (do 2 m3) –
codziennie
WłaÊciciel lub administrator obiektu powinien podjàç
nast´pujàce czynnoÊci w zakresie zapewnienia warunków sanitarno-higienicznych
1) oczyszczanie dna basenu kàpielowego – odsysanie osadu z dna basenu kàpielowego – min. 3x
w tygodniu
2) czyszczenie Êcian niecki basenu kàpielowego –
min. 2x w tygodniu
3) czyszczenie rynny przelewowej – min. 1 x w tygodniu

4) czyszczenie, opró˝nianie, dezynfekcj´ i płukanie
zbiornika do magazynowania wody:
– w systemach uzdatniania wody w basenach kàpielowych – min. 2x w roku
– w systemach uzdatniania wody w basenach z hydro-masa˝em – min.4x w roku
5) utrzymywanie w czystoÊci podłóg i Êcian w otoczeniu niecki basenowej, w tym w ciàgu dnia kilkukrotne ich spłukiwanie oraz co najmniej jednokrotne mycie i dezynfekowanie.
6) czyszczenia obrze˝y linii wodnej – minimum co
drugi dzieƒ
7) codzienne płukanie i chlorowanie filtrów (na płukanie nale˝y przewidzieç 6 m3 wody na m2 powierzchni filtra )
8) przy dłu˝szym wyłàczeniu z u˝ytkowania wszystkie
elementy urzàdzeƒ powinny byç opró˝nione,
a wypełnienie filtru piaskowego przechlorowane
roztworem chloru o st´˝. 30-50 mg/l.
9) przed włàczeniem urzàdzeƒ do u˝ytku publicznego, urzàdzenia powinny działaç przez 1-2 dni ze
zwi´kszonym st´˝eniem wolnego chloru do 2 mg/l
10) przynajmniej 1 x w sezonie lub 2x do roku wszystkie wskaêniki i parametry pracy urzàdzeƒ powinny
byç sprawdzone przez firm´ specjalistycznà
Badanie wody w kierunku Legionella sp.
Badanie wody w kierunku Legionella sp. obowiàzuje
od stycznia 2008 r w obiektach, w których temp. wody
przekracza 25ºC.
Próbki do badaƒ bakteriologicznych pobiera si´ nie
wczeÊniej ni˝ po upływie 3 h od rozpocz´cia u˝ytkowania basenu.
Próbki do badaƒ sà pobierane zawsze z dwóch odległych od siebie punktów niecki basenowej w odległoÊci,
co najmniej 50 cm od Êciany, z gł´bokoÊci 20-30 cm pod
powierzchnià lustra wody. Zarzàdzajàcy obiektem zobowiàzany jest do kontroli wewn´trznej zakresu i jakoÊci
Êwiadczonych usług mi´dzy innymi w aspekcie spełniania warunków sanitarno-higienicznych okreÊlonych
w projekcie rozporzàdzenia.
Zarzàdzajàcy obiektem jest zobowiàzany do:
1) utrzymania czystoÊci i porzàdku w obiekcie i jego
otoczeniu zgodnie z przygotowanymi instrukcjami
wewn´trznymi,
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2) wykonywania dezynfekcji pomieszczeƒ, instalacji,
urzàdzeƒ i sprz´tu zgodnie z instrukcjà; treÊç
instrukcji powinna byç przyj´ta do wiadomoÊci
przez pracowników wykonujàcych te zabiegi i wywieszona na widocznym miejscu;
3) przestrzegania wymagaƒ eksploatacyjnych i utrzymania w stałej sprawnoÊci urzàdzeƒ i instalacji, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem urzàdzeƒ i instalacji
do uzdatniania wody oraz wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji.
4) Posiadania:
– Ksià˝ki Kontroli Sanitarnej
– wyników badaƒ wody u˝ywanej w obiekcie, prowadzonych w ramach kontroli wewn´trznej;
– dokumentacji dotyczàcej kontroli prowadzonych
w obiekcie przez organy Paƒstwowej Inspekcji
Sanitarnej, w tym protokoły kontroli oraz decyzje
administracyjne;
– instrukcji zabiegów czyszczenia, mycia i dezynfekcji
pomieszczeƒ, instalacji, urzàdzeƒ oraz sprz´tu znajdujàcych si´ i u˝ywanych w obiektach.
Zarzàdzajàcy obiektem pływalni jest zobowiàzany
do codziennej kontroli i przechowywania zapisów dotyczàcych:
– rejestru odczytów parametrów wody dokonywanych
automatycznie,
– rejestru iloÊci dozowanych chemikaliów, parametrów temperatury i wilgotnoÊci w hali basenowej
oraz temperatury wody w basenie,
– wykonywanych czynnoÊci przez personel porzàdkowy i techniczny majàcych na celu utrzymanie
obiektu we właÊciwym stanie sanitarno-higienicznym

Artuku∏y przeglàdowe

i piktogramy umieszczone w widocznych miejscach oraz
dyskretne i taktowne obserwowanie oraz nadzór nad
klientami pływalni) i przestrzeganie procedur sanitarnych
personelu zatrudnionego w tego typu obiektach
SkutecznoÊç zabiegów czyszczenia basenu:
– czàstki pływajàce (włosy, włóknina itp.) – odprowadzenie z powierzchni lustra wody i zatrzymanie
w łapaczach włókien lub filtrach
– zanieczyszczenia mechaniczne opadajàce na dno –
odkurzanie dna niecki
– czàstki zawieszone – zbicie w wi´ksze konglomeraty (koagulacja) i zatrzymanie na filtrach, cz´Êciowo
odkurzanie dna, Êcian niecki
– substancje rozpuszczone – rozło˝enie przez utlenianie, rozcieƒczenie Êwie˝à wodà (dodatek lub
wymiana wody)
– mikroorganizmy – dezynfekcja, cz´Êciowe zatrzymanie na filtrach
– jaja paso˝ytów – filtracja, odkurzanie dna i Êcian
niecki

Zarzàdzajàcy basenem musi zapewniç sprawne urzàdzenia uzdatniajàce wod´, (bie˝àca kontrola stanu technicznego), zachowanie prawidłowego procesu technologicznego, (przeszkoleni pracownicy obsługujàcy SUW;
stosowanie odpowiednich Êrodków do uzdatniania i piel´gnacji wody; automatyczna i „r´czna” kontrola parametrów wody), utrzymanie właÊciwych warunków higieniczno-sanitarnych w całym obiekcie, (właÊciwe przeprowadzanie prac porzàdkowo-sanitarnych, stosowanie
odpowiednich Êrodków czyszczàco-dezynfekujàcych),
właÊciwe zachowania higieniczne osób korzystajàcych
z pływalni (regulamin korzystania z pływalni, napisy
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Aktualna informacja na temat nowego wirusa grypy
typu A H1N1
Opracowanie i tłumaczenie Magdalena Gudzińska
WSSE Warszawa

na podstawie WER 2009, 84, 173–184 No. 20
Wprowadzenie
Zaka˝enia nowym wirusem grypy A(H1N1): podsumowanie Êwiatowego nadzoru, maj 2009
W połowie marca 2009, meksykaƒskie Ministerstwo
Zdrowia odnotowało niespodziewany wzrost liczby
zachorowaƒ na grypopodobna chorob´ w okresie, kiedy
liczba sezonowych zachorowaƒ zwykle spada. Do połowy kwietnia, nietypowe przypadki oraz ogniska ci´˝kiego
zapalenia płuc zacz´ły si´ pojawiaç głównie wÊród młodych, uprzednio zdrowych dorosłych w ró˝nych rejonach
Meksyku. W odpowiedzi na to zjawisko wzmo˝ono nadzór epidemiologiczny w kraju. Pod koniec marca 2009,
u 2 dzieci mieszkajàcych w pobliskich hrabstwach
w południowej Kalifornii (USA) wystàpiła ostra choroba
dróg oddechowych z goràczkà. Próbki pobrane od obojga dzieci zidentyfikowano w lokalnym laboratorium jako
zawierajàce wirus grypy A. Jednak˝e, poniewa˝ nie
udało si´ okreÊliç podtypu, próbki zostały przesłane do
dalszego badania w laboratorium o wy˝szym stopniu
referencyjnoÊci. 15 i 17 kwietnia 2009, laboratorium CDC
ustaliło, ˝e 2 dzieci było zaka˝onych nowym szczepem
wirusa grypy A(H1N1), zawierajàcym materiał genetyczny pochodzàcy od wirusa grypy Êwiƒ. Jednak˝e takiego
wirusa wczeÊniej nie wykryto u ludzi ani u Êwiƒ. ˚adne
z dzieci nie miało te˝ kontaktu z trzodà chlewnà i nie kontaktowały si´ one ze sobà nawzajem. 17 kwietnia 2009,
rzàd USA powiadomił o tych przypadkach WHO, zgodnie z wymogami Mi´dzynarodowych Przepisów
Zdrowotnych (2005). Do 24 kwietnia 2009, z Kalifornii
i Teksasu (USA) zgłoszono 6 kolejnych przypadków.
Dnia 23 kwietnia 2009, narodowe Laboratorium
Mikrobiologiczne Agencji Zdrowia Publicznego
w Kanadzie wykryło wirus A(H1N1) w próbkach przesłanych przez rzàd meksykaƒski. Te szczepy były genetycznie identyczne z wirusem A(H1N1) z Kalifornii.

Meksykaƒskie Ministerstwo Zdrowia natychmiast zgłosiło tà informacj´ do WHO. Dnia 25 kwietnia 2009, rozwa˝ywszy zalecenia Komitetu Kryzysowego, który został
powołany zgodnie z Mi´dzynarodowymi Przepisami
Zdrowotnymi (2005), Dyrektor Generalny WHO stwierdziła, ˝e sytuacja stwarza “zagro˝enie dla zdrowia publicznego na skal´ mi´dzynarodowà”. Kraje Członkowskie
i partnerskie WHO zostały poinformowane o potrzebie
zaostrzenia nadzoru przeciwepidemicznego i przygotowania si´ na wypadek wystàpienia epidemii. Dnia
27 kwietnia 2009, po rozwa˝eniu dost´pnych danych
o potwierdzonych ogniskach zachorowaƒ spowodowanych wirusem grypy A(H1N1) w Kanadzie, Meksyku
i Stanach Zjednoczonych, WHO podniosła poziom alarmu pandemicznego z fazy 3 do 4. Bioràc pod uwag´
rozszerzajàcy si´ zasi´g krà˝àcego wirusa, WHO uznała, ˝e całkowite powstrzymanie wybuchu epidemii nie
b´dzie mo˝liwe i zaleciła, ˝eby kraje członkowskie skoncentrowały si´ na działaniach ograniczajàcych zasi´g tej
epidemii. Nie zalecono zamykania granic ani ograniczenia podró˝y mi´dzynarodowych.
29 kwietnia 2009, wobec dowodów na utrzymujàcà
si´ transmisj´ wirusa pomi´dzy ludêmi w przynajmniej
2 krajach jednego z regionów, WHO podniosła poziom
alarmu pandemicznego z poziomu 4 do 5. Wszystkie
kraje zostały poinformowane o potrzebie zwi´kszonej
gotowoÊci reagowania na pojawienie si´ nietypowych
ognisk grypopodobnej choroby i ci´˝kiego zapalenia
płuc i wzmocnienia nadzoru przeciwepidemicznego,
szczególnie działaƒ dà˝àcych do wczesnego wykrywania przypadków; wdro˝enia odpowiedniej strategii
post´powania z przypadkami podejrzanymi o chorob´ i
wzmocnienia procedur zapobiegania zaka˝eniom w placówkach opieki zdrowotnej. Ten raport podsumowuje
sytuacj´ nadzoru nad zaka˝eniami nowym wirusem
grypy A(H1N1) na Êwiecie do12 maja 2009.
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Nadzór epidemiologiczny
Do 12 maja 2009, 30 krajów oficjalnie zgłosiło do
WHO w sumie 5251 potwierdzonych przypadków zaka˝eƒ wirusem grypy A(H1N1). SpoÊród tych przypadków,
5030 (95.8%) było zgłoszonych z Regionu Ameryk, 204
(3.9%) z Regionu Europejskiego, a 17 (0.3%) Regionu
Zachodniego Pacyfiku. Pozostałe 3 Regiony WHO nie
zgłosiły ˝adnego przypadku. Kraje zgłaszajàce najwi´cej
przypadków to USA (2600), Meksyk (2059), Kanada
(330), Hiszpania (95) i Wielka Brytania (55). Łàcznie,
z tych 5 krajów pochodzi 4292 (97.9%) wszystkich
potwierdzonych przypadków. 4 kraje zgłosiły w sumie 61
zgonów z powodu zachorowaƒ wywołanych przez nowy
wirus grypy A(H1N1): były to Meksyk (56), USA (3),
Kanada (1) i Kostaryka (1).
Kliniczny przebieg i zakaênoÊç choroby
Dane zgromadzone do tej pory wskazujà, ˝e wi´kszoÊç przypadków zaka˝eƒ H1N1 przebiegała z typowymi objawami grypopodobnymi: goràczkà, kaszlem, nie˝ytem górnych dróg oddechowych, bólem głowy i złym
samopoczuciem. Jednak˝e niektóre laboratoryjnie
potwierdzone przypadki nie goràczkowały. To sugeruje,
˝e mo˝liwe sà łagodne i subkliniczne zaka˝enia nowym
wirusem H1N1, podobnie jak w grypie sezonowej.
Ci´˝ka postaç choroby i zgony wyst´powały w Kanadzie,
Kostaryce, Meksyku i USA. Szczegółowe dane o przebiegu klinicznym sà dost´pne dla 642 laboratoryjnie
potwierdzonych przypadków. Cz´stoÊç wyst´powania
goràczki i objawów z górnych dróg oddechowych była
podobna u chorych w Meksyku i w USA. Jednak˝e, inaczej ni˝ w Meksyku, w USA 25% z chorych miało biegunk´ i 25% - wymioty. Biegunk´ opisywano równie˝
u potwierdzonych przypadków z innych krajów. Z 399
potwierdzonych przypadków z USA dla których dost´pna jest informacja o ewentualnej hospitalizacji, 36 (9%)
jej wymagało. Z 22 hospitalizowanych pacjentów,
o których mamy bardziej szczegółowe informacje, 12
miało typowe czynniki ryzyka wystàpienia powikłaƒ grypy
sezonowej, jak choroby przewlekłe, cià˝a albo wiek <5
lat. Podstawowym powodem hospitalizacji była ci´˝ka
choroba dróg oddechowych, a nie inne schorzenia
współistniejàce. Niektórzy z chorych w USA i Meksyku
wymagali sztucznej wentylacji. Wirus wydaje si´ łatwo
przenosiç z człowieka na człowieka.

NowoÊci Prasy Zagranicznej

W USA i Meksyku doszło do intensywnego szerzenia
si´ zachorowaƒ. W oparciu o ograniczone dost´pne
dane, szacuje si´ AR dla drugiej fali zachorowaƒ na ok.
22%. Wi´ksze wartoÊci wyliczono w dochodzeniach w
niektórych ogniskach, tym, które wystàpiło u uczniów jednej ze szkół w Nowym Jorku; 659 (33%) z1996 uczniów,
którzy wzi´li udział w dochodzeniu epidemiologicznym,
zgłaszało goràczk´ i kaszel lub ból gardła. Natomiast
spoÊród nauczycieli tylko 23 (11%) z 210 osób zgłosiły
takie objawy. Ze wst´pnych danych wynikajà ró˝ne oszacowania okresu wyl´gania nowej choroby: w Hiszpanii
obliczono go na 1–5 dni, w Anglii 4–6 dni, a w USA 2–7
dni.
Analiza izolatów szczepów wirusa
Nowy wirus grypy A(H1N1) nie był wczeÊniej izolowany od ˝adnego gatunku. Jest on obecnie uwa˝any
za produkt dalszej reasortacji potrójnego reasortantu
Êwiƒskiego wirusa krà˝àcego w populacji trzody chlewnej w Ameryce Północnej od około 10 lat. Ten nowy wirus
ró˝ni si´ od szczepu “macierzystego” tym, ˝e gen neuraminidazy i niektóre inne geny zostały teraz zastàpione
przez geny pochodzàce od wirusów izolowanych wczeÊniej w Europie i Azji. Brak historycznych danych i niewystarczajàce dane z ró˝nych rejonów geograficznych
o szczepach wirusa grypy atakujàcego populacj´ Êwiƒ
ograniczajà mo˝liwoÊci wnioskowania o pochodzeniu
i czasie pojawienia si´ nowego wirusa. Specyficzne
zmiany genetyczne umo˝liwiajàce nowemu wirusowi
grypy A(H1N1) przenoszenie si´ z człowieka na człowieka pozostajà na razie niepoznane. Co wi´cej, nie ma
˝adnych dowodów na to, ˝e posiada on jakiekolwiek
markery patogennoÊci dla człowieka opisywane wczeÊniej u szczepów, które wywołały pandemie lub u wysoce patogennego wirusa grypy ptaków H5N1. Ten nowy
wirus wydaje si´ byç wra˝liwy na oseltamivir (Tamiflu)
i zanamivir (Relenza), chocia˝ ma on mutacj´ genetycznà dajàcà opornoÊç na pochodne adamantanu.
Nota od wydawcy.
Od momentu wykrycia po raz pierwszy w Meksyku
i USA, nowy wirus grypy A(H1N1) rozprzestrzenia si´ na
skal´ Êwiatowà. W chwili obecnej, przypadki powiàzane
z podró˝ami, były zgłaszane z wielu krajów w kilku regionach. Jednak˝e, nie mamy pewnoÊci co do tego, jak
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szybko wirus b´dzie si´ rozprzestrzeniał, kiedy ju˝ ustali
si´ jego krà˝enie w populacji ludzkiej na szerokà skal´.
Wczesne oszacowania takich cech procesu epidemicznego, jak okres wyl´gania choroby i attack rate sà oparte na niewielkich ogniskach, które wystàpiły w warunkach domowych lub szkolnych. Te oszacowania wymagajà dalszej weryfikacji. Chocia˝ dost´pna jest ograniczona iloÊç danych, wst´pna charakterystyka niektórych
cech klinicznych i epidemiologicznych nowego wirusa
H1N1 zaczyna si´ powoli wyłaniaç. W przeciwieƒstwie
do wzorca grypy sezonowej, dzieci i młodzi doroÊli
wydajà si´ bardziej podatni na zachorowanie, podczas,
gdy znacznie mniej zachorowaƒ wyst´puje w grupie
starszych dorosłych, szczególnie jeÊli chodzi o ci´˝kà
postaç choroby. Analiza hospitalizowanych przypadków
z USA i Meksyku wskazuje, ˝e bardzo niewiele hospitalizowanych osób było powy˝ej 60r˝, zupełnie odmiennie
ni˝ spodziewaç by si´ mo˝na dla grypy sezonowej.
Przyczyna tego zjawiska nie jest w chwili obecnej znana.
Ta niezgodnoÊç mo˝e cz´Êciowo odzwierciedlaç pewnà
“stronniczoÊç doboru” w zwiàzku z mniejszà skłonnoÊcià osób w starszym wieku do dalekich podró˝y oraz
wystàpieniem ognisk zachorowaƒ w szkołach w kilku
krajach. Poniewa˝ epidemia jest we wczesnym stadium,
wirus mógł „nie zdà˝yç” dotrzeç do starszych grup wiekowych. Starsi ludzie majà te˝ wi´ksze prawdopodobieƒstwo cz´Êciowego uodpornienia poprzez przechorowanie lub szczepienie przeciwko grypie wywołanej
przez inne szczepy H1N1. W tym momencie nie ma
dowodów laboratoryjnych ani klinicznych, aby okreÊliç
czy szczepionka sezonowa mo˝e zapewniç ochron´
przed zaka˝eniem nowym szczepem H1N1 albo powikłaniami. Klinicznie dla nowego wirusa grypy A(H1N1)
obserwujemy spektrum ci´˝koÊci choroby podobne jak
w grypie sezonowej. Waha si´ ono od łagodnej choroby
do ci´˝kiej, wymagajàcej hospitalizacji postaci, nawet ze
zgonem w niewielkim procencie przypadków. U osób
z samoograniczajàcà si´ chorobà, dominujàcy obraz kliniczny wydaje si´ stanowiç niewymagajàcy leczenia
przeciwwirusowego zespół objawów grypopodobnych.
Ci´˝ki przebieg choroby zgłaszano jednak zarówno
u ludzi z, jak i bez typowych czynników ryzyka wystàpienia powikłaƒ grypy sezonowej. Warto zauwa˝yç, ˝e znaczàcy procent przypadków z ci´˝kim przebiegiem choroby stanowili ludzie młodzi i uprzednio zdrowi. Jednak

wi´kszoÊç zgonów dotyczyła osób w zaawansowanym
wieku. Wi´kszoÊç powikłaƒ zaka˝enia H1N1 zarówno
u zdrowych, jak i osób z chorobami przewlekłymi, wydaje si´ byç ze strony układu oddechowego.
Nale˝y koniecznie odnotowaç, ˝e wi´kszoÊç krajów
jest na wczesnym etapie rozprzestrzeniania si´ choroby
i zgłosiła niewiele przypadków. DoÊwiadczenie Meksyku
i Stanów Zjednoczonych mo˝e wskazywaç, ˝e dokładne
okreÊlenie obrazu epidemiologicznego i klinicznego
choroby b´dzie mo˝liwe dopiero wtedy, kiedy pojawi si´
wi´cej przypadków i wirus zacznie krà˝yç na szerszà
skal´. W ró˝nych krajach mogà wystàpiç ró˝ne wzorce
zapadalnoÊci i umieralnoÊci, zwłaszcza dotyczy to krajów ubo˝szych. Na przykład, jeÊli badania wyka˝à,
˝e wirus wydalany jest z odchodami, mo˝e to mieç
powa˝ne implikacje dla krajów o złym stanie sanitarnym.
Sytuacja b´dzie si´ rozwijaç. Wszystkie kraje powinny
pozostawaç czujne na pojawianie si´ ognisk grypopodobnej choroby, które mogà sygnalizowaç pojawienie
si´ lub dalsze rozprzestrzenienie nowego wirusa H1N1.
WHO stworzyła wytyczne co do leczenia zaka˝eƒ i Êrodków ograniczajàcych szerzenie si´ nowego wirusa grypy
A(H1N1). WHO nie zaleca ograniczania podró˝y
w zwiàzku z zachorowaniami powodowanymi przez
nowy wirus grypy A(H1N1). Jednak˝e, osoby, które czujà
si´ chore, powinny odło˝yç podró˝ do czasu ustàpienia
objawów, a osoby powracajàce, które zachorowały
powinny zasi´gnàç porady medycznej i poddaç si´
leczeniu. Te zalecenia to rozsàdne Êrodki ostro˝noÊci
ukierunkowane na ograniczenie rozprzestrzeniania si´
wielu chorób zakaênych, w tym równie˝ grypy.
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Tymczasowe wytyczne ECDC dotyczące działaƒ
z zakresu zdrowia publicznego w zwiàzku z grypà
A/H1N1
Opracowanie i tłumaczenie Magdalena Gudzińska
WSSE Warszawa

ECDC zamierza wydaç seri´ tymczasowych zaleceƒ
zawierajàcych sugestie, jakie procedury powinny zostaç
wdro˝one w celu redukcji ryzyka rozprzestrzeniania si´
wirusa AH1N1 w obr´bie Unii Europejskiej.
Poni˝sze wytyczne dotyczà jedynie sytuacji, kiedy
dochodzenie epidemiologiczne obejmuje stosunkowo mało osób i b´dà uaktualnione, jeÊli dojdzie
do szerszego rozprzestrzenienia wirusa.
Ten dokument odnosi si´ w szczególnoÊci do post´powania z osobami spełniajàcymi kryteria podane poni˝ej oraz ich bliskich kontaktów z perspektywy instytucji
zdrowia publicznego. Nie zawiera szczegółowych
wytycznych co do leczenia, zwłaszcza osób z ci´˝kà
postacià zaka˝enia.
Integralnà cz´Êcià dokumentu sà 3 karty z algorytmami post´powania.
Cz´Êç I Wytyczne post´powania z osobami spełniajàcymi podane poni˝ej kryteria
Osoby prezentujàce nast´pujàce objawy:
• Goràczka ponad 38°C ORAZ objawy ostrej infekcji
dróg oddechowych
lub
• Objawy zapalenia płuc (ci´˝ka choroba dróg oddechowych);
i spełniajàce przynajmniej jedno z poni˝szych:
• miały bliski kontakt z potwierdzonym przypadkiem
zaka˝enia grypà AH1N1 gdy osoba ta była chora
lub
• podró˝owały do rejonu gdzie wyst´puje utrwalona
transmisja wirusa z człowieka na człowieka

KROKI
1. Potwierdzenie diagnozy
Nale˝y przygotowaç instrukcj´:
• pobierania i obchodzenia si´ z próbkami;
• przesyłania próbek (gdzie? – laboratoria o odpowiednich mo˝liwoÊciach diagnostycznych, nale˝y
okreÊliç ich dokładne adresy i rozpowszechniç
wÊród właÊciwych osób udzielajàcych Êwiadczeƒ
zdrowotnych w danym kraju).
2. Ârodki dla ograniczenia rozprzestrzeniania
(a) Osoby, które powracajà z objawami, w chwili wjazdu do kraju (np. na lotnisku):
(i) zale˝nie od funkcjonujàcego w danym kraju systemu opieki zdrowotnej, Kraje Członkowskie powinny
rozwa˝yç wdro˝enie działaƒ ograniczajàcych rozprzestrzenianie si´ wirusa w trakcie transportu ww.
osób z miejsca przyjazdu do domu/szpitala
(np. zapewnienie transportu specjalnie do tego
celu przeznaczonà karetkà, z odpowiednimi ochronami osobistymi dla personelu, itp. zgodnie z zało˝eniami planu pandemicznego obowiàzujàcego
w danym kraju)
(b) Osoby, u których objawy rozwin´ły si´ w otoczeniu
domowym:
(i) Izolacja w domu jeÊli pozwala na to stan kliniczny,
przez min. 7 dni po pojawieniu si´ objawów (mo˝e
ulec zmianie, gdy poznamy dokładne dane o okresie wyl´gania)
(ii) procedury odnoszàce si´ do zasi´gania porady
lekarskiej (np. unikanie przesiadywania w poczekalni, domowe wizyty lekarza pierwszego kontaktu lub
inne procedury do ustalenia na poziomie danego
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kraju zgodnie z zało˝eniami planu pandemicznego
i dostosowane do systemu opieki zdrowotnej)
(iii) porady dotyczàce standardowych Êrodków ostro˝noÊci i higieny dróg oddechowych do wdro˝enia
w warunkach domowych (mycie ràk, higiena dróg
oddechowych, bezpieczne usuwanie zu˝ytych
chusteczek higienicznych, itd.) (zob. algorytm
post´powania „Gdy masz objawy grypopodobne”)
(iv) u˝ywanie Êrodków ochrony osobistej przez osoby
chore i z nimi mieszkajàce (zob. algorytm post´powania „Gdy masz objawy grypopodobne”)
(c) Osoby, u których objawy wystàpiły w trakcie hospitalizacji
(i) przy przyj´ciu:
– hospitalizacja w izolatce;
– Êrodki ochrony osobistej dla personelu medycznego (zob. algorytm „Ochrona personelu medycznego opiekujàcego si´ z osobami z podejrzewanà
lub potwierdzonà infekcjà wirusem grypy AH1N1”)
3. POST¢POWANIE LECZNICZE
(a) B´dzie zale˝ne od miejsca, gdzie znajduje si´
pacjent (opieka domowa vs. szpitalna)
(i) w domu nale˝y przestrzegaç zaleceƒ lekarza pierwszego kontaktu
(ii) w szpitalu – patrz algorytm „Osoby na szpitalnej
obserwacji – grypa AH1N1 – sugerowane post´powanie”
(b) Opcje leczenia
(i) leczenie przeciwwirusowe (dotychczas wiemy, ˝e
wirus powinien byç podatny na inhibitory neuraminidazy (NAI), ale nie pochodne adamantanu): jeÊli
nie ma przeciwwskazaƒ, ka˝dy przypadek powinien byç leczony NAI
(ii) inne leki (antybiotyki gdy powikłania bakteryjne,
np. zapalenie płuc)
(iii) leczenie wspomagajàce zale˝nie od stanu klinicznego (tlenoterapia, sztuczna wentylacja itd.)

4. OCHRONA PRACOWNIKÓW SŁU˚BY ZDROWIA
Personel medyczny w bliskim kontakcie z chorymi
powinien podjàç nast´pujàce działania:
Procedury kontroli zaka˝eƒ dla wszystkich czynnoÊci przy pacjencie to:
1. Mycie ràk wodà z mydłem lub preparatem na bazie
alkoholu przed zało˝eniem i po zdj´ciu Êrodków
ochrony osobistej i kontakcie z pacjentem
2. wchodzàc do sali chorego nale˝y nosiç mask´
ochronnà (najlepiej FFP2) – dotyczy wszystkich
czynnoÊci przy pacjencie
3. jednorazowe, niejałowe r´kawice przy ka˝dym kontakcie z pacjentem
4. fartuch tekstylny lub plastikowy
5. ochrona oczu (gogle) gdy pobieramy materiał do
badaƒ
Wi´cej szczegółów zawiera algorytm „Ochrona personelu medycznego opiekujàcego si´ z osobami
z podejrzewanà lub potwierdzonà infekcjà wirusem
grypy AH1N1”
Izba Przyj´ç powinna byç przygotowana w nast´pujàcy sposób:
1. nale˝y stworzyç telefoniczny system segregacji
do kierowania chorych do lekarza pierwszego kontaktu lub do szpitala
2. nale˝y wyznaczyç koordynatora akcji segregacji
pacjentów według ci´˝koÊci objawów, który b´dzie
kierował pacjentów z objawami grypopodobnymi
do dalszych badaƒ albo do opieki ambulatoryjnej
3. nale˝y wydzieliç obszar, gdzie b´dà przebywaç
pacjenci z objawami grypopodobnymi
4. nale˝y rozdawaç przy wejÊciu maski chirurgiczne,
niejałowe r´kawice i alkoholowy Êrodek dezynfekcyjny do ràk przy wejÊciu do izby przyj´ç
5. Koordynator akcji segregacji powinien mieç formularze do:
– zbierania wywiadu
– decydowania, czy pacjent ma udaç si´ do domu,
czy byç zbadany przez lekarza Izby Przyj´ç
Pracownicy laboratoriów powinni nosiç Êrodki
ochrony osobistej, w tym jednorazowe r´kawice, fartuchy zapinane z tyłu lub obwiàzywane dookoła ciała,
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ubrania chirurgiczne (scrub suit) lub jednocz´Êciowe
kombinezony z długimi r´kawami całkowicie zakrywajàcymi przedramiona, nakrycia głowy i, jeÊli to potrzebne,
tak˝e osłony na buty lub dedykowane obuwie, ochrony
oczu i maski chirurgiczne lub przyłbice – ze wzgl´du na
nara˝enie na nara˝enie na aerozole i krople materiału
zakaênego powstajàce podczas czynnoÊci diagnostycznych. Dla uzyskania szczegółowych informacji nale˝y
si´gnàç do „Wytycznych WHO w sprawie bezpieczeƒstwa biologicznego w laboratoriach przyjmujàcych próbki podejrzane o zawartoÊç wirusa grypy A”, zanim nie
zostanà opracowane bardziej specyficzne zalecenia:

NowoÊci Prasy Zagranicznej

4. personel medyczny powinien rozwa˝yç podanie
profilaktyki przeciwwirusowej osobom z bliskiego
kontaktu, jeÊli nie majà przeciwwskazaƒ: powinny
one otrzymaç pełen cykl profilaktyczny, chyba, ˝e
uzyskamy ujemne wyniki laboratoryjne od osoby
b´dàcej êródłem nara˝enia

www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/
handlingspecimens/en/

Cz´Êç II Wytyczne post´powania z osobami
z bliskiego kontaktu według poni˝szej definicji
Osoby które opiekowały si´ lub mieszkały z osobà
b´dàcà prawdopodobnym lub potwierdzonym przypadkiem grypy AH1N1 (znanej tak˝e jako „Êwiƒska grypa”)
spełniajàcym kryteria WHO lub miały bezpoÊredni kontakt z wydzielinà dróg oddechowych lub płynami ustrojowymi takiej osoby.
Kryteria WHO przypadku prawdopodobnego i potwierdzonego dost´pne pod adresem
www.who.int/csr/disease/swineflu/WHO_case_definitions.pdf

KROKI
1. wyszukiwanie kontaktów i odpowiednie post´powanie z nimi w przypadku wszystkich osób spełniajàcych powy˝sze kryteria
2. samoobserwacja (nadzór bierny) wszystkich objawów włàczajàc goràczk´ i objawy zaka˝enia dróg
oddechowych – dotyczy wszystkich osób z kontaktu, według zaleceƒ lekarza POZ
3. gdy pojawià si´ objawy takie, jak wymienione
powy˝ej, nale˝y skontaktowaç si´ z lekarzem POZ,
który powinien wszczàç post´powanie takie, jak
opisane w cz´Êci I
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Podsumowanie XII Sympozjum Naukowego
„Post´py w Medycynie Zaka˝eƒ
Elbieta Lejbrandt
WSSE Warszawa

W dniach 18-19 listopada 2008 r odbyło si´ XII
Sympozjum Naukowe „Post´py w Medycynie Zaka˝eƒ”
pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia organizowane przez Narodowy Instytut Leków, Komitet
Mikrobiologii PAN oraz Polskie Towarzystwo
Mikrobiologów.
Sympozjum otworzyła i wykład inauguracyjny na
temat „Dlaczego ustanowiono Europejski Dzieƒ Wiedzy
o Antybiotykach” wygłosiła prof. Waleria Hryniewicz.
Odkrycie antybiotyków i stosowanie ich w medycynie
od prawie 70 lat spowodowało obni˝enie ÊmiertelnoÊci
u chorych z zaka˝eniami, antybiotyki stały si´ doskonałà
bronià w leczeniu i profilaktyce chorób zakaênych.
Jednak w ostatnich latach skutecznoÊç tych leków ulega
znacznemu zmniejszeniu, drobnoustroje wytwarzajà
opornoÊç na antybiotyki. Problem ten, bardzo cz´sto
niedostrzegany i bagatelizowany, nie ogranicza si´ jedynie do patogenów szpitalnych, ale równie˝ dotyczy
mikroorganizmów pozaszpitalnych. W zwiàzku z wytwarzaniem opornoÊci antybiotyki przestajà byç skuteczne,
a niestety w ciàgu ostatnich 20 lat wprowadzono na
rynek tylko jeden nowy antybiotyk, pozostałe stanowiły
jedynie modyfikacje ju˝ istniejàcych leków.
OpornoÊç na antybiotyki to obecnie zagro˝enie nie
tylko dla jednego pacjenta, to problem ogólnoÊwiatowy,
problem zdrowia publicznego.
Parlament Europejski 23 paêdziernika 2007r ustanowił drugi wspólnotowy program działaƒ w dziedzinie
zdrowia na lata 2008-2013 i problem opornoÊci drobnoustrojów na antybiotyki jest wymieniany jako zagro˝enie zdrowia publicznego. Komisja Europejska
poprzez ECDC powołała i sfinansowała 2 sieci: EARSS
(Europejskà Sieç Monitorowania AntybiotykoopornoÊci) i ESAC ( Europejskà Sieç Monitorowania
Konsumpcji Antybiotyków) oraz Program Monitorowania Zaka˝eƒ i Chorób Zakaênych w Sieci Szpitali
Europejskich HELICS.

Ponadto, na wniosek Europejskiego Centrum
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Komisja
Europejska ustanowiła 18 listopada Europejskim Dniem
Wiedzy o Antybiotykach, a kraje członkowskie zostały
zobligowane do organizowania lokalnych działaƒ edukacyjnych wskazujàcych na wag´ tego problemu.
Najwa˝niejsze jest przypomnienie lekarzom oraz uÊwiadomienie społeczeƒstwa, ˝e antybiotyki nie działajà
na wirusy, wobec czego stosowanie ich w przypadku
przezi´bieƒ, grypy, ostrego zapalenia oskrzeli nie powinno mieç miejsca. Szczególnie niebezpieczne sà zbyt
niskie dawki leku i za krótki czas podawania antybiotyku
co prowadzi do selekcji szczepów opornych. Szybkie
narastanie opornoÊci na antybiotyki to równie˝ niekontrolowane ich stosowanie poza obszarem medycznym:
w weterynarii, przy produkcji zwierz´cej, roÊlinnej, dodawanie ich do farb, lakierów.
Racjonalna polityka antybiotykowa, a tak˝e dobry
nadzór epidemiologiczny, prawidłowe metody monitorowania i wczesnego ostrzegania, ciàgła edukacja profesjonalistów i społeczeƒstwa, Êcisła współpraca mi´dzynarodowa to jedyne mo˝liwe w chwili obecnej działania
pozwalajàce przedłu˝yç skutecznoÊç antybiotyków.
I Sesja plakatowa obejmowała 6 sesji:
1. Lekowra˝liwoÊç drobnoustrojów: w przedstawionych plakatach oceniano przede wszystkim wra˝liwoÊç na antybiotyki np. pałeczek Enterobacter
spp., Streptococcus agalactiae, form planktonowych i biofilmów wybranych uropatogenów,
Acinetobacter spp, a tak˝e przedstawiono prac´
dotyczàcà współdziałania kwasu oleanolowego
otrzymanego z nagietka lekarskiego i antybiotyków
na wybrane gatunki bakterii.
2. Epidemiologia zaka˝eƒ: analizowano pod wzgl´dem bakteriologicznym materiały pochodzàce
z dolnych dróg oddechowych, okreÊlano cz´stoÊç
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wyst´powania poszczególnych gatunków drobnoustrojów w izolatach pobranych od pacjentów
w szpitalu, przedstawiono prac´ dotyczàcà zastosowania metod molekularnych w badaniach transmisji gruêlicy wÊród osób z bliskiego kontaktu
z chorym, a tak˝e badania molekularne izolatów
pràtków gruêlicy od polskich imigrantów celem
identyfikacji rodzin molekularnych pràtków i okreÊlenia pokrewieƒstwa wzorów DNA.
3. Typowanie epidemiologiczne: porównywano podobieƒstwa genetyczne szczepów Candida crusei,
przeprowadzano charakterystyk´ molekularnà
lekoopornych pràtków gruêlicy i badano drogi ich
transmisji a tak˝e analizowano szczepy
Mycobacterium kansasii stwierdzajàc, ˝e przed
podj´ciem decyzji o leczeniu mykobakteriozy nale˝y okreÊliç podtyp molekularny pràtków, oceniono
przydatnoÊç metody PCR-RFLP, która umo˝liwia
szybkà identyfikacj´ szczepów Bacillus anthracis
i odró˝nienia ich od blisko spokrewnionych gatunków bakterii nale˝àcych do grupy Bacillus cereus.
4. Nowe wyzwania infekcyjne: wykazano skutecznà
wra˝liwoÊç szczepów grzybiczych na posakonazol
izolowanych od pacjentów hospitalizowanych
w SP CSK AM w Warszawie, stwierdzono, ˝e grzyby rodzaju Candida wykazujà zdolnoÊç wytwarzania biofilmu na powierzchniach badanych biomateriałów (najwy˝szy odsetek szczepów wytwarzajàcych biofilm odnotowano na powierzchni polimetakrylanu metylu i polichlorku winylu, rzadziej na polistyrenie i nylonie). Na podstawie przeprowadzonych badaƒ stwierdzono, ˝e metoda molekularna
TRS-PCR wykazała wysokà przydatnoÊç w ró˝nicowaniu pomi´dzy M. avium i M.intracellulare, przedstawiono równie˝ plakat dotyczàcy charakterystyki
szczepów Bartonella henselae przy zastosowaniu
dost´pnych technik molekularnych – wykazano
du˝e zró˝nicowanie szczepów B. henselae izolowanych od polskich kotów.
5. Czynniki chorobotwórczoÊci: wykazano ograniczonà aktywnoÊç antybiotyków w stosunku do ju˝ utworzonego biofilmu w przeciwieƒstwie do ich aktywnoÊci hamujàcej adhezj´ S. aureus i proces tworzenia
biofilmu, przedstawiono badania właÊciwoÊci
hydrofobowych oraz adhezyjnych do polistyrenu

pałeczek Enterobacter spp., omówiono zastosowanie wielofunkcyjnych systemów wià˝àcych przy
wypełnianiu ubytków próchniczych zapewniajàcych
równie˝ działanie przeciwbakteryjne.
6. Higiena szpitalna i polityka antybiotykowa: w jednym z plakatów oceniono polityk´ antybiotykowà
w szpitalu stwierdzajàc, ˝e systematyczny i bie˝àcy nadzór nad stosowaniem antybiotyków w szpitalu jest skutecznà metodà zapobiegania narastania opornoÊci wÊród drobnoustrojów, przeprowadzana analiza zu˝ycia antybiotyków pozwala na
ocen´ tendencji w ich stosowaniu. Wykonywanie
odpowiedniej iloÊci badaƒ mikrobiologicznych
umo˝liwia stosowanie celowanej antybiotykoterapii. Nast´pny plakat to przestawiony program
racjonalizacji antybiotykoterapii w podstawowej
opiece zdrowotnej w województwie opolskim,
a tak˝e plakat podsumowujàcy ankiet´ dotyczàcà
struktury i funkcjonowania medycznych laboratoriów mikrobiologicznych w Polsce (natychmiastowej poprawy wymaga: zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i personelu w laboratoriach
osób o kwalifikacjach zgodnych z aktualnie obowiàzujàcym prawem, zwi´kszenie dost´pnoÊci do
diagnostyki mikrobiologicznej w dni ustawowo
wolne od pracy, uzupełnienie podstawowych
szczepów wzorcowych oraz stworzenie odpowiednich warunków do ich przechowywania, zaopatrzenie w podstawowy sprz´t niezb´dny do wykonywania badaƒ).
Sesji II „Blaski i cienie antybiotykoterapii” przewodniczyli dr hab. Marta Wróblewska oraz dr Krzysztof Filczak.
Pierwszy wykład na temat „Clostridium difficile – coraz
powa˝niejsze zagro˝enie” wygłosiła prof. Gayane
Martirosian.
Prelegentka przypomniała, ˝e w 2008 r min´ło 30 lat
od momentu pojawienia si´ pierwszej publikacji autorstwa zespołu Johna Bartletta o roli bakterii w etiologii
rzekomobłoniastego zapalenia jelit.
Clostridium difficile wywołuje zaka˝enia szpitalne
(HA-CDAD) zwłaszcza u osób w starszym wieku
z poprzedzajàcà antybiotykoterapià. W ostatnich latach
zaobserwowano równie˝ zaka˝enia tà bakterià wÊród
osób młodszych, poni˝ej 45 roku ˝ycia, nie leczonych
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antybiotykami i nie zwiàzanych ze słu˝bà zdrowia
(zaka˝enia pozaszpitalne CA-CDAD). Z materiałów
pobranych od pacjentów wyhodowano szczep
NAP1/027, który uznano za głównà przyczyn´ rozpowszechniania si´ ci´˝kich zaka˝eƒ C.difficile. Za êródło
pozaszpitalnych zaka˝eƒ uznaje si´ spo˝ywanie zaka˝onej ˝ywnoÊci zwłaszcza mi´sa i drobiu, a tak˝e kontakt
z zaka˝onymi niemowl´tami, które sà bezobjawowymi
nosicielami.
Wyniki badaƒ potwierdziły, ˝e zarówno wÊród
szczepów szpitalnych jak i pozaszpitalnych dominuje
szczep NAP1.
Za obraz kliniczny zaka˝eƒ C. difficile sà odpowiedzialne dwie toksyny enterotoksyna i cytotoksyna nale˝àce do najwi´kszych toksyn bakteryjnych. Wa˝nym
czynnikiem odpowiadajàcym za szybkie rozprzestrzenianie si´ zaka˝eƒ omawianà bakterià jest zdolnoÊç tego
drobnoustroju do produkcji spor. Proces sporulacji
rozpoczyna si´ w momencie braku êródła po˝ywienia
dla form wegetatywnych. Spory sà nieaktywne, nie metabolizujà, sà natomiast odporne na czynniki Êrodowiskowe.
W przypadku zaistnienia odpowiednich warunków dla
˝ycia bakterii nast´puje proces geminacji spor, które
przekształcajà si´ w formy wegetatywne. Udowodniono,
˝e dezoksycholina, produkowana przez normalnà mikroflor´ układu pokarmowego indukuje proces geminacji
spor C. difficile ale równie˝ hamuje wzrost form
wegetatywnych.
Prelegentka podała, ˝e w przypadku podejrzenia
zaka˝enia C. difficile szpitalnego lub pozaszpitalnego,
gdy pacjent ma objawy (testy nale˝y wykonywaç tylko
w przypadku pacjentów z biegunkà, badanie pacjentów
bezobjawowych nie jest zalecane), nale˝y wykonaç obowiàzkowo testy do wykrywania toksyn lub antygenów
bakteryjnych w kale. Istotnà sprawà jest nie wykonywanie testów po zakoƒczeniu leczenia.
Do leczenia zaka˝eƒ omawianà bakterià jako leki
z wyboru stosuje si´ metronidazol i wankomycyn´.
Ostatnio zostały opracowane nowe preparaty do leczenia: nieabsorbowalne antybiotyki(OPT-80) lub nie-antybiotyczne polimerowe preparaty wià˝àce toksyny (tolemaver). Stosuje si´ ponadto celem normalizacji mikroflory jelitowej lewatywy kałowe z kału zdrowych osób,
preparaty zawierajàce Saccharomyces boulardii i inne
probiotyczne Êrodki.
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Nast´pny wykład w tej sesji na temat „Zaka˝enia
grzybicze w oddziałach intensywnej terapii” wygłosił
prof. Andrzej Kübler.
W oddziałach intensywnej terapii zaka˝enia grzybicze
wyst´pujà stosunkowo cz´sto, badania przeprowadzone w krajach europejskich wykazały, ˝e zaka˝enia grzybicze stanowià przyczyn´ wystàpienia zespołu ci´˝kiej
sepsy w 17% przypadków (podobnie jest w Polsce).
ÂmiertelnoÊç chorych z kandydemià w OIT si´ga 60%,
a pobyt tych pacjentów w szpitalu przedłu˝a si´ Êrednio
o 30 dni.
Kolonizacja jest czynnikiem ryzyka zaka˝enia grzybiczego w OIT.
W zwiàzku z brakiem specyficznych objawów klinicznych charakterystycznych dla zaka˝eƒ grzybiczych,
a tak˝e cz´sto brakiem dost´pnoÊci do specjalistycznych badaƒ diagnostycznych, diagnostyka tych zaka˝eƒ
jest trudna. Decyzja o wdro˝eniu leczenia ci´˝kiej sepsy
jest zazwyczaj empiryczna. Nale˝y zaznaczyç, ˝e jak
najszybsze zastosowanie terapii celowanej we wstrzàsie
septycznym b´dzie mogło mieç miejsce, gdy zostanà
wdro˝one i rozpowszechnione nowe metody wczesnej
identyfikacji patogenów grzybiczych.
Jak wiadomo, we wstrzàsie septycznym istotna jest
tzw „złota godzina”, czas, w którym jest podany odpowiedni antybiotyk w wystarczajàcej iloÊci (zarówno przy
wstrzàsie bakteryjnym jak i grzybiczym).
Echinokandyny, leki przeciwgrzybicze np. kaspofungina, działajà na element Êciany komórkowej nieobecny
w komórkach ssaków. Wykazujà one szereg korzystnych
cech, takich jak np. prostota dawkowania, niska toksycznoÊç, brak interakcji z innymi lekami, skutecznoÊç
wobec wi´kszoÊci szczepów Candida.
Wykład na temat „Czynniki sprzyjajàce powstawaniu i szerzeniu si´ antybiotykoopornoÊci” wygłosił
dr Krzysztof Filczak.
Prelegent przedstawił analiz´ 8 letniej obserwacji szpitalnego zu˝ycia antybiotyków i chemioterapeutyków
przeciwbakteryjnych, lekoopornoÊci izolowanych szczepów bakteryjnych oraz wyst´powania drobnoustrojów
o szczególnych mechanizmach opornoÊci zarówno
nabytej jak i naturalnej. Przeciwdziałanie narastaniu
lekoopornoÊci to przede wszystkim unikanie ka˝dej
niepotrzebnej antybiotykoterapii, podawanie leku
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odpowiedniego do schorzenia, do patogenu, prawidłowe dawkowanie i czas trwania leczenia, prawidłowa profilaktyka okołooperacyjna. Rosnàca opornoÊç drobnoustrojów na antybiotyki, a tak˝e zmiany zachodzàce
w populacji pacjentów stwarzajà problemy zwiàzane
z leczeniem zaka˝eƒ bakteryjnych.
Ostatni wykład w tej sesji na temat „Nowe antybiotyki
– czy rzeczywiÊcie nowe?” wygłosił dr Józef Meszaros.
Nadu˝ywanie leków o szerokim zakresie działania
na drobnoustroje zarówno w lecznictwie zamkni´tym
jak i otwartym, to przede wszystkim działania prowadzàce
do uodpornienia si´ tych mikroorganizmów na stosowane
leki. Prelegent stwierdził, ˝e firmy farmaceutyczne niech´tnie przyst´pujà do badaƒ nowych leków przeciwdrobnoustrojowych z uwagi na ogromne nakłady finansowe na te badania, które nie zwracajà si´ tak szybko
jak przy innych lekach.
Leki, które sà w badaniach lub zostały niedawno
wprowadzone na rynek mo˝na podzieliç na 3 kategorie.
Pierwsza kategoria to antybiotyki stanowiàce rozwój
stosowanych ju˝ wczeÊniej grup, działajàce bakteriobójczo lub bakteriostatycznie. Mo˝na tu wymieniç tigecyklin´ z grupy tetracyklin ju˝ stosowanà, daptomycyn´ – glikolipopeptyd działajàcy tylko na bakterie G(+) podawany we wlewach przy zaka˝eniach skóry, tkanek mi´kkich
przy zaka˝eniach powikłanych, trzy nowe glikopeptydy –
zarejestrowane na Êwiecie dalbawancyn´ i telawancyn´
oraz znajdujàcà si´ w badaniach oritawancyn´.
Zarejestrowane sà równie˝ w procedurze centralnej
2 leki z grupy karbapenemów: ertapenem o długim okresie półtrwania, stosowany przy zaka˝eniach jamy
brzusznej, skóry, tkanek mi´kkich, profilaktycznie przed
zabiegami na jelicie grubym, działajàcy na bakterie G(-)
i G(+) oraz doripenem stosowany przy szpitalnych
zapaleniach pluc, powikłanych zaka˝eniach wewnàtrzbrzusznych, powikłanych zaka˝eniach dróg moczowych, działajàcy na bakterie G(+) i niektóre
G(-). Nie jest jeszcze zarejestrowana (III faza badaƒ)
cefalosporyna V generacji – ceftobiprol działajàca na
MRSA aktywna równie˝ wobec szczepów VISA a tak˝e
na bakterie G(-) za wyjàtkiem Pseudomonas aeruginosa
na które działa bardzo słabo.
Kategoria druga to wst´pne badania inhibitorów deformylazy bakteryjnej. Zwiàzek ten blokuje niewyst´pujàcy

u ssaków w przebiegu syntezy białka proces odłàczania
grupy formylowej od koƒcówki łaƒcucha białkowego.
Trzecia kategoria to próby znalezienia zwiàzków, które
zakłócajà działanie biofilmu, nie prowadzà one do Êmierci komórki jedynie powodujà rozproszenie biofilmu oraz
próby wykorzystania peptydów przeciwdrobnoustrojowych produkowanych w naturalny sposób przez zwierz´ta i roÊliny (obecnie jest ju˝ 800 takich zwiàzków),
działajàcych na bakterie poprzez dezintegracj´ ich błon
komórkowych.
Sesji III – „Szpitalna polityka antybiotykowa”
przewodniczyły prof. Waleria Hryniewicz i dr Wiesława
Duszyƒska.
Pierwszy wykład w tej sesji wygłosił dr Paweł
Grzesiowski na temat „Problemy stosowania antybiotyków w szpitalu”.
Monitorowanie i racjonalne stosowanie antybiotyków
w szpitalach to najtrudniejsze zadanie stojàce przed
zespołami i komitetami kontroli zaka˝eƒ zakładowych.
Prelegent przytoczył badania epidemiologiczne przeprowadzone w ramach europejskiego programu ESAC II
z 2007r. Ârednio w szpitalach, w których prowadzony jest
nadzór nad stosowaniem antybiotyków około 20-30%
pacjentów otrzymuje te leki, natomiast w szpitalach o tej
samej strukturze, ale nie prowadzàcych nadzoru nad
antybiotykoterapià 40-50% hospitalizowanych pacjentów otrzymuje antybiotyki.
Konieczne jest w zwiàzku z tym prowadzenie czynnego monitoringu stosowania antybiotyków zarówno
do profilaktyki okołooperacyjnej jak i terapii zaka˝eƒ
szpitalnych i pozaszpitalnych.
Aktualne prawo nie nakłada na szpitale sposobu
i narz´dzi jakie powinny byç wdro˝one celem monitorowania prawidłowego stosowania antybiotyków, w ustawie o chorobach zakaênych i zaka˝eniach jest jedynie
mowa o post´powaniu przeciwdziałajàcemu szerzeniu
si´ zaka˝eƒ zakładowych przez, mi´dzy innymi, kontrol´
stosowanych metod leczenia w tym antybiotykoterapii.
Kierownicy szpitali powinni podejmowaç działania
majàce na celu ograniczanie narastania lekoopornoÊci
mikroorganizmów prowadzàc prawidłowà polityk´
antybiotykowà polegajàcà przede wszystkim na edukacji lekarzy, opracowaniu i wdro˝eniu standardów profilaktyki i terapii antybiotykowej uwzgl´dniajàcej lokalnà

34
Biuletyn 2009, 3 (36)

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

sytuacj´ epidemiologicznà, wzmocnieniu wykorzystania diagnostyki mikrobiologicznej. Nie nale˝y zapominaç o sukcesywnym prowadzeniu audytów antybiotykoterapii i przekazywaniu lekarzom podczas spotkaƒ
wyników z tych audytów.
Wykład na temat „Metody zapobiegania lekoopornoÊci w szpitalu” wygłosił dr Tomasz Ozorowski.
Prelegent na wst´pie przedstawił rys historyczny problemu monitorowania stosowania antybiotyków, który
datuje si´ od 1997r. W Polsce powstały dwa projekty
dotyczàce rozwiàzywania problemów lekoopornoÊci
„OPTY-NEURON-ESAC” oraz Narodowy Program
Ochrony Antybiotyków, które sà elementem programu
polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia.
Prowadzenie programu szpitalnej polityki antybiotykowej i kontroli zaka˝eƒ szpitalnych to wiele problemów,
które dokładnie zostały omówione w czasie wykładu.
Racjonalne stosowanie antybiotyków: efektywna diagnostyka i prawidłowe leczenie zaka˝eƒ, modyfikacja
schematów empirycznej antybiotykoterapii w oparciu
o wiedz´ na temat lekoopornoÊci drobnoustrojów
w szpitalu, kontrola nad stosowaniem antybiotyków,
leczenie zaka˝eƒ, a nie kolonizacji, koƒczenie kuracji
antybiotykowej tak szybko jak to jest mo˝liwe.
Identyfikacja rezerwuarów drobnoustrojów o niebezpiecznych mechanizmach opornoÊci. Zarówno pacjent,
personel a tak˝e Êrodowisko szpitalne mogà byç rezerwuarem patogenów.
Przerywanie dróg transmisji drobnoustrojów patogennych. Nale˝y stosowaç prawidłowà izolacj´ zaka˝onych
lub skolonizowanych pacjentów oraz stosowaç dekontaminacj´ sprz´tu szpitalnego i powierzchni.
Sesja IV pod patronatem Komitetu Mikrobiologii
Polskiej Akademii Nauk prowadzona była przez prof.
Marka Niemiałtowskiego i dr Ann´ Skoczyƒskà.
Pierwszy wykład na temat „Neisseria meningitidis – co
robiç, gdy ktoÊ zachoruje” wygłosiła dr Anna
Skoczyƒska.
Prelegentka przypomniała, ˝e dwoinka zapalenia
płuc, czyli Neisseria meningitidis to bakteria mogàca
wywołaç inwazyjnà chorob´ meningokokowà (zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych lub posocznic´), ale równie˝ wywołujàca zapalenia innych narzàdów: płuc, stawów, spojówek, osierdzia, koÊci, szpiku kostnego, ucha,
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gardła. Nale˝y wspomnieç, ˝e za ponad 90% zaka˝eƒ
na Êwiecie odpowiada jedynie 5 grup serologicznych tej
bakterii (A,B,C,W135 i Y).
Liczba zaka˝eƒ meningokokowych w Polsce od 2006 r
uległa zwi´kszeniu, co jest spowodowane mi´dzy innymi
rozprzestrzenieniem si´ w naszym kraju niezwykle groênego, hyperwirulentnego klonu N. meningitidis typu C
nale˝àcego do tzw. kompleksu klonalnego
ST11/ET-15, zaka˝enia wywołane przez ten szczep
obarczone sà najwy˝szà ÊmiertelnoÊcià si´gajàcà 17%.
Posocznica meningokokowa mo˝e przebiegaç
w sposób piorunujàcy prowadzàc do zgonu w ciàgu
kilku godzin od wystàpienia pierwszych objawów.
Dlatego choroba ta wzbudza tak wielkà panik´ wÊród
ludzi podsycanà jeszcze przez media. Podejmowanie
właÊciwych, skoordynowanych działaƒ, czyli wdro˝enie
szybkiej i prawidłowej terapii u pacjenta, a tak˝e przeprowadzenie w jego otoczeniu skutecznych działaƒ profilaktycznych to najwa˝niejsze metody walki z tà chorobà. Nale˝y zaznaczyç, ˝e pracownia bakteriologiczna
powinna zidentyfikowaç czynnik etiologiczny zaka˝enia
(złotym standardem jest hodowla), zabezpieczyç płyn
mózgowo-rdzeniowy lub surowic´/krew do badaƒ
z wykorzystaniem technik molekularnych i przesłaç
wyhodowany szczep lub materiał do Krajowego
OÊrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych
Zaka˝eƒ OÊrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN).
W przypadku ujemnej hodowli w próbach ( cz´sto spowodowanej szybkim wprowadzeniem leku u pacjenta),
poszukuje si´ sekwencji DNA specyficznych dla danego
gatunku i grupy serologicznej bakterii.
Prelegentka przypomniała, ˝e wdro˝enie chemioprofilaktyki osobom zdrowym z najbli˝szego otoczenia chorego ma za zadanie zapobiegaç wyst´powaniu wtórnych przypadków zaka˝eƒ i powinno mieç miejsce
do 2 tygodni od wystàpienia przypadku pierwotnego.
Zalecane w likwidacji nosicielstwa sà jedynie 3 leki:
ceftriakson podawany domi´Êniowo w jednorazowej
dawce dla dorosłych i dla dzieci, rifampicyna podawana
doustnie w czterech dawkach co 12 godzin u dzieci
i dorosłych oraz ciprofloksacyna podawana doustnie
w jednorazowej dawce wyłàcznie u dorosłych. Nale˝y
zaznaczyç, ˝e ˝aden schemat chemioprofilaktyki nie
zapewnia pełnej skutecznoÊci i dlatego osoby z najbli˝szego kontaktu nale˝y poinformowaç o koniecznoÊci
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zgłoszenia si´ do lekarza w przypadku wystàpienia
jakichkolwiek niepokojàcych objawów wskazujàcych
na zaka˝enie.
Referat na temat „OpornoÊç u Streptococcus pneumoniae: odpowiedê drobnoustroju na presj´ antybiotykowà” wygłosiła dr Ewa Sadowy.
Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae) to najcz´stsza przyczyna schorzeƒ górnych dróg oddechowych takich jak zapalenie ucha Êrodkowego, zapalenie
zatok, ale równie˝ jeden z najistotniejszych czynników
bakteryjnych ci´˝kich zaka˝eƒ pozaszpitalnych takich
jak inwazyjne zapalenie płuc, stawów, koÊci, wsierdzia,
posocznica, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
Te ostatnie zaka˝enia cz´sto koƒczà si´ zgonem pacjenta lub wystàpieniem po chorobie wielu powikłaƒ.
Badania prowadzone w wielu oÊrodkach na Êwiecie
wykazały, ˝e najbardziej zagro˝one wystàpieniem zaka˝enia grupy wiekowe to dzieci do 2 roku ˝ycia i osoby
powy˝ej 65 roku ˝ycia.
Narastanie opornoÊci u pneumokoków to powa˝ne
i budzàce niepokój zjawisko, bakterie te nabywajà opornoÊç na penicylin´ (około 30% w Polsce szczepów opornych), tetracykliny, fluorochinolony, makrolidy.
Metody molekularne badania pneumokoków umo˝liwiły identyfikacj´ klonów pandemicznych oraz analiz´
ich determinant opornoÊci.
Ostatni referat w tej sesji na temat „Ogniska epidemiczne MRSA w szpitalu” wygłosiły lek. Marta KaniaPudło i dr Joanna Empel.
Na wst´pie przypomniano definicj´ ogniska szpitalnego epidemicznego czyli wystàpienie wi´cej ni˝
2 zachorowaƒ wywołanych tym samym drobnoustrojem,
powiàzanych ze sobà. Taki przypadek wymaga pilnego
wdro˝enia działaƒ ze strony szpitala, prowadzàcego do
ograniczenia wystàpienia kolejnych przypadków zachorowaƒ. Referat miał na celu przedstawienie post´powania w przypadku wystàpienia ogniska zaka˝eƒ miejsca
operowanego gronkowcem złocistym metycylinoopornym (MRSA). Działania zespołu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych, mikrobiologa szpitalnego, dyrekcji, inspekcji sanitarnej celem znalezienia êródła zaka˝enia, dróg przenoszenia tego zaka˝enia oraz wprowadzenia i uszczelnienia procedur majàcych na celu wygaszenie ogniska
zaka˝enia. Do zaka˝enia MRSA u kolejnych pacjentów
dochodzi w przypadku niedopełnienia procedur

zwiàzanych z piel´gnacjà chorego lub specjalistycznych
procedur medycznych. W transmisji zaka˝eƒ podstawowà sprawà jest prawidłowe mycie i dezynfekcja ràk, dlatego wa˝ne jest sprawdzenie, jak cz´sto procedury te sà
wykonywane przez personel medyczny. W przypadku
MRSA pierwotnym êródłem bakterii mo˝e byç skolonizowany lub zaka˝ony pacjent lub skolonizowany personel.
Jednak wykrycie nosicielstwa MRSA u personelu opiekujàcego si´ chorym nie wskazuje jednoznacznie na êródło zaka˝enia, poniewa˝ nie mo˝na definitywnie stwierdziç czy bakteria ta pochodzi od nosiciela, czy mo˝e
nosiciel skolonizował si´ w trakcie pracy w ognisku epidemicznym. W dalszej cz´Êci referatu zostały omówione czynnoÊci zwiàzane z wygaszaniem ogniska. Nale˝y
zaznaczyç, ˝e istotnà sprawà jest przeprowadzenie
badaƒ szczepów MRSA metodami molekularnymi, dzi´ki którym mo˝emy ustaliç z wysokim prawdopodobieƒstwem, czy powiàzane epidemiologicznie izolaty danego gatunku sà spokrewnione genetycznie. Dowiadujemy si´ dzi´ki temu czy ognisko epidemiczne jest
wywołane przez ten sam szczep. W czasie wykładu
zaprezentowano ró˝ne metody typowania molekularnego w analizie ognisk epidemicznych.
Sesji V „Wpływ szczepieƒ na sytuacj´ epidemiologicznà zaka˝eƒ i chorób zakaênych” przewodniczył
dr Paweł Grzesiowski.
Pierwszy referat na temat „Znaczenie szczepienia
przeciw grypie u pacjentów z chorobà wieƒcowà – wyniki badania FLUCAD” wygłosił dr Andrzej Ciszewski.
W 2006 r Amerykaƒskie Towarzystwo Kardiologiczne
a w Êlad za nim Polskie Forum Profilaktyki Chorób
Układu Krà˝enia opublikowały wytyczne zalecajàce
szczepienie przeciwko grypie wszystkich pacjentów
z przewlekłymi chorobami układu krà˝enia. Stwierdzono,
˝e ostre infekcje i zapalenia sà czynnikiem destabilizujàcym blaszk´ mia˝d˝ycowà i bezpoÊrednià przyczynà
ostrych zespołów wieƒcowych. Prelegent omówił badania, które zostały przeprowadzone w Polsce w Instytucie
Kardiologii w Warszawie we współpracy z PZH. Były
to badania FLUCAD randomizowane, kontrolowane placebo, z podwójnie Êlepà próbà na grupie 658 pacjentów
z chorobà wieƒcowà. Zbadano wpływ szczepieƒ przeciwko grypie na cz´stoÊç wyst´powania Wieƒcowego
Incydentu Niedokrwiennego (zgon sercowonaczyniowy,
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zawał serca, rewaskularyzacja wieƒcowa, hospitalizacja
wieƒcowa) u chorych z chorobà wieƒcowà. Wykazano,
˝e w grupie szczepionych osób niedokrwienne incydenty wyst´powały dwa razy rzadziej ni˝ w grupie placebo.
W dalszej cz´Êci referatu prelegent omówił działanie
wirusa, który powoduje zapalenie nabłonka naczyƒ
t´tniczych, krzy˝owà reakcj´ immunologicznà mi´dzy
antygenem wirusa grypy a antygenami blaszki mia˝d˝ycowej, a tak˝e przypomniał rekomendacje ACIP na 2008 r.
dotyczàce szczepieƒ przeciwko grypie. W Polsce niecałe
10% osób jest szczepionych przeciwko grypie, w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej plasujemy si´
na koƒcu, nale˝y mieç nadziej´ – co podkreÊlił prelegent
– ˝e akcje informacyjne wÊród lekarzy i Polaków, bezpłatne akcje szczepieƒ, rozpropagowane wyniki ostatnich badaƒ naukowych zmienià t´ sytuacj´.
Drugi referat w tej sesji w zast´pstwie prof. Andrzeja
Gładysza na temat „Czy WZW B ciàgle groêne?” wygłosiła dr Inglot.
Na wst´pie prelegentka przypomniała podstawowe
wiadomoÊci na temat wirusa, wspominajàc o drogach
transmisji oraz podajàc, ˝e na Êwiecie ˝yje około 2 miliardów osób zaka˝onych tym wirusem a 500-750 000 osób
rocznie umiera w wyniku zaka˝enia.
Zostały omówione mo˝liwe działania profilaktyczne
takie jak szczepienia masowe, prawidłowa dezynfekcja
i sterylizacja, stosowanie masowo sprz´tu jednorazowego, działania w krwiodawstwie (w Polsce od 2005r badania HBV-DNA w puli surowic), stosowanie odpowiednich
procedur w stacjach dializ, a tak˝e mo˝liwoÊç zaka˝enia
w trakcie tatua˝y, zakładania kolczyków, stosowania narkotyków, drogà seksualnà.
Prelegentka wspomniała o szerzeniu si´ zaka˝enia
mutantem wirusa zapalenia wàtroby typu B, co zaobserwowano na Tajwanie: wzrost liczby zaka˝eƒ mutantem
po wprowadzeniu masowych szczepieƒ na tej wyspie.
Z obliczeƒ matematycznych wynika, ˝e 50 lat potrzeba,
aby w całej populacji było tyle samo wirusa zmutowanego co dzikiego, natomiast 200 lat aby była du˝a przewaga wirusa zmutowanego.
Badania przesiewowe wykonujemy obecnie szukajàc
antygenu HBs w surowicy, wg prelegentki powinno byç
wykonywane badanie przeciwciał anty HBc, które ma
wi´kszà czułoÊç i swoistoÊç.

AktualnoÊci

Sesja VI – „Zaka˝enia w praktyce lekarza rodzinnego”
pod przewodnictwem prof. Andrzeja Radzikowskiego
i dr Tomasza Ozorowskiego.
Pierwszy wykład na temat „Znaczenie diagnostyki
klinicznej w rozpoznawaniu pozaszpitalnych zaka˝eƒ
układu oddechowego” wygłosiła dr Maria Kotowska.
Zaka˝enia układu oddechowego to w okresie jesienno-zimowym najcz´stsza przyczyna porad lekarskich.
Wi´kszoÊç tych zaka˝eƒ spowodowana jest przez wirusy i wymaga jedynie leczenia objawowego, jednak zdecydowana wi´kszoÊç chorych otrzymuje leczenie antybiotykami. Lekarz pierwszego kontaktu powinien na
podstawie wywiadu, zespołu objawów klinicznych dokonaç oceny potencjalnego czynnika etiologicznego,
stwierdziç, czy ma do czynienia z zaka˝eniem wirusowym czy bakteryjnym i wdro˝yç odpowiednie leczenie.
Unikanie antybiotyków to nie tylko ograniczenie kosztów
leczenia, to przede wszystkim wyeliminowanie niekorzystnego wpływu tych leków na organizm pacjenta oraz
hamowanie szerzenia si´ opornoÊci w Êrodowisku.
Prelegentka przekazała w dalszej cz´Êci referatu
zestawienie charakterystycznych objawów sugerujàcych
etiologi´ wirusowà albo bakteryjnà oraz rekomendowany
zestaw badaƒ dodatkowych niezb´dnych do dalszej
diagnozy.
Nast´pny referat na temat „Antybiotykoterapia empiryczna zaka˝eƒ układu oddechowego w dobie narastania opornoÊci Streptococcus pneumoniae” wygłosił
dr Piotr Albrecht.
Nadu˝ywanie antybiotyków i nieprawidłowe ich stosowanie powoduje nabywanie opornoÊci u wielu bakterii,
szczególnie wywołujàcych zaka˝enia układu oddechowego i coraz wi´ksze trudnoÊci w doborze antybiotyków
przeznaczonych do empirycznej terapii tych zaka˝eƒ.
Prelegent w dalszej cz´Êci referatu przekazał informacje dotyczàce diagnostyki, leczenia zaka˝eƒ układu
oddechowego.
Na zakoƒczenie prof. Andrzej Radzikowski wygłosił
referat na temat „Leczenie objawowe – czy to koniec farmakologii?”.
Prelegent przypomniał, ˝e zaka˝enia dróg oddechowych sà w 60-80% spowodowane przez wirusy i w ich
leczeniu podstawowà rol´ odgrywa terapia objawowa za
wyjàtkiem 2 leków (zanamivir i oseltamiwir) przeciwko
wirusowi grypy. Według zaleceƒ nale˝y przy wirusowych
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zaka˝eniach dróg oddechowych łagodziç przykre dolegliwoÊci, walczyç z bólem, goràczkà. W czasie tych
zaka˝eƒ mo˝e dojÊç do nadka˝enia bakteryjnego, ale
ten moment trudno ustaliç. Prelegent podał strategi´,
jakà nale˝y stosowaç, jak długo mo˝na przyjmowaç
postaw´ wyczekujàcà stosujàc leczenie objawowe
i kiedy nale˝y wkroczyç z leczeniem antybiotykami.
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DEKLARACJA CZ¸ONKA ZWYCZAJNEGO
Zg∏aszam ch´ç przystàpienia/odnowienia przynale˝noÊci do Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Wyra˝am zgod´ na
zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie SHL.
Zobowiàzuj´ si´ do przestrzegania postanowieƒ Statutu Stowarzyszenia oraz op∏acania sk∏adek cz∏onkowskich.
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z dopiskiem Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, 62–500 Konin, ul. Staszica 16
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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 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, przerwy kawowe oraz obiady podczas zaj´ç dydaktycznych. Op∏ata nie obejmuje noclegów i kosztów dojazdu. Planowany termin rozpocz´cia szkolenia: wrzesieƒ 2009.
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: wrzesieƒ 2009.
Szczegó∏owe informacje o zakwalifikowaniu na kurs oraz terminach poszczególnych sesji, zostanà przes∏ane osobom, które do dnia 20 sierpnia 2009 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
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