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Szanowni Paƒstwo,
Oddajemy do ràk Paƒstwa kolejny numer Biuletynu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa oraz witamy na kolejnej konferencji naukowo-szkoleniowej w hotelu Anders w Starych Jabłonkach. W programie konferencji istotne miejsce zajmuje problematyka higieny ràk, której poÊwi´camy tak˝e obszerny materiał w Biuletynie. Na praktycznych zaj´ciach
warsztatowych oraz na łamach Biuletynu omawiamy najnowsze Wytyczne Âwiatowej Organizacji Zdrowia z 2009 r.,
które mo˝emy wykorzystaç przy tworzeniu i doskonaleniu procedur w zakładach opieki zdrowotnej. Oryginalny materiał jest bardzo szerokà analizà aktualnej wiedzy medycznej w zakresie mycia i dezynfekcji ràk oraz stosowania r´kawiczek ochronnych podczas udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych. Kolejny raz przedstawiamy uzasadnienie dla szerokiego wykorzystania preparatów alkoholowych do higieny ràk podczas wykonywania procedur medycznych.
Na łamach Biuletynu poÊwi´camy tak˝e du˝o miejsca bardzo wa˝nemu nowemu rozporzàdzeniu o wymaganiach
fachowych i sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej. Ka˝da zmiana warunków fachowych i sanitarnych, powoduje
koniecznoÊç dostosowania architektury lub wyposa˝enia zakładów opieki zdrowotnej, jednak pojawiajà si´ wàtpliwoÊci, w jakim zakresie przepisy powinny regulowaç ten obszar. W wielu krajach szczegółowe wymagania zawarte sà nie
w aktach prawnych, ale w wytycznych projektowania, budowy i wyposa˝enia zakładów opieki zdrowotnej, opracowywanych przez ekspertów.
Podczas konferencji przedstawiamy tak˝e aktualne informacje na temat diagnostyki, profilaktyki t´˝ca, grypy oraz
przebiegu epidemii E.coli O104, która kilka miesi´cy temu nie schodziła z pierwszych pozycji serwisów informacyjnych.
Podczas konferencji po raz pierwszy dost´pne b´dzie pierwsze wydanie Ogólnych Wytycznych Sterylizacji Wyrobów
Medycznych i innych przedmiotów wielorazowego u˝ycia wykorzystywanych przy udzielaniu Êwiadczeƒ zdrowotnych
oraz innych czynnoÊci podczas których mo˝e dojÊç do przeniesienia choroby zakaênej lub zaka˝enia, które opracował
zespół ekspertów ze Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji
Medycznej, Zakładu Zwalczania Ska˝eƒ Biologicznych NIZP- Paƒstwowego Zakładu Higieny oraz Polskiego
Stowarzyszenia Piel´gniarek Epidemiologicznych.
W swoim imieniu i całego Zarzàdu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa zapraszam do udziału w konferencji oraz
innych aktywnoÊciach, które zaplanowaliÊmy dla Paƒstwa do koƒca 2011 r., o których mo˝na przeczytaç na stronie
www.shl.org.pl
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Wybrane Wytyczne Âwiatowej Organizacji Zdrowia
dotyczàce higieny ràk personelu medycznego z 2009 r.
Opracowanie i streszczenie Magdalena Gudziƒska
SPZOZ Szpital Ginekologiczno-Poło˝niczy im. Âw. Rodziny

Wprowadzenie
Prace nad tym dokumentem rozpocz´to w 2004
roku. Nowe wytyczne zawierajà zalecenia ÊciÊle oparte
na doniesieniach naukowych, zebranych i ocenionych
według zasad EBM (evidence based medicine) przez
ponad 100 ekspertów WHO, a tak˝e na wytycznych
wydawanych do tej pory przez ró˝ne lokalne i krajowe
instytucje zajmujàce si´ problemem kontroli zaka˝eƒ
zwiàzanych z opiekà zdrowotnà. Wykorzystano wyniki
badaƒ naukowych opublikowanych do czerwca 2008 r.
włàcznie. Oryginalny dokument zawiera nie tylko zalecenia co do czynnoÊci zwiàzanych z dekontaminacjà
ràk przez personel medyczny, ale te˝ odnosi si´ do
takich kwestii, jak sposoby prowadzenia nadzoru nad
prawidłowym i skutecznym wykonywaniem czynnoÊci
zwiàzanych z dekontaminacjà ràk, skuteczne metody
edukacji personelu i zach´cania do jak najÊciÊlejszego
przestrzegania procedur, a tak˝e włàczenie pacjenta
i osób odwiedzajàcych w zapobieganie przenoszeniu patogenów drogà bezpoÊredniego kontaktu dotykowego.
Wytyczne sklasyfikowano według zmodyfikowanego
systemu oceny wartoÊci naukowej rekomendacji, opracowanego przez CDC:
Klasa I A – wdro˝enie stanowczo rekomendowane,
wytyczne mocno poparte dobrze zaplanowanymi
badaniami eksperymentalnymi, klinicznymi lub epidemiologicznymi
Klasa I B – wdro˝enie stanowczo rekomendowane,
wytyczne majà potwierdzenie w pewnej liczbie badaƒ
naukowych i mocnà podstaw´ teoretycznà
I C – wdro˝enie wymagane przez regulacje prawne
lub zawarte w obowiàzujàcych standardach post´powania
II – wdro˝enie sugerowane, majà poparcie w badaniach klinicznych lub epidemiologicznych, lub dobrà
podstaw´ teoretycznà, lub zostały opracowane przez
grup´ ekspertów.

WYBRANE WYTYCZNE WHO HIGIENY RÑK
z 2009 r.
UWAGA: Literatur´ do wytycznych mo˝na znaleêç w
oryginalnym dokumencie na stronie internetowej WHO
(łàcznie literatur´ do oryginalnego dokumentu stanowi
ponad
1100
pozycji)
www.who.int/publications/2009/9789241597906_eng.pdf
1. Wskazania do wykonywania
zwiàzanych z higienà ràk:

procedur

A. Nale˝y myç r´ce wodà i mydłem kiedy sà na nich
widoczne zabrudzenia, szczególnie krew lub inne
płyny ustrojowe (IB) lub po skorzystaniu z toalety
(II).
B. Je˝eli podejrzewamy z du˝ym prawdopodobieƒstwem ekspozycj´ na patogeny o zdolnoÊci do
sporulacji, np. w ogniskach zaka˝eƒ Clostridium
difficile, preferowanym sposobem utrzymania
higieny ràk jest mycie ich wodà i mydłem (IB).
C. Do rutynowej higienicznej dezynfekcji ràk we
wszystkich innych sytuacjach klinicznych, opisanych w punktach: D podpunkt (a) do D podpunkt
(f), nale˝y u˝ywaç preparatów alkoholowych
(odnosi si´ do sytuacji, gdy na r´kach nie ma
widocznych zabrudzeƒ) (IA).
Je˝eli alkoholowy preparat do dezynfekcji ràk nie
jest dost´pny, nale˝y myç r´ce wodà z mydłem (IB).
D. Procedury zwiàzane z higienà ràk nale˝y wykonywaç:
a. przed i po dotkni´ciu pacjenta (IB).
b. przed czynnoÊciami zwiàzanymi z u˝yciem wyrobu naruszajàcego ciàgłoÊç tkanek, bez wzgl´du na to,
czy u˝ywane sà r´kawice jednorazowe (IB).
c. po kontakcie z płynami ustrojowymi, wydzielinami lub wydalinami, błonami Êluzowymi, nie-
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uszkodzonà skórà lub opatrunkiem rany (IA).
d. gdy podczas czynnoÊci wykonywanych u tego
samego pacjenta przenosimy si´ ze ska˝onej
okolicy anatomicznej do czystej (IB).
e. po wejÊciu w kontakt z powierzchniami i obiektami (w tym ze sprz´tem medycznym) w bezpoÊrednim sàsiedztwie pacjenta (IB).
f. po zdj´ciu sterylnych (II) lub niesterylnych r´kawic (IB).
E. Przed przygotowaniem i podaniem leku, a tak˝e
przed przygotowaniem jedzenia nale˝y dokonaç higienicznej dezynfekcji ràk preparatem alkoholowym lub
umyç r´ce mydłem zwykłym i wodà lub mydłem antybakteryjnym i wodà (IB).
F. Mydło i alkoholowy Êrodek dezynfekcyjny nie
powinny byç u˝ywane razem (II).
2. Technika czynnoÊci zwiàzanych z higienà ràk
A. tyle alkoholowego Êrodka dezynfekcyjnego, ile
mieÊci si´ w zło˝onej w “kubeczek” dłoni, wetrzeç
równomiernie, tak, aby pokrył on całà powierzchni´ r´ki (dłoniowà i grzbietowà stron´). Wcieraç
preparat dopóki całkowicie nie wyschnie. (IB).
B. myjàc r´ce wodà i mydłem nale˝y zmoczyç r´ce
wodà i zastosowaç iloÊç mydła takà, aby rozprowadziç je równomiernie na całej powierzchni r´ki.
Nast´pnie nale˝y spłukaç r´ce wodà i osuszyç
całkowicie r´cznikiem jednokrotnego u˝ytku. Do
tego celu nale˝y u˝yç czystej, bie˝àcej wody,
je˝eli to tylko mo˝liwe. Zalecane jest unikanie
goràcej wody, jako ˝e cz´sta ekspozycja na goràcà wod´ zwi´ksza ryzyko wystàpienia podra˝nieƒ
i zapalenia skóry. (IB).
Krany nale˝y zakr´caç tak, aby dotykaç ich przez
r´cznik. (IB).
Osuszanie ràk powinno odbywaç si´ tak, aby uniknàç
ich wtórnej kontaminacji. R´czniki nie mogà byç u˝ywane
wielorazowo ani przez wiele osób za jednym razem (IB).
3. Zalecenia dotyczàce chirurgicznego mycia i
dezynfekcji ràk
A. Przed rozpocz´ciem chirurgicznego przygotowania ràk nale˝y zdjàç pierÊcionki, obràczki, zegarki
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noszone na nadgarstku i bransoletki (II). Noszenie
sztucznych paznokci jest zabronione (IB).
B. Zlewy/umywalki powinny mieç takà konstrukcj´,
˝eby eliminowała ona ryzyko rozchlapywania wody (II).
C. JeÊli na r´kach sà widoczne zabrudzenia, przed
chirurgicznym przygotowaniem ràk nale˝y je umyç
wodà i zwykłym mydłem (II). Brud spod paznokci nale˝y usuwaç przy pomocy przeznaczonego do tego
narz´dzia, najlepiej pod bie˝àcà wodà. (II).
D. Szczotki nie sà zalecane do chirurgicznego przygotowania ràk. (IB) (uwaga: w dalszym tekÊcie pojawia
si´ „dopuszczenie” u˝ywania szczotek przy pierwszym
myciu w danym dniu operacyjnym, w przypadku, gdy
na skórze i pod paznokciami sà widoczne zabrudzenia).
E. Chirurgiczna dezynfekcja ràk powinna byç wykonywana przed nało˝eniem sterylnych r´kawic, przy u˝yciu albo przeznaczonego do tego celu mydła biobójczego, albo odpowiedniego alkoholowego płynu do
dezynfekcji ràk, najlepiej u˝ywaç do tego celu produktów, które majà potwierdzone przedłu˝one działanie.
(IB).
F. Je˝eli wykonujemy chirurgicznà dezynfekcj´ ràk
przy u˝yciu mydła biobójczego, nale˝y mydliç r´ce
i przedramiona przez czas zalecony przez producenta
tego mydła, typowo jest to od 2 do 5 minut. Długi czas
mydlenia (np. 10 min) nie jest potrzebny (IB).
G. Je˝eli u˝ywamy alkoholowego preparatu do
dezynfekcji ràk o przedłu˝onym działaniu, nale˝y stosowaç si´ do instrukcji producenta co do czasu działania. Tego typu produkty nale˝y stosowaç wyłàcznie na
suche r´ce. (IB).
H. Gdy u˝ywany jest alkoholowy preparat do dezynfekcji chirurgicznej ràk, nale˝y utrzymywaç r´ce i przedramiona zwil˝one preparatem przez cały czas wykonywania procedury chirurgicznego przygotowania ràk
(IB).
I. Po nało˝eniu alkoholowego preparatu w sposób
zalecany, pozwól r´kom i przedramionom wyschnàç
dokładnie przed nało˝eniem r´kawic sterylnych (IB).
Poszczególne etapy zalecanej techniki chirurgicznego przygotowania ràk przy pomocy alkoholowego preparatu do dezynfekcji ràk sà przedstawione na ilustracjach poni˝ej.
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T´˝ec – aktualne informacje
El˝bieta Płoƒska
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Warszawa

Etiologia
Clostridium tetani jest G(+) dodatnià beztlenowà
laseczkà wytwarzajàcà spory (bakteria wyglàdem przypomina pałeczk´ dobosza). Komórka bakteryjna jest
wra˝liwa na ciepło a w obecnoÊci tlenu ginie, odmiennie zachowujà si´ spory (forma przetrwalnikowa bakterii). Sà one odporne na ciepło i ogólnie stosowane antyseptyki. Mogà przetrwaç w autoklawach podgrzewane
przez 10 – 15 minut do temperatury 121° C, sà tak˝e
odporne na działanie fenolu, formaldehydu, chloraminy
i innych Êrodków dezynfekujàcych (1,2,3,8).

dzo rozpowszechnione w glebie oraz w jelitach i kale
koni, owiec, bydła, psów, kotów, szczurów, Êwinek morskich i kurczaków. Ziemia nawo˝ona obornikiem zawiera bardzo du˝o spor t´˝ca. Na obszarach rolniczych
spory t´˝ca mo˝na stwierdziç równie˝ w odchodach
ludzi dorosłych(1). Formy przetrwalnikowe t´˝ca znajdowano te˝ na skórze ludzkiej oraz w zanieczyszczonej
heroinie (1). Spory w ziemi i odchodach zwierz´cych
mogà przetrwaç przez miesiàce i lata (1,4,5).
Zachorowania na t´˝ec nale˝à do czynników ryzyka
zawodowego rolników, ogrodników, działkowców, pracowników ubojni i masarni, osób pracujàcych przy utylizacji Êmieci i Êcieków. T´˝ec mo˝e rozwinàç si´ tak˝e
w zwiàzku z pozornie czystymi zranieniami w zwiàzku
z zabiegami chirurgicznymi, stomatologicznymi, przewlekłymi owrzodzeniami, ukàszeniami owadów lub
w zwiàzku z do˝ylnym przyjmowaniem Êrodków odurzajàcych. Zaka˝enia laseczkami t´˝ca stanowià problem zdrowotny o wymiarze Êwiatowym. ÂmiertelnoÊç
w okresie rozwini´tej choroby wynosi 30 – 60 %, intensywna terapia prowadzona według współczesnych
standardów zmniejsza jà do 10 – 20 %. Dane szacunkowe mówià o 300 000 zgonów rocznie (w 2008 r.) na
Êwiecie. Wi´kszoÊç przypadków dotyczyła krajów
w Azji, Afryce, Ameryce Południowej i prawie wyłàcznie
osób niedostatecznie lub w ogóle nieuodpornionych,
w tym noworodków urodzonych przez matki niezaszczepione przeciwko t´˝cowi (1,5,7). W Polsce zachorowania na t´˝ec sà coraz rzadsze, w ciàgu ostatnich 5
latach (2006 – 2010) potwierdzono 22, 19, 14, 19, 16
przypadków t´˝ca. W 2007 roku w Polsce zmarło
z powodu t´˝ca 9 osób. Cz´Êciej chorujà mieszkaƒcy
wsi, głównie osoby starsze (6).

Epidemiologia
Choroba jest rozpowszechniona na całym Êwiecie,
ale najcz´Êciej wyst´puje w g´sto zaludnionych regionach, w goràcym, wilgotnym klimacie, z glebà bogatà
w składniki organiczne. Cz´stoÊç wyst´powania t´˝ca
jest dobrym odzwierciedleniem przeprowadzanych
szczepieƒ profilaktycznych (1,4). Spory t´˝ca sà bar-

Patogeneza
Laseczka t´˝ca dostaje si´ do wn´trza ciała przez
ran´ zanieczyszczonà w sposób widoczny lub niewidoczny. Przyj´ło si´ przekonanie, ˝e groêne sà tylko
rany rozległe i gł´bokie – gryzione, mia˝d˝one, postrzałowe, szarpane i do tego mocno zabrudzone ziemià,
kałem, ciałami obcymi; tymczasem groêne sà równie˝

Wst´p
Jest ostrà chorobà toksycznà obarczonà du˝à
ÊmiertelnoÊcià charakteryzujàcà si´ uogólnionà sztywnoÊcià i skurczem mi´Êni szkieletowych , spowodowanà przez egzotoksyny produkowane przez bakteri´
Clostridium tetani. Zwykle rozpoczyna si´ w obr´bie
szcz´ki (angielska nazwa t´˝ca lock jaw dosłownie
znaczy skurcz szcz´ki) oraz szyi a nast´pnie uogólnia
si´. Pierwsze opisy objawów klinicznych t´˝ca podał
Hipokrates ju˝ w V wieku p.n.e., ale przyczyna choroby została odkryta dopiero w roku 1884. W roku 1897
udowodniono leczniczy efekt stosowania specyficznych przeciwciał przeciw toksynie t´˝cowej. Biernà
immunizacj´ ludzi jako metod´ leczenia i profilaktyki
t´˝ca zastosowano po raz pierwszy podczas I wojny
Êwiatowej. Opracowana w roku 1920 metoda inaktywacji toksyny t´˝cowej z u˝yciem formaldehydu dała
mo˝liwoÊç stworzenia w 1924 roku toksoidu t´˝cowego. Po raz pierwszy anatoksyna czyli szczepionka
p/t´˝cowa została zastosowana na szerokà skal´ w
czasie II wojny Êwiatowej (1).
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rany cienkie ale gł´boko drà˝àce np. ukłucia szpilkà,
igłà, kolcem roÊliny, gwoêdziem, drutem kolczastym
itp. WÊród zanieczyszczeƒ wnikajàcych do rany oprócz
laseczek t´˝ca dostajà si´ te˝ bakterie tlenowe, które
namna˝ajàc si´ w ranie zu˝ywajà tlen tworzàc w ten
sposób warunki beztlenowe sprzyjajàce
sporom
t´˝ca. W warunkach beztlenowych lub przy niskim st´˝eniu tlenu spory zaczynajà produkowaç toksyny, które
pojawiajà si´ we krwi nie przekraczajàc jednak bariery
krew-mózg . Toksyna wià˝e si´ z białkami krwi (1).
Drogà rozprzestrzeniania si´ tetanospazminy do OUN
jest transport neuronalny. W obr´bie układu nerwowego toksyna t´˝cowa przemieszczajàc si´ wzdłu˝ mielinowych osłonek nerwów obwodowych z pr´dkoÊcià
25 cm na dob´ dociera do neuronów rdzenia kr´gowego, pnia mózgu oraz układu nerwowego sympatycznego (3). Bakteria produkuje dwie egzotoksyny
(tetanolizyn´ i tetanospasmin´). Funkcja tetanolizyny
nie została dotychczas dobrze poznana (1).
Tetanospazmina jest jednà z najsilniejszych znanych
trucizn. Szacuje si´, ˝e minimalna Êmiertelna dawka tej
toksyny dla człowieka wynosi 2,5 nanograma/kg masy
ciała (nanogram to jedna miliardowa cz´Êç grama) lub
175 nanogramów na 70 kg człowieka (1). Typowe kliniczne objawy t´˝ca sà spowodowane działaniem
tetanospasminy, która w zakoƒczeniach presynaptycznych nerwów ruchowych blokuje uwalnianie inhibitorów
neuroprzekaênikowych (glicyny i kwasu gamma aminomasłowego). Prowadzi to do blokady fizjologicznych
procesów hamowania i stałego nadmiernego pobudzania neuronów ruchowych. Skutkiem tego sà zaburzenia przewodnictwa nerwowo – mi´Êniowego powodujàce uogólnione stałe wzmo˝enie napi´cia mi´Êniowego i wyst´powanie napadowych tonicznych skurczów mi´Êni oraz drgawek (1,4,8).
Objawy kliniczne
Okres wyl´gania jest ró˝ny i wynosi od kilku dni do
kilku miesi´cy. Najcz´Êciej do rozwoju choroby dochodzi po okresie inkubacji trwajàcym od 3 do 21 dni,
Êrednio 8 dni. Im rana jest bardziej oddalona od OUN
tym dłu˝szy jest okres inkubacji a im krótszy jest okres
wyl´gania tym ci´˝sza jest postaç choroby i cz´Êciej
koƒczy si´ Êmiercià (1,4).
Postaç miejscowa t´˝ca wyst´puje niezbyt cz´sto,

zwykle pacjenci odczuwajà stałe wzmo˝one napi´cie
mi´Êni w miejscu zranienia na wiele tygodni przed
stopniowym osłabieniem mi´Êni. Postaç miejscowa
mo˝e przejÊç w uogólnionà ale zwykle przebieg jest
łagodny. Wskaênik ÊmiertelnoÊci w tej postaci wynosi
mniej ni˝ 1%.
Postaç uogólniona stanowi ok. 80% przypadków
t´˝ca. Poczàtkowe objawy nie sà charakterystyczne –
gorsze samopoczucie, zm´czenie, bóle w miejscu zranienia, bóle głowy, zaburzenia snu, parestezje w miejscu zranienia. Potem pojawiajà si´ objawy typowe –
skurcz mi´Êni ˝waczy i szcz´koÊcisk, sztywnoÊç mi´Êni karku, klatki piersiowej, grzbietu, koƒczyn, zaburzenia połykania. Skurcze i pr´˝enia mogà wyst´powaç
cz´sto i trwaç kilka minut, drobne bodêce zewn´trzne
wyzwalajà uogólnione silne pr´˝enia mi´Êni co mo˝e
byç przyczynà złamaƒ koÊci długich, kr´gów lub
poprzez utrudnienie oddychania prowadziç do Êmierci
pacjenta. Inne objawy to goràczka do 40
C oraz
zaburzenia ze strony autonomicznego układu nerwowego, tj. nadciÊnienie t´tnicze, obfite pocenie si´,
zaczerwienienie skóry, napadowa tachykardia lub arytmia. Ostre objawy kliniczne trwajà zwykle 3 - 4 tygodnie, nast´pnie stopniowo ust´pujà przez kilka miesi´cy (1,4,8).
T´˝ec noworodkowy jest formà t´˝ca uogólnionego
i dotyczy nowourodzonych dzieci. GłoÊny płacz, goràczka, zaburzenia ssania i połykania oraz napadowe drgawki z bezdechem pojawiajà si´ zazwyczaj po 3 – 14
dniach od urodzenia (Êrednio po 7 dniach). Wrotami
zaka˝enia jest niezagojony kikut p´powiny zwłaszcza
gdy ci´cie jest wykonywane przy u˝yciu niesterylnych
narz´dzi. O rozwoju choroby decyduje brak przeciwciał
pochodzenia matczynego. Szacuje si´, ˝e w latach 2002
– 2003 na Êwiecie z powodu t´˝ca zmarło ponad 257
000 noworodków (1,4). W Polsce od roku 1984 nie notuje si´ zgonów noworodków z powodu t´˝ca (6).
Postaç mózgowa jest rzadkà postacià t´˝ca, wyst´puje sporadycznie przy zapaleniach ucha Êrodkowego
spowodowanych laseczkami t´˝ca bytujàcymi
w saprofitycznej florze bakteryjnej ucha lub dostajàcymi si´ do ucha Êrodkowego po urazie głowy (1). Okres
wyl´gania krótki 1 – 2 dni, objawy sà zwiàzane
z uszkodzeniem nerwów czaszkowych. Choroba w tej
postaci mo˝e prowadziç do t´˝ca uogólnionego (1,4).
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Długotrwała hospitalizacja chorych na t´˝ec zwi´ksza szanse na zaka˝enia szpitalne. Najcz´Êciej sà to
zapalenia płuc, sepsa, odle˝yny. U osób starszych
i narkomanów szczególnym powikłaniem jest zator t´tnicy płucnej. W USA stosunkowo cz´stym póênym
powikłaniem t´˝ca jest zachłystowe zapalenie płuc,
stwierdza si´ je w 50 – 70 % przypadków badaƒ sekcyjnych. W ostatnich latach ok. 11 % zgłoszonych przypadków t´˝ca zakoƒczyło si´ zgonem. Wi´kszoÊç
przypadków dotyczyła osób 60 lat (18%) i nie uodpornionych (22%). W około 20% przypadków Êmierci
z powodu t´˝ca w badaniach sekcyjnych nie znaleziono oczywistych patologii i Êmierç przypisano bezpoÊredniemu wpływowi toksyn (1).
Rozpoznanie
Opiera si´ wyłàcznie na objawach klinicznych
i wywiadzie epidemiologicznym. Nie istniejà badania
laboratoryjne
charakterystyczne
dla t´˝ca.
Przechorowanie t´˝ca nie pozostawia odpornoÊci
(1,3,4).

Artykuł oryginalny

nieznanà historià szczepieƒ nale˝y pami´taç o kontynuowaniu szczepienia podstawowego anatoksynà t´˝cowà w schemacie 0 – 1 – 6 do 12 miesi´cy. Zaleca si´
tak˝e podanie metronidazolu lub penicyliny w celu eliminacji wegetatywnej postaci laseczki t´˝ca z organizmu (1,3,4,5,8).
Zapobieganie
W ka˝dym przypadku uszkodzenia powłok skórnych
z potencjalnym ryzykiem ekspozycji na laseczki t´˝ca
konieczna jest, w ciàgu 6 godzin od zranienia, lekarska
ocena rany i w razie potrzeby chirurgiczne jej opracowanie z wyci´ciem martwiczych brzegów rany co jest
niezb´dnym warunkiem eradykacji przetrwalników
laseczek t´˝ca i uniemo˝liwia dalsze namna˝anie si´
bakterii. Post´powanie takie zapobiega produkcji toksyn i ich dalszemu wchłanianiu. W ranach z du˝à iloÊcià tkanek martwiczych, z uszkodzeniami koÊci i stawów lub w przypadku zgłoszenia si´ do lekarza po
upływie 8 godzin od zranienia nale˝y zastosowaç antybiotykoterapi´ ogólnà (1,3,4,5).

Leczenie
Chorzy z t´˝cem wymagajà leczenia na oddziale
intensywnej terapii. Na post´powanie składa si´: neutralizacja toksyn, opanowanie skurczów mi´Êni, kontrola zaburzeƒ układu autonomicznego, leczenie podtrzymujàce i zapobieganie powikłaniom. Lekiem z wyboru
jest surowica przeciwt´˝cowa (antytoksyna), której
celem jest wiàzanie toksyny t´˝cowej wolno krà˝àcej
we krwi. Aktualnie dost´pne sà 2 rodzaje surowic –
antytoksyna ludzka (LIT – ludzka swoista immunoglobulina przeciwt´˝cowa) dawka lecznicza 3000 - 5000 j.
oraz antytoksyna pochodzenia zwierz´cego (KAT –
koƒska antytoksyna t´˝cowa) dawka lecznicza 20 000
– 100 000 j. W ciàgu 24 – 48 godzin od podania antytoksyny w surowicy krwi pojawia si´ ochronny poziom
przeciwciał przeciwt´˝cowych. W ciàgu kilkunastu dni
po podaniu KAT i po upływie około 28 dni po LIT przeciwciała te ulegajà eliminacji (1,2,3,4). Równolegle
z podaniem surowicy rozpoczyna si´ u chorego uodparnianie czynne przy pomocy szczepionki przeciwt´˝cowej, gł´boko podskórnie podaje si´ 0,5 ml anatoksyny t´˝cowej. W przypadku osób nieszczepionych,
z niepełnym cyklem szczepienia podstawowego lub
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Profilaktyka poekspozycyjna t´˝ca – immunoprofilaktyka poekspozycyjna
(wg ACIP, zgodna z PSO na 2011)
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ImmunogennoÊç i skutecznoÊç szczepionki przeciw t´˝cowi
Po szczepieniu podstawowym (3 dawki u osób 7 lat
i 4 dawki u osób < 7 lat) zasadniczo wszystkie osoby
osiàgajà iloÊç przeciwciał chroniàcych przed zaka˝eniem t´˝cem na poziomie wy˝szym ni˝ zabezpieczajàcy (0,1 IU/ml). SkutecznoÊci toksoidu t´˝cowego nigdy
nie oceniano podczas badaƒ szczepionki. Jednak
wi´kszoÊç autorów uwa˝a, ˝e na podstawie oznaczenia poziomu antytoksyny (przeciwciał p/toksynie t´˝ca)
mo˝na stwierdziç, ˝e kompletne szczepienie toksoidem t´˝cowym jest w 100 % skuteczne klinicznie (1).
Przypadki t´˝ca u osób w pełni zaszczepionych, które
ostatnià dawk´ otrzymały w ciàgu ostatnich 10 lat, zdarzajà si´ niezwykle rzadko (1,4). Zabezpieczajàcy
poziom przeciwciał obni˝a si´ z czasem. Po upływie 10
lat od ostatniej dawki szczepionki poziom antytoksyny
u wi´kszoÊci ludzi, zbli˝ony jest do minimalnego.
Rutynowo dawk´ przypominajàcà (booster) nale˝y
podawaç co 10 lat. Zbyt cz´ste podawanie dawek
przypominajàcych nie jest wskazane, skutkowaç
bowiem mo˝e zwi´kszonà cz´stoÊcià wyst´powania i
nasilenia miejscowych odczynów poszczepiennych (1).
U osób 7 lat dotychczas nieszczepionych (włàczajàc tych, którzy nie znajà swojej historii szczepieƒ lub
nie majà dokumentacji szczepieƒ) szczepienie podstawowe składa si´ z 3 dawek. Pierwsze dwie dawki
powinny byç podane w odst´pie 4 tygodni, trzecia
dawka 6 do 12 miesi´cy od dawki drugiej. ACIP zaleca
aby jedna z tych dawek (preferowana pierwsza) była
szczepionkà Tdap. Dawka przypominajàca Tdap lub
Td powinna byç podawana co 10 lat (1). Przerwy lub
opóênienia w zalecanym schemacie dawek nie zmniejszajà odpowiedzi na szczepienia jeÊli iloÊç dawek
w schemacie jest kompletna. Nie jest potrzebne
ponowne rozpoczynanie szczepieƒ niezale˝nie od tego
jaki czas upłynàł mi´dzy dawkami (1).
Przeciwwskazania i Êrodki ostro˝noÊci przy
szczepieniu
Przeciwwskazaniem do podawania toksoidu t´˝cowego jest ci´˝ka reakcja alergiczna w postaci wstrzàsu
anafilaktycznego. W przypadku uogólnionego odczynu
alergicznego po szczepieniu zasadne jest wykonanie
testów skórnych z u˝yciem toksoidu t´˝cowego przed
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decyzjà o kontynuowaniu szczepieƒ. W przypadku istnienia przeciwwskazaƒ do podawania toksoidu t´˝cowego w ka˝dym przypadku zranienia z zanieczyszczeniem konieczne jest stosowanie profilaktyki biernej
z u˝yciem ludzkiej surowicy przeciwt´˝cowej TIG (1).
Działania niepo˝àdane po szczepieniu
Miejscowe działania niepo˝àdane, pod postacià
rumienia, stwardnienia, bólu w miejscu podania szczepionki, sà cz´ste ale zazwyczaj samo ograniczajàce si´
i nie wymagajà leczenia. W miejscu injekcji mo˝e byç
wyczuwalny guzek, który w ciàgu kilku tygodni ulega
wchłoni´ciu. Rzadko w miejscu podania szczepionki
tworzy si´ ropieƒ. Niezbyt cz´sto wyst´puje goràczka
i objawy ogólne. Nadmierne miejscowe odczyny
poszczepienne (np. odczyn Arthusa po podaniu toksoidu t´˝cowo – błoniczego) w postaci rozległego
bolesnego obrz´ku obejmujàcego całe rami´ zdarzajà
si´ u ludzi, którzy zbyt cz´sto otrzymujà dawki toksoidu. Reakcja taka pojawia si´ zwykle w ciàgu 2 – 8
godzin po injekcji i dotyczy przede wszystkim dorosłych, którzy po poprzednich szczepieniach majà
w surowicy krwi stały wysoki poziom przeciwciał przeciwt´˝cowych. Osoby takie nie powinny mieç podawanych dawek szczepionki rutynowo lub przy zranieniach
cz´Êciej ni˝ co 10 lat (1,2,3).
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Wst´p
Zaka˝enie układu moczowego (ZUM) obejmuje szeroki zakres stanów chorobowych spowodowanych
inwazjà i namna˝aniem si´ drobnoustrojów w obr´bie
dróg moczowych. W warunkach fizjologicznych bakterie przedostajà si´ okresowo drogà wst´pujàcà do
cewki moczowej lub p´cherza moczowego, ale sà eliminowane dzi´ki sprawnym miejscowym mechanizmom obronnym. WÊród nich wymienia si´ bakteriostatyczne działanie moczu (wysokie st´˝enie mocznika
i kwasów organicznych, kwaÊny odczyn moczu, obecnoÊç immunoglobulin klasy IgA, IgG, białka TammaHorsfalla), aktywne niszczenie drobnoustrojów przez
komórki nabłonkowe i przeciwbakteryjne działanie
wydzieliny gruczołu krokowego oraz regularne opró˝nianie p´cherza podczas mikcji, prawidłowà perystaltyk´ moczowodów, a tak˝e brak zmian patologicznych
w obr´bie układu moczowego. [1-3]
Zaka˝enie układu moczowego mo˝e przebiegaç
pod postacià bezobjawowej bakteriurii, zapalenia
cewki moczowej, zapalenia p´cherza, ostrego i przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek oraz urosepsy. W etiologii ZUM głównà rol´ odgrywajà bakterie
Gram-ujemne. Zaka˝enia bakteriami Gram-dodatnimi
nie przekraczajà 10% wszystkich zaka˝eƒ. Coraz cz´-

Êciej stwierdza si´ infekcje dolnych dróg moczowych
wywołane przez Chlamydie. Inne czynniki niebakteryjne
majàce zwiàzek z ZUM to grzyby (dro˝d˝aki), rzadziej
wirusy i pierwotniaki (rz´sistek pochwowy).[4-6]
Cel
Celem badania była ocena cz´stoÊci zaka˝eƒ układu
moczowego u cewnikowanych pacjentów z okreÊleniem
lekowra˝liwoÊci wyst´pujàcych patogenów w monitorowaniu nowej procedury pobierania moczu na posiew.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono w SPZOZ Turek w latach
2007-2010. Jest to 180 łó˝kowy szpital powiatowy
o podstawowym profilu oddziałów leczàcy rocznie
około 10 tys. pacjentów. W 2007 roku z inicjatywy
Zespołu Zaka˝eƒ Szpitalnych zmodyfikowano procedur´ cewnikowania p´cherza moczowego, a nast´pnie
poddano ocenie jej efektywnoÊç ze szczególnym
uwzgl´dnieniem wczesnego rozpoznawania zaka˝eƒ
układu moczowego u chorych z czynnikami ryzyka
tego zaka˝enia.
Na podstawie danych literaturowych i obserwacji
własnych wyodr´bniono spoÊród wszystkich czynników ryzyka zaka˝eƒ te najcz´Êciej obserwowane
w infekcjach ZUM tj. zastój moczu, cukrzyc´, wiek
powy˝ej 65 r˝., przewlekłà chorob´ nerek.
W ramach wdro˝onej procedury ustalono wskazania
do posiewu moczu u pacjenta cewnikowanego m.in.
w celu uzyskania danych epidemiologicznych, zwi´kszenia iloÊci rozpoznawania zaka˝eƒ a tak˝e unikni´cia
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wàtpliwoÊci diagnostycznych w 2-3 dobie hospitalizacji
z powodu zmian w badaniu ogólnym moczu.
Do procedury dołàczona została karta monitorowania stanu cewnika moczowego do prowadzenia przez
piel´gniark´.
W tym samym okresie wprowadzono zmiany w polityce antybiotykowej szpitala zastrzegajàc cefazolin´
tylko do profilaktyki okołooperacyjnej i ograniczajàc
stosowanie cefotaksymu do ci´˝kich postaci zaka˝eƒ.
W analizie uzyskanych wyników przyj´to nast´pujàce kryteria rozpoznania ZUM:

stwierdzenie znamiennej bakteriurii w jednym mililitrze prawidłowo pobranego moczu równej 105 / ml – w
moczu pobranym ze Êrodkowego strumienia lub 103 /
ml – w moczu pobranym cewnikiem lub 102 / ml – w
moczu pobranym z nakłucia nadłonowego. W przypadku pobierania posiewu moczu od pacjenta cewnikowanego ka˝dorazowo zakładano do pobrania moczu
nowy cewnik.

Tabela 2. Zmodyfikowana procedura cewnikowania p´cherza moczowego

PRZYGOTOWANIE PACJENTA
1. Poinformowanie pacjenta o celu, bolesnoÊci i czasie trwania zabiegu.
2. Zapewnienie intymnoÊci w czasie zabiegu
3. Pacjenta nale˝y uło˝yç na plecach, nogi w rozkroku.
4. Podczas cewnikowania krocze powinno byç
dobrze oÊwietlone.
PRZEPROWADZENIE ZABIEGU CEWNIKOWANIA
P¢CHERZA MOCZOWEGO
1. Zabieg nale˝y wykonaç w dwie osoby.
2. Umyç i zdezynfekowaç higienicznie r´ce.
3. Rozło˝yç jałowà serwet´ na łó˝ku, w okolicy krocza poło˝yç misk´ nerkowatà z gazikami i polaç je
Êrodkiem do dezynfekcji błon Êluzowych (np.
Octenisept).
4. Zało˝yç jałowe r´kawiczki ( „czysta” piel´gniarka
lub lekarz).

PRZYGOTOWANIE ZESTAWU DO
CEWNIKOWANIA
1. Zestaw do cewnikowania (taca, miska nerkowata,
jałowe gaziki, 3 pary r´kawiczek - 2 jałowe i 1 niejałowa).
2. Strzykawka z jałowà wodà destylowanà (5-10ml)
w celu wypełnienia balonika uszczelniajàcego.
3. Ârodek do dezynfekcji błon Êluzowych
(Octenisept).
4. Jałowe narz´dzie np. p´seta.
5. Ârodek znieczulajàcy w ˝elu np. Lignokaina (w
razie mo˝liwoÊci w opakowaniu jednorazowym).
6. Worek na mocz (z zastawkà antyrefluksowà).
7. Jałowy cewnik o mo˝liwie małym przekroju ( mniejsze ryzyko wystàpienia urazu mechanicznego).

Tabela 1. Charakterystyka szpitala SPZOZ w Turku
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A POST¢POWANIE W CZASIE CEWNIKOWANIA
KOBIET
1. Kciukiem i palcem wskazujàcym jednej reki odsłoniç wargi sromowe, w drugà r´k´ wziàç narz´dzie
jałowe i przystàpiç do mycia krocza (w pierwszej
kolejnoÊci dezynfekowaç wargi sromowe ruchem
z góry na dół-3x, na koniec ujÊcie cewki moczowej, nowym jałowym gazikiem).
2. Zdjàç r´kawiczki, zdezynfekowaç r´ce i poczekaç
a˝ wyschnà, a nast´pnie zało˝yç nowà par´ jałowych r´kawiczek.
3. Wziàç do r´ki cewniki przy pomocy osoby asystujàcej nało˝yç na koniec cewnika Êrodek znieczulajàcy w ˝elu (powierzchownà cz´Êç Êrodka znieczulajàcego usunàç do miski nerkowatej).
4. Wprowadziç cewnik na gł´bokoÊç ok. 9 cm a˝ do
chwili wypływu moczu.
5. Wypełniç balonik uszczelniajàcy roztworem wody
destylowanej w iloÊci do ok.10ml.
6. Pobraç mocz do badaƒ.
7. Jałowy cewnik połàczyç z jałowym układem drenujàcym
8. Umocowaç worek na ramie łó˝ka. Pouczyç
pacjenta o sposobie post´powania z workiem
9. Uporzàdkowaç zestaw do cewnikowania i dokonaç segregacji odpadów wg przyj´tych procedur.
10. Zdjàç r´kawiczki i higienicznie myç r´ce.
11. Udokumentowaç wykonanie zabiegu (wprowadziç zapisy na formularzu).
B POST¢POWANIE W CZASIE CEWNIKOWANIA
M¢˚CZYZNY
1.Kciukiem i palcem lewej r´ki chwyciç pràcie i Êciàgnàç skórk´ napletka w dół a drugà r´kà zdezynfekowaç ujÊcie cewki moczowej i okolic´ ˝oł´dzi gazikiem nasàczonym Êrodkiem do dezynfekcji błon
Êluzowych (dezynfekcj´ powtórzyç kilkakrotnie).
2. Odło˝yç narz´dzie lub zdjàç r´kawiczki, zdezynfekowaç r´ce i poczekaç a˝ wyschnà a nast´pnie
zało˝yç nowà par´ jałowych r´kawiczek.
3. Wziàç cewnik i na jego koniec nało˝yç substancj´
znieczulajàcà w ˝elu, powierzchownà cz´Êç Êrodka znieczulajàcego usunàç do miski nerkowatej,
przy pomocy osoby asystujàcej.
4. Wprowadziç cewnik na około 15 cm do momentu
kiedy wyczuwa si´ lekki opór i chwileczk´ odcze-
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kaç a˝ zwieracz cewki rozkurczy si´ z chwilà
wypływu moczu wsunàç cewnik gł´biej o
ok.1,5cm
5. Dalej post´powaç tak jak przy cewnikowaniu
kobiet.
UWAGI
1. Cewnikowanie: u m´˝czyzny wykonuje – lekarz,
u kobiety wykonuje – piel´gniarka, poło˝na,
w momencie kiedy nie jest mo˝liwe cewnikowanie
kobiety przez piel´gniark´ czy poło˝nà - pacjenta
cewnikuje lekarz.
2. Zaka˝enia układu moczowego stanowià du˝y procent zaka˝eƒ szpitalnych dlatego te˝ nale˝y
zachowaç zasady aseptyki.
3. W przypadku zakładania cewnika u pacjentów (z
zastojem moczu, po 65 r.˝., z cukrzycà, goràczkà,
przewlekłà chorobà nerek) obowiàzkowo pobraç
mocz do badania mikrobiologicznego i badania
ogólnego.
4. U pozostałych pacjentów pobraç mocz tylko do
badania ogólnego, chyba ˝e lekarz prowadzàcy
zaleci inaczej.
5. Obserwacja zało˝onego cewnika moczowego
prowadzona jest przez piel´gniark´.
6. Nie nale˝y rozłàczaç cewnika z workiem na mocz.
Wyniki
Nadzór nad badaniami mikrobiologicznymi
w SPZOZ Turek jest prowadzony od 2003 roku. W tym
czasie zaobserwowano systematyczny wzrost iloÊci
badaƒ mikrobiologicznych, szczególnie w oddziałach
chirurgicznym, ortopedycznym i wewn´trznym. IloÊç
badaƒ mikrobiologicznych znaczàco wzrosła od połowy 2007 r. czyli od momentu wdro˝enia nowej procedury cewnikowania p´cherza moczowego. W 2009
roku w szpitalu wykorzystano 5950 worków do moczu i
2340 cewników Foleya. Oznacza to, ˝e około 23 %
pacjentów leczonych w tym roku w szpitalu było cewnikowanych. U 1767(75,5%) pacjentów, w trakcie zakładania cewnika do p´cherza moczowego, pobrano
posiew moczu. Dodatni wynik posiewu uzyskano
w 22,3% wykonanych badaƒ moczu. Na podstawie
analizy liczby zu˝ytych cewników i worków w 2009 r.
przyj´to, ˝e podczas pobytu w szpitalu u pacjenta cewnikowanego 1 raz zmieniano worek na mocz.
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Tabela 3. Łàczna liczba badaƒ mikrobiologicznych w latach 2003-2009 z uwzgl´dnieniem posiewów moczu.

Rycina 1. Łàczna liczba badaƒ mikrobiologicznych
w latach 2003-2009
Zwi´kszenie iloÊci badaƒ mikrobiologicznych na
oddziałach nie wpłyn´ło na wzrost rozpoznawania
zaka˝eƒ szpitalnych monitorowanych metodà czynnobiernego nadzoru (w 2006 – 29 zgłoszeƒ ZUM, w 200734, w 2008 – 31, w 2009 – 31). W analizowanych latach

obserwowano w badaniach mikrobiologicznych zró˝nicowanà flor´ bakteryjnà z rozkładem procentowym
zale˝nym od profilu oddziału. Na oddziałach dominujàcymi patogenami w posiewach moczu były E. coli,
Staphylococus
aureus,
Pseudomonas
spp.
Zaobserwowano ponadto rosnàcà obecnoÊç Candida
albicans w posiewach moczu szczególnie na oddziale
ginekologii.

Tabela 6. Procentowy udział najcz´stszych patogenów w moczu na oddziałach
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Dyskusja
Celem badania była ocena cz´stoÊci zaka˝eƒ układu
moczowego u cewnikowanych pacjentów z okreÊleniem lekowra˝liwoÊci wyst´pujàcych patogenów w
monitorowaniu nowej procedury cewnikowania i pobierania moczu na posiew. IloÊç badaƒ mikrobiologicznych
znaczàco wzrosła od połowy 2007 r. czyli od momentu
wdro˝enia nowej procedury cewnikowania p´cherza
moczowego. W 2009 roku w szpitalu wykorzystano
5950 worków do moczu i 2340 cewników Foleya.
Oznacza to, ˝e około 23% pacjentów leczonych w tym
roku w szpitalu było cewnikowanych. W literaturze
podaje si´ najcz´Êciej, ˝e 25-62% pacjentów przyjmowanych do szpitala wymaga cewnika moczowego.[7]
U 1767(75,5%) pacjentów, w trakcie zakładania cewnika do p´cherza moczowego, pobrano posiew
moczu. Spełniali kryteria pobrania posiewu zapisane w
procedurze cewnikowania. Oznacza to, ˝e 75% cewnikowanych osób miało czynniki ryzyka zaka˝enia dróg
moczowych ale u pozostałych cewnikowania byç mo˝e
mo˝na było uniknàç. Dodatni wynik posiewu uzyskano
w 22,3% wykonanych badaƒ moczu. Analiza danych
uzyskanych na podstawie przeprowadzonych badaƒ,
wykazała, ˝e w głównym bakteryjnym czynnikiem etiologicznym (27-71%) zaka˝eƒ układu moczowego jest
pałeczka okr´˝nicy (Escherichia coli). W literaturze
podaje si´, ˝e ten czynnik etiologiczny si´ga 8090%.[3,8] U noworodków, cz´Êciej ni˝ w innych grupach wiekowych, ZUM spowodowane jest przez
Klebsiella spp. oraz bakterie Gram-dodatnie. Chłopcy
po 6 miesiàcu ˝ycia w 30% majà ZUM wywołany przez
pałeczk´ odmieƒca (Proteus mirabilis) bytujàcà pod
napletkiem zaÊ u dzieci z wadami dróg moczowych
ZUM powodowane sà przez bakterie rzadziej wyst´pujàce jak, enterokoki, streptokoki z grupy B,
Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus i S, epidermidis, Haemophilus infuenzae. Szpitalne zaka˝enia
układu moczowego tylko w połowie przypadków spowodowane sà przez E.coli., na pozostałe szczepy składajà si´ inne drobnoustroje (Pseudomonas spp.,
Klebsiella spp., Serratia spp., Citrobacter freundi,
Providentia, Haemophilus spp., Haemophilus infuenzae), cz´sto oporne na wiele antybiotyków. Grzybicze
zaka˝enia układu moczowego w wi´kszoÊci przypad-
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ków sà wywołane przez dro˝d˝aki z rodzaju Candida
(najcz´Êciej Candida albicans) i stanowià czynnik etiologiczny w ok. 8% przypadkach ZUM u pacjentów szpitala. Sà z reguły nast´pstwem pierwotnych lub wtórnych niedoborów odpornoÊciowych w przebiegu choroby nowotworowej, AIDS, cukrzycy, kolagenoz oraz
przewlekłych zaka˝eƒ bakteryjnych, wirusowych lub
pierwotniakowych. Do zaka˝enia usposabia równie˝
długotrwałe stosowanie antybiotyków, zwłaszcza o szerokim zakresie działania, kortykosteroidoterapia
i immunosupresja. [9-11]
Na podstawie analizy liczby zu˝ytych cewników
i worków w 2009 r. przyj´to, ˝e podczas pobytu w szpitalu u pacjenta cewnikowanego 1 raz zmieniano worek
na mocz. Przy około 5 dniowym Êrednim czasie pobytu pokazuje to prawidłowà opiek´ nad chorym z cewnikiem moczowym oraz jest zgodne z innymi doniesieniami. Na poszczególnych oddziałach rozkład patogenów i rodzaj materiałów pobieranych od pacjentów
kształtował si´ w zale˝noÊci od profilu oddziału.
Na oddziale wewn´trznym obserwowano wzrosty
wra˝liwoÊci S.aureus na cefoksytyn´ (88,7 w 2007 i
100% w 2009), E. coli na cefalotin (75 w 2007 i 81% w
2009) i Proteus spp. na wi´kszoÊç antybiotyków. Z
powodu zmian w polityce antybiotykowej i cz´stszego
stosowania w tych latach amoksycykliny z klawulonianem i cefuroksymu w terapii empirycznej obserwowano
niewielki spadek wra˝liwoÊci badanych bakterii na te
antybiotyki. Na oddziale chirurgicznym obserwowano
niewielki wzrost wra˝liwoÊci S.aureus na cefoksytyn´
(91 w 2007 i 94% w 2009), E. coli na ciprofloksacyn´
(84 w 2007 i 93% w 2009) oraz cefotaksym (95 w 2007r
i 100% w 2009) i Pseudomonas aeruginosa na gentamycyn´ (85 w 2007 i 96% w 2009r. ). Z niepokojem
nale˝y patrzeç na zmniejszajàcà si´ wra˝liwoÊç
S. aureus na klindamycyn´ i erytromycyn´ a E. coli
amoksycyklin´ z klawulonianem i Cefuroksym.
Wymaga to dalszego monitorowania i ewentualnej
korekty polityki antybiotykowej oraz edukacji lekarzy
tak˝e spoza szpitala. Na oddziale ortopedycznym
obserwowano wzrost wra˝liwoÊci S.aureus na cefoksytyn´ (90 w 2007 i 100% w 2009), E. coli na wi´kszoÊç
antybiotyków. Odnotowano niewielki spadek wra˝liwoÊci S.aureus na ciprofloksacyn´. Zmiana procedury
cewnikowania p´cherza moczowego i zwrócenie uwagi

19
Biuletyn 2011, 1-2 (41)

Artykuł oryginalny

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

na badania mikrobiologiczne nie przyniosła wzrostu
innych poza moczem badaƒ mikrobiologicznych. Na
oddziale dzieci´cym obserwowano znaczàcy wzrosty
wra˝liwoÊci S.aureus na cefoksytyn´ (40 w 2007 i 88%
w 2009). W badaniach E. coli z moczu miała zmniejszajàcà si´ wra˝liwoÊç na amoksycyklin´ z klawulonianem (95 w 2007 i 90% w 2009r.) i Cefuroksym (89
w 2007 i 84% w 2009). Najbardziej znaczàcy poza
posiewami moczu był wzrost wymazów z gardła z 36
w 2007r. do 66 w 2009r. Na oddziale ginekologicznym
w latach 2007-2009 obserwowano stabilnà iloÊç badaƒ
mikrobiologicznych poza wymazami z szyjki macicy.
Z powodu
nowych rekomendacji Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego u ka˝dej poło˝nicy,
która przychodziła do porodu wykonywano to badanie
jeÊli w 37 tygodniu nie było wykonane ambulatoryjnie.
Wra˝liwoÊç bakterii na antybiotyki utrzymywała si´ na
zbli˝onym poziomie w obserwowanych latach ale
obserwowano stały wzrost iloÊci Candida albicans
w moczu ( 5 w 2007 i 36 w 2009r.).
Na oddziale noworodkowym w latach 2007-2009
obserwowano narastajàca iloÊç badaƒ mikrobiologicznych głównie z powodu posiewów krwi. Wra˝liwoÊç
bakterii na antybiotyki utrzymywała si´ na zbli˝onym
poziomie w obserwowanych latach a E.coli była wra˝liwa na ampicylin´ w około 73%.
WÊród wszystkich badaƒ mikrobiologicznych iloÊç
posiewów moczu narastała najszybciej. W ostatnich
dwóch latach ta tendencja wzrostowa ustabilizowała
si´ (1759 badaƒ w 2008 i 1767 w 2009), natomiast
odnotowano znaczàcy wzrost pozostałych badaƒ
mikrobiologicznych (1109 w 2008 i 1450 w 2009). Były
to głównie posiewy krwi ( oddział wewn´trzny, chirurgia,
dzieci´cy, noworodkowy), wymazy z ran (ortopedia),
wymazy z szyjki macicy (ginekologia).
Zmiana procedury cewnikowania p´cherza moczowego i zwrócenie uwagi na badania mikrobiologiczne
przyniosło stały wzrost iloÊci posiewów moczu ale
tak˝e innych badaƒ mikrobiologicznych. Najbardziej
znaczàcy był wzrost na oddziale wewn´trznym iloÊci
posiewów krwi z 55 w 2007r. do 125 w 2009r. a na
oddziale chirurgii z 7 w 2007r. do 17 w 2009r. oraz płynów z jam ciała z 8 w 2007r. do 14 w 2009r.
Zwi´kszono iloÊç badaƒ mikrobiologicznych na
oddziałach, ale nie wpłyn´ło to na wzrost rozpoznawa-

nia zaka˝eƒ szpitalnych monitorowanych metodà czynno-biernego nadzoru ( 2006- 29, 2007- 34, 2008 – 31,
2009 – 31 zaka˝eƒ na rok). W analizowanych latach
obserwowano w badaniach mikrobiologicznych zró˝nicowanà flor´ bakteryjnà z rozkładem procentowym
zale˝nym od profilu oddziału. Na oddziałach dominujàcymi patogenami w posiewach moczu były E. coli,
Staphylococus
aureus,
Pseudomonas
spp.
Zaobserwowano ponadto rosnàcà obecnoÊç Candida
albicans w posiewach moczu szczególnie na oddziale
ginekologii.
W szpitalu dominowali pacjenci krótko cewnikowani
a wi´c ryzyko zaka˝enia dróg moczowych w szpitalu,
przy prawidłowo wykonanej procedurze było niewielkie.
Poniewa˝ bakteriuria pojawia si´ u ponad 50% pacjentów cewnikowanych powy˝ej 5 dni celowym jest uzupełnienie procedury cewnikowania o koniecznoÊç
ponownej weryfikacji potrzeby utrzymywania cewnika
u pacjenta w 5 dobie. [12,13]
Wnioski
Około 23% pacjentów leczonych w szpitalu było
cewnikowanych. U 75,5% z nich, w trakcie zakładania
cewnika do p´cherza moczowego, pobrano posiew
moczu, dodatni wynik posiewu uzyskano w 22,3%.
Głównym bakteryjnym czynnikiem etiologicznym zaka˝eƒ układu moczowego była pałeczka okr´˝nicy
(Escherichia coli). OkreÊlenie grup ryzyka ZUM i zlecenie piel´gniarce pobrania posiewu moczu spowodowało zwi´kszenie efektywnoÊci procedury cewnikowania
p´cherza. Wyeliminowało to koniecznoÊç wymiany
cewnika w 3 dobie celem pobrania posiewu (z powodu
nieprawidłowego badania ogólnego moczu). W połàczeniu z działaniami edukacyjnymi przyniosło to szybki
wzrost iloÊci posiewów moczu ( 989 w 2007r. i 1767
w 2009r.), a tak˝e innych badaƒ mikrobiologicznych pomi´dzy 2006 a 2009 ponad dwukrotny. W całym
szpitalu iloÊç posiewów krwi mi´dzy rokiem 2008
a 2009 zwi´kszyła si´ o 84%.
Nadzór nad zaka˝eniami szpitalnymi nie jest mo˝liwy bez szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej, która
umo˝liwia uzyskanie wiedzy dotyczàcej leczenia przyczynowego ale te˝ empirycznego pacjentów. Mimo
wzrostu iloÊci badaƒ mikrobiologicznych wynikajàcej
głównie z nowej procedury cewnikowania p´cherza
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moczowego nie obserwowano wzrostu cz´stoÊci patogenów alarmowych ani zaka˝eƒ szpitalnych.
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Epidemia zaka˝eƒ E.coli O104:H4 w 2011 r. w Europie
Paweł Grzesiowski
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Instytut Profilaktyki Zaka˝eƒ, Warszawa

Wprowadzenie
Pałeczka okr´˝nicy (E.coli) jest powszechnie wyst´pujàcà bakterià w Êrodowisku oraz wÊród organizmów
ciepłokrwistych, w tym ludzi i zwierzàt. Niektóre szczepy tzw. enterokrwotoczne (EHEC) mogà produkowaç
szczególnie niebezpieczne toksyny tzw. shiga-like
(czerwonko-podobne, dyzenteryczne), które wywołujà
ci´˝kie schorzenia u ludzi. Jako problem zdrowia
publicznego, bakterie STEC (EHEC) zostały rozpoznane w 1982 r. po kilku powa˝nych epidemiach w USA.
Od tego czasu opisano około 200 ró˝nych serotypów
E. coli produkujàcych toksyny, najcz´Êciej przyczynà
epidemicznych zaka˝eƒ oraz zespołu hemolitycznomocznicowego (ZHM) była dotychczas E. coli
O157:H7.
Epidemia O104:H4 w Niemczech
Epidemi´ w Niemczech spowodował genetycznie
nowy serotyp O104:H4. Pojedyncze przypadki zaka˝eƒ
tym serotypem były notowane w poprzednich latach,
jednak dotychczas były rzadkoÊcià. Z badaƒ genetycznych wynika, ˝e DNA tego szczepu jest bardzo zbli˝one do szczepu afrykaƒskiego wywołujàcego w Afryce
Centralnej ci´˝kie biegunki. Szczep posiada ró˝ne
mechanizmy opornoÊci na antybiotyki, w tym na
makrolidy, tetracykliny, chinoliny, ko-trimoksazol,
a tak˝e penicyliny, penicyliny z inhibitorami beta-laktamaz i cefalosporyny wszystkich generacji (szczep produkuje enzym ESBL – CTX-M-15), zachowujàc wra˝liwoÊç na gentamycyn´ i karbapenemy. Genetycznie
szczep epidemiczny okreÊlony został jako typ sekwencyjny (MLST) ST678. W szybkiej diagnostyce mikrobiologicznej, jako wst´pny test przesiewowy mo˝na wykorzystaç podło˝a selekcyjne dla pałeczek produkujàcych ESBL z powiewu kału. Szczegółowe potwierdzenie szczepu epidemicznego wykonuje PZH (szczegóły
procedury na stronie www.pzh.gov.pl).
Charakterystyka szczepu epidemicznego
Szczep O104:H4 mo˝e namna˝aç si´ w szerokim
zakresie temperatur, 7-50 stopni C, a tak˝e w Êrodowisku kwaÊnym do pH 4,4. Drobnoustrój mo˝e przenosiç

si´ przez ska˝one surowe mi´so, wod´, Êwie˝e warzywa, surowe mleko, sery z niepasteryzowanego mleka,
a tak˝e kontakt bezpoÊredni z chorym w wyniku zaniedbaƒ higieny. Dawka zaka˝ajàca bakterii jest bardzo
niska, nawet ok. 10 CFU, co wskazuje na koniecznoÊç
dezynfekcji ràk w kontakcie ze ska˝onym materiałem.
Okres inkubacji choroby trwa ok. tygodnia, czas pojawienia si´ objawów zale˝y od dawki ska˝enia i stanu
zdrowia osoby zaka˝onej. Pierwsze objawy obejmujà
bóle brzucha, czasami wymioty, biegunk´, w cz´Êci
przypadków z domieszkà krwi. U około 25% pacjentów
rozwija si´ zespół hemolityczno-mocznicowy, obejmujàcy skaz´ krwotocznà oraz uszkodzenie naczyƒ krwionoÊnych w nerkach, a tak˝e w płucach, mózgu i sercu.
Zespół przebiega z niewydolnoÊcià nerek, cz´sto
wymagajàcà dializ, w cz´Êci przypadków uszkodzenie
nerek jest trwałe. Leczenie polega na uzupełnianiu strat
płynów, elektrolitów, krwi, czynników krzepni´cia. Nie
stosuje si´ antybiotyków z grup aminoglikozydów i fluorochinolonów, poniewa˝ mogà zwi´kszaç wyrzut toksyny. Obecnie, według zaleceƒ niemieckich ekspertów
mo˝na w ci´˝kich przypadkach rozwa˝yç leczenie karbapenemami lub rifaksiminà. Wst´pne obserwacje
wskazujà na lepsze rokowanie u pacjentów leczonych
plazmaferezà we wczesnej fazie choroby.
Epidemiologia zaka˝eƒ epidemicznych
Epidemia w Niemczech jest jednà z najwi´kszych
w historii monitorowania zaka˝eƒ EHEC/STEC
w Europie. Do koƒca lipca 2011 zgłoszono około 3500
przypadków zachorowaƒ, w tym poza Niemcami około
100 przypadków, spoÊród wszystkich chorych odnotowano około 850 przypadków ZHM, z których ok. 30%
weszło w przewlekły program dializ, łàcznie zmarło ok.
50 osób. Pojedyncze zgłoszenia zaka˝eƒ odnotowano
w Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Finlandii, Francji,
Holandii, Czechach, Austrii, Hiszpanii, Luksemburgu,
USA, Kanadzie, a tak˝e w Polsce (2 przypadki potwierdzone, 3 podejrzane). Wszystkie te osoby miały
w wywiadzie pobyt w północnych Niemczech lub bezpoÊredni kontakt z osobà chorà. Epidemia wykazywa-
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ła specyficzny rozkład zachorowaƒ - zaka˝enie stwierdzano si´ głównie u dorosłych, w tym 3/4 to kobiety.
Wi´kszoÊç osób chorych pochodzi z północnych
Niemiec lub przebywało w tym regionie. Niektóre grupy
chorych mo˝na było powiàzaç z restauracjami i kafeteriami, jednak przez długi czas nie udało sie ustaliç ani
pierwotnego êródła ani miejsca rozpocz´cia epidemii.
W wielu przypadkach chorzy spo˝ywali surowe warzywa, jednak poczàtkowe pozytywne wyniki badaƒ
Instytutu w Hamburgu próbek ogórków pochodzàcych
z Hiszpanii, nie zostały potwierdzone. Ostatnie testy
wykazały obecnoÊç szczepu epidemicznego w próbkach Êwie˝ych kiełków wyprodukowanych i dystrybuowanych tylko na terenie Niemiec. Gospodarstwo rolne
podejrzane o produkcj´ ska˝onych kiełków zostało
zamkni´te w dniu 10.06.2011 r. a wszystkie jego produkty zostały wycofane z rynku niemieckiego.
Post´powanie
ECDC (Europejskie Centrum Kontroli Chorób
w Sztokholmie) zaleciło szczególny monitoring zachorowaƒ we wszystkich krajach, przede wszystkim osób,
które w maju przebywały w północnych Niemczech i
majà biegunk´ z domieszkà krwi lub rozwin´ły ostrà
niewydolnoÊç nerek lub zespół hemolityczno-mocznicowy. W przypadku przyj´cia pacjenta z podejrzeniem
zaka˝enia STEC w POZ, nale˝y skierowaç go niezwłocznie do oddziału zakaênego, z mo˝liwoÊcià dializ.
W przypadku przyj´cia do szpitala pacjenta z podejrzeniem STEC obowiàzuje wdro˝enie restrykcyjnych
zasad izolacji kontaktowej, odpady biologiczne muszà
byç traktowane jako wysoce zakaêne, przechowywane
krótko i przekazywane do spalenia. W ramach diagnostyki nale˝y wykonaç powiew kału na podło˝e selektywne ESBL (+), wyizolowany szczep nale˝y przekazaç
do dalszej diagnostyki do PZH. Wszystkie przypadki
zaka˝enia oraz ZHM muszà byç niezwłocznie zgłaszane do PSSE, a osoby z otoczenia chorego powinny byç
obj´te indywidualnym nadzorem epidemiologicznym.
Na podstawie raportu EFSA/ECDC JOINT RAPID
RISK ASSESSMENT opublikowanego 30.06.2011 r.
w całej Unii Europejskiej 12 krajów zgłosiło zachorowania. W zwiàzku ze zgłoszeniem w dniu 24 czerwca 2011
ogniska zachorowaƒ we Francji (region Bordeaux),
które do dnia 28 czerwca 2011 obj´ło 15 przypadków

Artuku∏y przeglàdowe

i nie miało ˝adnego powiàzania z zachorowaniami
w Niemczech, a tak˝e zgłoszenia pojedynczego zachorowania 28 czerwca 2011 w Szwecji, równie˝ bez
zwiàzku z epidemià w Niemczech, dwie agencje Unii
Europejskiej przeprowadziły analiz´ ryzyka, w wyniku
której za przyczyn´ zaka˝eƒ E.coli O104 uznano kiełki
nasion kozieradki pospolitej (łac. trigonellum foenum,
ang. fanugreek) stosowaneh najcz´Êciej jako dodatek
do potraw (zioło lecznicze pochodzenia azjatyckiego).
Kiełki sà produkowane przez lokalne gospodarstwa
i dystrybuowane w obr´bie najbli˝szych regionów.
Ziarna kozieradki sà zwykle sprzedawane w mieszankach ró˝nych nasion, istnieje wi´c mo˝liwoÊç ich ska˝enia na ka˝dym etapie produkcji, pakowania i transportu. Ze wzgl´du na prowadzone dochodzenie,
Europejska Agencja Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci (EFSA)
oraz Europejskie Centrum Kontroli Chorób (ECDC)
zalecono spo˝ywanie wszelkich kiełków oraz kiełkujàcych nasion wyłàcznie po ugotowaniu oraz zaprzestanie hodowli kiełków na własne potrzeby w warunkach
domowych. W dniu 4.07.2011 r. wstrzymano import do
Unii Europejskiej nasion kozieradki i fasoli z Egiptu oraz
wycofanie nasion importowanych z lat 2009-2011, które
były podejrzane o ska˝enie podczas uprawy lub przygotowania po zebraniu. Po wdro˝eniu powy˝szych
zaleceƒ, epidemia wygasła stopniowo do koƒca lipca
2011 r.
Do 15 wrzeÊnia 2011 r. nie odnotowano kolejnych
ognisk epidemicznych, jednak nie opublikowano ostatecznych wyników badaƒ epidemiologicznych epidemii, jak równie˝ nie zmieniono zaleceƒ post´powania
profilaktycznego.
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Komentarz do nowego rozporzàdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie
wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç pod wzgl´dem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia
zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.2011.31.158).
Anna Ziółko
Zakład Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych, Narodowy Instytut Leków
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

Wst´p
Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. 2007. 14. 89 z póên. zm.) ka˝dy,
zarówno publiczny jak i niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej mo˝e funkcjonowaç, tylko wtedy, gdy
b´dzie spełniał aktualne, okreÊlone prawem rozwiàzania przestrzenne i funkcjonalne. Wymagania ogólne
stawiane pomieszczeniom znajdujàcym si´ na terenie
ka˝dego zakładu opieki zdrowotnej oraz wymagania
typowe dla wszystkich obiektów budowlanych, okreÊlone zostały w Ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2010. 243. 1623). Wymagania szczegółowe definiujà kolejne rozporzàdzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç pod wzgl´dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia zakładu opieki zdrowotnej. O wadze tych zapisów
Êwiadczy fakt, ˝e ka˝da zmiana warunków fachowych i
sanitarnych, powoduje koniecznoÊç dostosowania si´
zakładów opieki zdrowotnej do nowych, zdefiniowanych prawem warunków. Od dnia 26 lutego 2011 roku
obowiàzuje rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2
lutego 2011 roku w sprawie wymagaƒ, jakim powinny
odpowiadaç pod wzgl´dem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzàdzenia zakładu opieki zdrowotnej
(Dz.U.2011.31.158), zast´pujàce rozporzàdzenie
Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku (Dz. U.
2006. 213.1568)
Regulacje wymagaƒ przestrzennych i funkcjonalnych w Polsce i na Êwiecie.

Ka˝da kolejna nowelizacja rozporzàdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç pod wzgl´dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia zakładu opieki zdrowotnej, budzi
wiele pytaƒ i wàtpliwoÊci. Na nowo pojawiajà si´ pytania czy i w jakim zakresie przepisy prawa zawarte
w ustawach i rozporzàdzeniach powinny regulowaç
zakres i sposób funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Warto w tym miejscu przypomnieç, ˝e wymagania definiowane w rozporzàdzeniu, okreÊlane sà
jedynie na poziomie minimalnym. Stàd podstawowa
zasada interpretacji aktów prawnych – u˝ytkownik
zawsze mo˝e wykonaç wi´cej, ni˝ definiuje to prawo.
W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, paƒstwach
Ameryki Ârodkowej i Europy, wymagania przestrzenne
i funkcjonalne zawarte sà nie w aktach prawnych (ustawach, rozporzàdzeniach), lecz w wytycznych dla projektowania i budowy zakładów opieki zdrowotnej
„Guidelines for design and construction of health care
facilities”. Wytyczne takie opracowywane sà przez
grupy ekspertów składajàce si´ z architektów, in˝ynierów oraz pracowników opieki zdrowotnej (lekarzy i piel´gniarki) i akceptowane przez władze 42 paƒstw.
Wytyczne sà co 4 lata aktualizowane przez wielodyscyplinarny zespół ekspertów a nast´pnie poddawane
szerokim konsultacjom (trwajàcym około 18 miesi´cy).
Wydanie wytycznych z 2006 roku składa si´ z czterech
cz´Êci i dotyczy:
Cz´Êç I – ogólnych wytycznych dla wszystkich zakładów opieki zdrowotnej, w tym zaleceƒ
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ograniczenia ryzyka zaka˝eƒ szpitalnych
Cz´Êç II – szpitali
Cz´Êç III – opieki ambulatoryjnej
Cz´Êç IV – pozostałych zakładów opieki zdrowotnej.
Ostatnie wydanie zostało opublikowane w 2010
roku, a jego aktualizacj´ zaplanowano na rok 2014. Z
uwagi na form´ (kilkusetstronicowe wydanie w formacie A4), oprócz szczegółowych zaleceƒ, w wytycznych
przedstawiono szczegółowe komentarze, co nie jest
mo˝liwe na poziomie rozporzàdzenia.
Omówienie szczegółowe wybranych przepisów
Rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011
roku w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç
pod wzgl´dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i
urzàdzenia
zakładu
opieki
zdrowotnej
(Dz.U.2011.31.158).
Rozdział 1
Przepisy ogólne
W rozdziałach 2-6 rozporzàdzenie definiuje wymagania, jakim odpowiednio do rodzaju zakładu opieki
zdrowotnej powinny odpowiadaç pod wzgl´dem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia
zakładu opieki zdrowotnej.
Ponadto, do rozporzàdzenia dołàczono kolejne
załàczniki, okreÊlajàce wymagania, jakim powinny odpowiadaç pod wzgl´dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia szpitala (załàcznik nr 1), przychodni
(załàcznik nr 2), zespołu opieki dziennej i zespołu chirurgii jednego dnia (załàcznik nr 3), centrum krwiodawstwa
i krwiolecznictwa (załàcznik nr 4), ˝łobka (załàcznik nr 5),
pracowni badaƒ endoskopowych (załàcznik nr 6), zakładu rehabilitacji leczniczej (załàcznik nr 7).
W § 12 zdefiniowano u˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia:
1) brudownik – pomieszczenie słu˝àce do opró˝niania, dezynfekowania i przechowywania kaczek i basenów lub niszczenia tego rodzaju pojemników jednorazowego u˝ytku oraz składowania brudnej bielizny,
wyposa˝one w myjni´-dezynfektor lub urzàdzenie do
dekontaminacji, w przypadku stosowania basenów
jednorazowych oraz w wentylacj´ mechaniczna wyciàgowà;
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2) dezynfekcja – proces redukcji iloÊci biologicznych
czynników chorobotwórczych przez zastosowanie
metod fizycznych i chemicznych;
3) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – pomieszczenie słu˝àce do wykonywania zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych o charakterze zabiegowym;
4) gabinet lekarski – pomieszczenie przeznaczone
do badania lekarskiego pacjenta;
5) izolatka – pomieszczenie przeznaczone do
odosobnienia osoby lub grupy osób chorych na chorob´ zakaênà albo osoby lub grupy osób podejrzanych o
chorob´ zakaênà, w celu uniemo˝liwienia przeniesienia
biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne
osoby;
6) oddział przyj´ç i pomocy doraênej – zespół
pomieszczeƒ, w którym udziela si´ doraênej pomocy
ambulatoryjnej, wykonuje doraêne zabiegi i przyjmuje
si´ do szpitala;
7) pomieszczenie higieniczno-sanitarne – pomieszczenie wyposa˝one co najmniej w misk´ ust´powà,
umywalk´, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z
r´cznikami jednorazowego u˝ycie i pojemnik na zu˝yte
r´czniki;
8) pomieszczenie porzàdkowe – pomieszczenie słu˝àce do przechowywania Êrodków czystoÊci oraz preparatów myjàco-dezynfekujàcych, a tak˝e do przygotowywania roztworów roboczych oraz mycia i dezynfekcji
sprz´tu stosowanego do utrzymywania czystoÊci,
wyposa˝one w zlew z baterià i dozownik ze Êrodkiem
dezynfekcyjnym;
9) stacjonarny zakład opieki zdrowotnej – zakład
przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga
udzielania całodobowych lub całodziennych Êwiadczeƒ zdrowotnych w odpowiednio urzàdzonym, stałym
pomieszczeniu.
2. Wymagania okreÊlone dla oddziału stosuje si´
tak˝e do jednostki organizacyjnej szpitala stanowiàcej
wyodr´bnionà cz´Êç struktury bezoddziałowej, w której
sà udzielane Êwiadczenia zdrowotne o jednolitym profilu,
3. Wymagania okreÊlone dla przychodni stosuje si´
tak˝e do oÊrodka zdrowia, poradni i ambulatorium,
udzielajàcych Êwiadczeƒ zdrowotnych, które mogà
obejmowaç swoim zakresem Êwiadczenia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, w warunkach
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ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebujàcej tych Êwiadczeƒ.
KOMENTARZ
I. Ka˝de kolejne rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç pod
wzgl´dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urzàdzenia zakładu opieki zdrowotnej składa si´ z 2
cz´Êci: ogólnej, zawierajàcej zasady obowiàzujàce we
wszystkich typach zakładów opieki zdrowotnej, oraz
szczegółowej, opisujàcej rozwiàzania przestrzenne
i funkcjonalne typowe dla poszczególnych rodzajów
zakładów opieki zdrowotnej takich jak m.in. szpitale czy
przychodnie.
II. W definicji pomieszczenia porzàdkowego umieszczono wymóg zainstalowania dozownika ze Êrodkiem
dezynfekcyjnym (przy jednoczesnym braku dozownika
z mydłem i pojemnika z r´cznikami jednorazowego
u˝ytku), przy jednoczesnym braku jakichkolwiek zapisów w tym obszarze w definicji brudownika (brak
zarówno dozownika z mydłem, dozownika ze Êrodkiem
dezynfekcyjnym jak i pojemnika z r´cznikami jednorazowego u˝ytku). Tymczasem zarówno pomieszczenie
porzàdkowe jak i brudownik, z uwagi na wykonywane
tam czynnoÊci – m.in. mycie i dezynfekcja sprz´tu słu˝àcego do utrzymywania czystoÊci jak i opró˝nianie
oraz dezynfekcja kaczek i basenów – stawia przed pracujàcym tam personelem bezwzgl´dny wymóg stosowania procedury higieny ràk (z uwagi na mo˝liwoÊç
zabrudzenia nie tylko ich dezynfekcji, ale tak˝e mycia).
III. Opublikowany w rozporzàdzeniu załàcznik nr 5
definiuje wymagania dla ˝łobka, choç równoczeÊnie 4
lutego 2011roku opublikowano Ustaw´ o opiece nad
dzieçmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011.45.235), według
której ˝łobki przestały byç zakładami opieki zdrowotnej
– art. 66 Ustawy o opiece nad dzieçmi do lat 3 uchylił
znajdujàcy si´ w Ustawie o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.2007.14.89) zapis Art. 2 ust. 1, pkt .7 mówiàcy, ˝e zakładem opieki zdrowotnej jest ˝łobek.
JednoczeÊnie, przepisy koƒcowe zapisane w rozdziale
10 Art. 75 ust 1 mówià, i˝ ˝łobki działajàce na podstawie przepisów Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
stajà si´ ˝łobkami w rozumieniu Ustawy o opiece nad
dzieçmi w wieku do lat 3 z dniem wejÊcia jej w ˝ycie,
czyli od dnia 4 kwietnia 2011 roku.

Rozdział 2
Wymagania ogólnoprzestrzenne
§ 13. Zespoły pomieszczeƒ stanowiàcych oddziały
łó˝kowe szpitala, z wyjàtkiem pomieszczeƒ administracyjnych i socjalnych, nie mogà byç przechodnie.
§ 14. Zakład opieki zdrowotnej powinien byç zlokalizowany w samodzielnym budynku lub w zespole
budynków.
2. Dopuszcza si´ lokalizowanie zakładu opieki zdrowotnej w budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem:
1)
całkowitej izolacji stacjonarnego zakładu opieki zdrowotnej od pomieszczeƒ budynku wykorzystywanych do innych celów;
2)
całkowitej izolacji przychodni od innych
pomieszczeƒ w budynku mieszkalnym;
3)
całkowitej izolacji przychodni od innych
pomieszczeƒ w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej
i zamieszkania zbiorowego i innych, z wyłàczeniem
w´złów komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku, wspólnych dla wszystkich u˝ytkowników, nieb´dàcych komunikacjà wewn´trznà przychodni.
§ 15. Kształt i powierzchnia pomieszczeƒ zakładu
opieki zdrowotnej powinny umo˝liwiaç prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i u˝ytkowanie urzàdzeƒ,
aparatury i sprz´tu, stanowiàcych jego niezb´dne funkcjonalne wyposa˝enie.
§ 16. W zakładach opieki zdrowotnej nie mogà byç
stosowane zsypy. W uzasadnionych przypadkach,
w szczególnoÊci wynikajàcych z warunków technicznych, paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny mo˝e
wyraziç zgod´ na zastosowanie w szpitalu zsypów
brudnej bielizny.
KOMENTARZ
I. Zawarte w rozdziale 2 wymagania ogólnoprzestrzenne zasadniczo nie ró˝nià si´ od wymagaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu z 2006 roku. Utrzymano
w mocy zasad´ odr´bnoÊci zakładu opieki zdrowotnej.
Zmianie uległa stosowana dotychczas terminologia –
„zakład opieki zdrowotnej zamkni´tej” zastàpiono terminem „stacjonarny zakład opieki zdrowotnej”
II. Na szczególnà uwag´ zasługuje § 15, poniewa˝
przestrzeganie zasady wykorzystania powierzchni
pomieszczeƒ zakładów opieki zdrowotnej w sposób
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umo˝liwiajàcy prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i u˝ytkowanie znajdujàcych si´ w nich urzàdzeƒ,
aparatury i sprz´tu, pozwoli na zorganizowanie bezpiecznych warunków pracy, zarówno z punktu widzenia
pacjenta jak i personelu.
III. § 12 rozporzàdzenia z 2006 roku, dopuszczał
lokalizacj´ pomieszczeƒ o charakterze gospodarczym,
technicznym, diagnostycznym oraz zaopatrzenia
medycznego, poni˝ej poziomu terenu znajdujàcego si´
wokół budynku (pod warunkiem uzyskania zgody paƒstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego).
Zniesienie tego zapisu w aktualnym rozporzàdzeniu,
skutkowaç mo˝e koniecznoÊcià modernizacji planów
dostosowawczych.
IV. Zrezygnowano z dotychczasowych zapisów
mówiàcych o dost´pnoÊci placówek dla osób niepełnosprawnych (pozostał tylko wymóg przystosowania
pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych (w tym poruszajàcych si´ na wózkach
inwalidzkich) wyłàcznie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wchodzàcych w skład zespołu
pomieszczeƒ piel´gnacyjnych – pkt II. ppkt 4 załàcznika nr 1)
Rozdział 3
Wymagania dla niektórych pomieszczeƒ i urzàdzeƒ
§ 17. Łó˝ka w pokojach łó˝kowych powinny byç
dost´pne z trzech stron, w tym z dwóch dłu˝szych.
§ 18. Odst´py mi´dzy łó˝kami powinny umo˝liwiaç
swobodny dost´p do pacjentów.
§ 19. SzerokoÊç pokoju łó˝kowego powinna umo˝liwiaç wyprowadzenie ka˝dego łó˝ka.
§ 20. 1. Izolatka w szpitalu składa si´ z:
1)
pomieszczenia pobytu pacjenta,
2)
pomieszczenia
higieniczno-sanitarnego,
dost´pnego z pomieszczenia pobytu pacjenta wyposa˝onego w umywalk´ z baterià uruchamianà bez kontaktu z dłonià bez kontaktu z dłonià i dodatkowo
w dozownik ze Êrodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany
bez kontaktu z dłonià, natrysk i płuczk´-dezynfektor
basenów – w przypadku stosowania basenów wielorazowego u˝ytku lub umywalk´ z baterià uruchamianà
bez kontaktu z dłonià i dodatkowo w dozownik ze Êrodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dło-
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nià, natrysk i płuczk´-dezynfektor basenów lub urzàdzenie do dekontaminacji, które powinno byç zainstalowane w sposób eliminujàcy zagro˝enia dla pacjentów – w przypadku stosowania basenów jednorazowych,
3)
Êluzy umywalkowo-fartuchowej pomi´dzy
pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogólnà drogà
komunikacyjnà.
2. Izolatka powinna byç wyposa˝ona w wentylacj´
wymuszonà działajàcà na zasadzie podciÊnienia
(ciÊnienie w izolatce ni˝sze ni˝ na korytarzu i w Êluzie).
§ 21. Âluza umywalkowo-fartuchowa powinna byç
wyposa˝ona w: umywalk´ z baterià uruchamianà bez
kontaktu z dłonià, miejsca na ubrania z zachowaniem
rozdziału ubraƒ czystych i brudnych, dozownik
z mydłem w płynie, dozownik ze Êrodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonià, pojemnik
z r´cznikami jednorazowego u˝ycia i pojemnik na zu˝yte r´czniki oraz zamykany pojemnik na brudnà bielizn´.
§ 22. Âluza szatniowa składa si´ z:
1)
szatni brudnej – przeznaczonej do rozebrania
si´ z ubrania prywatnego lub szpitalnego, wyposa˝onej
w szafk´ ubraniowà z wydzielonà cz´Êcià na obuwie;
2)
szatni czystej (ubieralni) – przeznaczonej do
ubierania w czyste ubranie oraz obuwie słu˝àce do
poruszania si´ w strefie, do której b´dzie wchodził pracownik, wyposa˝onej w nadajàce si´ do mycia i dezynfekcji obuwie, regał na obuwie, regał na czyste ubrania;
3)
pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujàcego si´ pomi´dzy szatnià czystà i brudnà, wyposa˝onego dodatkowo w natrysk.
§ 23. 1. Pokój łó˝kowy na oddziale szpitalnym powinien byç wyposa˝ony w umywalk´ z ciepłà i zimnà
wodà, dozownik z mydłem w płynie oraz pojemnik
z r´cznikami jednorazowego u˝ycia i pojemnik na zu˝yte r´czniki.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do pokoju wyposa˝onego w Êluz´ umywalkowo-fartuchowà lub w´zeł
sanitarny oraz pokojów łó˝kowych w oddziale psychiatrycznym.
§ 24. W zakładzie opieki zdrowotnej powinny znajdowaç si´: pomieszczenia lub wydzielone miejsca do
składowania bielizny czystej, pomieszczenia lub
wydzielone miejsca do składowania bielizny brudnej
oraz pomieszczenia lub wydzielone miejsca na odpa-
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dy. Nale˝y zapewniç rozdział przestrzenny wydzielonych miejsc do przechowywania bielizny czystej oraz
bielizny brudnej i odpadów. W stacjonarnym zakładzie
opieki zdrowotnej powinno znajdowaç si´ ponadto co
najmniej jedno pomieszczenie porzàdkowe.
§ 25. Przestrzeƒ ładunkowa Êrodków transportu ˝ywnoÊci, bielizny, odpadów, brudnych narz´dzi i sprz´tu
do dekontaminacji, z wyłàczeniem opakowaƒ jednorazowych, powinna byç zamkni´ta, odpowiednio do
rodzaju ładunku. Tak˝e przestrzeƒ ładunkowa Êrodków
transportu
zwłok
powinna
byç
zamkni´ta.
Wykorzystywane Êrodki transportu, powinny byç wykonane z materiałów umo˝liwiajàcych ich mycie i dezynfekcj´.
§ 26. Meble w pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej powinny umo˝liwiaç ich mycie oraz dezynfekcj´,
z wyjàtkiem mebli w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych, poradni psychiatrycznych oraz ˝łobków.
§ 27. W stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej
zapewnia si´ co najmniej jedno pomieszczenie porzàdkowe umo˝liwiajàce dodatkowo mycie i dezynfekcj´
Êrodków transportu.
KOMENTARZ
I. Rozporzàdzenie z 2006 roku okreÊlało odległoÊç
mi´dzy łó˝kami na poziomie co najmniej 70 cm, jednak
z epidemiologicznego punktu widzenia wielkoÊç ta była
niewystarczajàca – poniewa˝ w opublikowane w 2007
roku wytycznych CDC „Guideline for isolation precautions: preventing transmission of infectiouns agents in
healthcare settings” obszar ska˝enia materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego zdefiniowano w przedziale od ok. 1 m ( 3 ft) do 2 m. Sytuacja, w której
w aktualnym rozporzàdzeniu nie tylko nie zwi´kszono
odległoÊci pomi´dzy łó˝kami, ale wr´cz zrezygnowano
z jej definiowania, mo˝e skutkowaç zbyt du˝ym
zag´szczeniem łó˝ek na sali chorych, poniewa˝ zapis
„swobodny dost´p” nie jest wystarczajàco precyzyjny.
II. Zapis § 20 nakładajàcy koniecznoÊç wyposa˝enia
ka˝dej izolatki w płuczk´-dezynfektor lub urzàdzenie do
dekontaminacji oraz w działajàca na zasadzie podciÊnienia wentylacj´ wymuszonà, mo˝e skutkowaç
zmniejszeniem iloÊci izolatek na oddziałach szpitalnych. Szpital stanie bowiem przed wyborem – czy mieç

izolatk´, której nie mo˝na wyposa˝yç zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, czy mo˝e jej nie organizowaç.
Tymczasem warto pami´taç, ˝e zdefiniowana w rozporzàdzeniu izolatka, konieczna jest tylko w sytuacji,
gdy mamy do czynienia z powietrznà drogà transmisji,
czyli przeniesieniem biologicznego czynnika chorobotwórczego na mikrokroplach (tzw. małych jàdrach skraplania (do 5 μm Êrednicy) i dotyczy m.in. takich chorób
jak gruêlica, ospa wietrzna, półpasiec z rozsianymi
zmianami, odra.
W pozostałych przypadkach, gdy do transmisji biologicznych czynników chorobotwórczych (m.in.
Staphylococcus aureus opornego na metycilin´
(MRSA), Enterococcus sp. opornych na wankomycyn´
(VRE), pałeczek jelitowych ESBL (+) i KPC (+),
Clostridium perfringens i Clostridium difficile, wirusów
zapalenia wàtroby typu B i C, rota wirusów, wirusa HIV)
dochodzi drogà kontaktu bezpoÊredniego (pacjentpacjent, pacjent-personel, personel-pacjent) lub
poÊredniego, poprzez sprz´t, narz´dzia, zabawki, otoczenie lub r´ce ska˝one wydalinami, wydzielinami i płynami ustrojowymi pacjenta, wa˝ne jest aby zachowaç
jak najwi´kszà bezpiecznà przestrzeƒ wokół pacjenta –
zalecana jest wówczas izolacja w sali jednoosobowej
z wydzielonym w´złem sanitarnym.
Niestety w aktualnym rozporzàdzeniu nie pozostawiono zapisu § 20 mówiàcego o koniecznoÊci posiadania w ka˝dym oddziale co najmniej jednego pokoju
jednoosobowego z w´złem sanitarnym lub izolatki.
Zgodnie z aktualnym rozporzàdzeniem, izolatki wymagane sà w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii,
dzieci´cym (co najmniej 1), chorób zakaênych (co najmniej 3) oraz chorób płuc i gruêlicy (co najmniej 3).
III. Zapis zawarty w § 23 jest zasadny jedynie
w odniesieniu do pokoi łó˝kowych zlokalizowanych na
oddziałach zachowawczych, w których nie sà wykonywane ˝adne zabiegi lecznicze. W pokojach chorych,
w których zachodzi koniecznoÊç wykonywania takich
czynnoÊci jak np. podłàczanie i przełàczanie do˝ylnych
wlewów kroplowych, podawanie leków do˝ylnych lub
domi´Êniowych czy zmiana opatrunków, konieczne jest
umieszczenie dozownika z preparatem do dezynfekcji
ràk – zgodnie z aktualnie obowiàzujàcymi zaleceniami
CDC i WHO, przed i po ka˝dym kontakcie z pacjentem
i jego bezpoÊrednim otoczeniem, r´ce nale˝y przede
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wszystkim dezynfekowaç przy u˝yciu preparatu alkoholowego.
IV. Rozporzàdzenie dopuszcza zastosowanie w
pomieszczeniach socjalnych mebli nie wymagajàcych
mycia i dezynfekcji. Brak szczegółowego zdefiniowania
poj´cia „pomieszczenie socjalne” skutkuje mo˝liwoÊcià zastosowania takich mebli w pomieszczeniach
wypoczynku personelu oddziałów zabiegowych, np. na
bloku operacyjnym czy oddziale intensywnej terapii, co
nie jest wskazane ze wzgl´dów epidemiologicznych.
V. W rozporzàdzeniu zrezygnowano ze szczegółowego definiowania powierzchni pokoi łó˝kowych i gabinetów zabiegowych. Dlatego tak wa˝ne staje si´ przestrzeganie zasady wykorzystania powierzchni pomieszczeƒ zakładów opieki zdrowotnej w sposób umo˝liwiajàcy prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i u˝ytkowanie znajdujàcych si´ w nich urzàdzeƒ, aparatury i
sprz´tu.
Rozdział 4
Wymagania ogólnobudowlane
§ 28. Podłogi powinny byç wykonane z materiałów
umo˝liwiajàcych ich mycie i dezynfekcj´. Połàczenie
Êcian z podłogami powinno byç wykonane w sposób
umo˝liwiajàcy jego mycie i dezynfekcj´. Przepisów tych
nie stosuje si´ do pomieszczeƒ administracyjnych
i socjalnych, poradni psychiatrycznych, ˝łobków oraz
sal rehabilitacji ruchowej.
§ 29. Pomieszczenia i urzàdzenia wymagajàce utrzymania aseptyki i wyposa˝enie tych pomieszczeƒ
powinny umo˝liwiç ich mycie i dezynfekcj´.
§ 30. W przypadku koniecznoÊci zastosowania sufitów podwieszonych w pomieszczeniach o podwy˝szonych wymaganiach higienicznych, w szczególnoÊci
w salach operacyjnych i porodowych, pokojach łó˝kowych na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii,
salach pooperacyjnych, salach oparzeniowych,
pomieszczeniach przeznaczonych do pobierania
i przerobu krwi w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, sufity te powinny byç wykonane w sposób zapewniajàcy szczelnoÊç powierzchni oraz umo˝liwiajàcy ich
mycie i dezynfekcj´.
§ 31. SzerokoÊç drzwi w pomieszczeniach, przez
które mo˝e odbywaç si´ ruch pacjentów na łó˝kach,
powinna umo˝liwiaç ten ruch.

Nowe akty prawne

KOMENTARZ
Ww. zapisy nie zmieniły si´ w stosunku do poprzednio obowiàzujàcych wymagaƒ. Zniesiono jedynie zapis
o wymiarach drzwi i sposobach wykoƒczenia Êcian
wokół zlewów i umywalek.
Rozdział 5 i 6
OÊwietlenie dzienne i wymagania dotyczàce instalacji
§ 32. Pokoje łó˝kowe powinny mieç zapewniony
bezpoÊredni dost´p Êwiatła dziennego.
§ 33. W przypadku nadmiernego naÊwietlenia pokoi
łó˝kowych instaluje si´ w nich urzàdzenia przeciwsłoneczne.
§ 34. Pomieszczenia, w których sà wykonywane
badania lub zabiegi, z wyjàtkiem pomieszczeƒ, w których odbywa si´ badanie za pomocà rezonansu
magnetycznego, powinny byç wyposa˝one w: umywalki z baterià z ciepłà i zimnà wodà, dozownik z mydłem
w płynie, dozownik ze Êrodkiem dezynfekcyjnym oraz
pojemnik z r´cznikami jednorazowego u˝ycia i pojemnik na zu˝yte r´czniki. Pomieszczenia, w których sà
wykonywane badania lub zabiegi przy u˝yciu narz´dzi i
sprz´tu wielokrotnego u˝ycia, niezale˝nie od umywalek, powinny byç wyposa˝one w zlew z baterià (z wyjàtkiem sytuacji, gdy stanowiska mycia ràk personelu oraz
narz´dzi i sprz´tu wielokrotnego u˝ytku sà zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu).
§ 35. W blokach operacyjnych, izolatkach oraz
pomieszczeniach dla pacjentów o obni˝onej odpornoÊci stosuje si´ wentylacj´ nawiewno-wywiewnà lub klimatyzacj´ zapewniajàcà parametry jakoÊci powietrza
dostosowane do funkcji tych pomieszczeƒ.
§ 36. W salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, gdzie stosowany jest podtlenek azotu, nawiew
powietrza powinien odbywaç si´ górà, a wyciàg powietrza w 20 % górà i w 80 % dołem i zapewniaç nadciÊnienie w stosunku do korytarza; rozmieszczenie punktów
nawiewu nie mo˝e powodowaç przepływu powietrza od
strony głowy pacjenta przez pole operacyjne.
§ 37. Instalacje i urzàdzenia wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji powinny podlegaç okresowemu, udokumentowanemu przeglàdowi lub czyszczeniu lub
wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami
producenta.
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§ 38. Rezerwowe êródło zaopatrzenia szpitala
w wod´, powinno zapewniaç co najmniej jej 12-godzinny zapas.
§ 39. Rezerwowym êródłem zaopatrzenia szpitala
w energi´ elektrycznà powinny byç agregat pràdotwórczy wyposa˝ony w funkcj´ autostartu, zapewniajàcy co
najmniej 30 % potrzeb mocy szczytowej, a tak˝e urzàdzenie zapewniajàce odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania.
KOMENTARZ
I. Zniesiono zapis dotyczàcy koniecznoÊci instalowania w pomieszczeniach, w których sà wykonywane
badania lub zabiegi baterii uruchamianych bez kontaktu z dłonià. W tym miejscu warto zauwa˝yç, ˝e zapis
„bez kontaktu z dłonià” był dotychczas ró˝norodnie
interpretowany. Bardzo cz´sto, zamiast typowych, bezdotykowych, uruchamianych elektronicznie baterii,
montowano baterie jednouchwytowe, które w sytuacji,
gdy odległoÊç pomi´dzy wylewkà a uchwytem była
zbyt mała, uruchamiane były uchwytem dłonià.
Ponadto w wielu zakładach opieki zdrowotnej nadal
funkcjonujà baterie z dwoma tradycyjnymi kurkami i
zniesienie zapisu „bez kontaktu z dłonià” mo˝e skutkowaç rezygnacjà z ich wymiany.
II.Zniesiono zapis zabraniajàcy instalacji wanien stałych.
III. Zniesiono zapis zalecajàcy czyszczenie instalacji
i urzàdzeƒ wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nie
rzadziej ni˝ co 24 miesiàce. Zniesienie tego zapisu
oznacza, ˝e w zakresie zasad czyszczenia instalacji i
urzàdzeƒ wentylacji i klimatyzacji nale˝y si´ posiłkowaç
innymi przepisami. Niestety rozporzàdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690 z póên.zm), które w § 154 ust.3
mówi jedynie ˝e: „urzàdzenia wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji, takie jak centrale, klimakonwektory wentylatorowe, klimatyzatory, aparaty grzewcze i chłodzàco-wentylacyjne, powinny byç tak instalowane, aby
była zapewniona mo˝liwoÊç ich okresowej kontroli,
konserwacji, naprawy lub wymiany”. Z kolei ustawa
Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 z póên.zm) w Art.
62 ust. 1 mówi tylko ˝e „obiekty budowlane powinny
byç w czasie ich u˝ytkowania poddawane przez wła-

Êciciela lub zarzàdc´ kontroli okresowej, co najmniej
raz w roku, polegajàcej na sprawdzeniu stanu technicznego (...) instalacji gazowych oraz przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). JednoczeÊnie ˝aden aktualnie obowiàzujàcy akt
prawny nie definiuje cz´stotliwoÊci czyszczenia instalacji i urzàdzeƒ wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Tymczasem o funkcjonalnoÊci instalacji wentylacyjnej
decydujà przede wszystkim odpowiednie warunki jej
u˝ytkowania (w tym konserwacji), a zapewnienie odpowiedniej jakoÊci powietrza wewnàtrz budynku, mo˝liwe
jest tylko wówczas, gdy poprzez okresowe czyszczenie
oraz dezynfekcj´ zadbano o higieniczny stan instalacji.
Załàcznik nr 1
Wymagania, jakim powinny odpowiadaç po wzgl´dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia szpitala
I. Oddział przyj´ç i pomocy doraênej
1. Oddział przyj´ç i pomocy doraênej powinien
posiadaç bezpoÊrednie zadaszone wejÊcie z dojazdem umo˝liwiajàcym podjazd co najmniej dla jednego
pojazdu.
2. W skład oddziału przyj´ç i pomocy doraênej
powinny wchodziç: punkt rejestracji pacjentów i poczekalnia, pomieszczenie zapewniajàce przeprowadzenie
badaƒ zwiàzanych z przyj´ciem pacjenta do szpitala
oraz co najmniej jedno pomieszczenie higienicznosanitarne wyposa˝one dodatkowo w natrysk i wózekwann´ przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
w tym poruszajàcych si´ na wózkach inwalidzkich.
3. Je˝eli nie organizuje si´ osobnego oddziału przyj´ç i pomocy doraênej dla oddziału poło˝nictwa,
w ramach oddziału zapewnia si´ osobne pomieszczenie przyj´ç dla kobiet ci´˝arnych.
4. W oddziale przyj´ç i pomocy doraênej powinna
byç zapewniona mo˝liwoÊç krótkotrwałej izolacji
pacjenta, u którego stwierdzono chorob´ zakaênà lub
z podejrzeniem zachorowania na chorob´ zakaênà.
Izolacja mo˝e si´ odbywaç w oddzielnym pomieszczeniu, a w przypadku gdy oddział składa si´ co najmniej
z 3 gabinetów, w gabinecie, w którym przeprowadzono
badanie pacjenta.
5. W przypadku gdy oddział przyj´ç i pomocy doraênej jest równie˝ miejscem przyjmowania dzieci, co naj-
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mniej jedno pomieszczenie oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposa˝one w natrysk muszà byç
wyposa˝one w sposób dostosowany do przyjmowania
dziecka.
KOMENTARZ
I. Zniesiono zapis o koniecznoÊci zapewnienia
pomieszczenia umo˝liwiajàcego wykonywanie doraênych zabiegów, co uniemo˝liwia udzielanie pomocy
doraênej, do której (zgodnie z nazwà) oddział jest predysponowany.
II. Zespół pomieszczeƒ piel´gnacyjnych
W skład zespołu pomieszczeƒ piel´gnacyjnych
wchodzà w szczególnoÊci: pokoje łó˝kowe, punkt piel´gniarski z pokojem przygotowawczym piel´gniarskim, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym co najmniej jedno
przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególnoÊci poruszajàcych si´ na wózkach inwalidzkich,
oraz brudownik.
KOMENTARZ
W rozporzàdzeniu z 2006 roku posługiwano si´
nazwà „oddział szpitalny (łó˝kowy) zunifikowany”.
Zmiana nazwy na „zespół pomieszczeƒ piel´gnacyjnych” nie wydaje si´ byç dobrym rozwiàzaniem, poniewa˝ nazwa sugeruje rodzaj wykonywanych czynnoÊci,
a w oddziale szpitalnym udzielane nie tylko Êwiadczenia
piel´gnacyjne, ale tak˝e diagnostyczne i terapeutyczne.
III. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
1. Usytuowanie oddziału anestezjologii i intensywnej
terapii powinno zapewniç komunikacj´ z zespołem
operacyjnym, oddziałem ratunkowym lub oddziałem
przyj´ç i pomocy doraênej oraz ze wszystkimi oddziałami łó˝kowymi. WejÊcie do oddziału anestezjologii i
intensywnej terapii powinno prowadziç przez Êluz´ słu˝àcà do przekazania pacjenta, mogàcà byç równoczeÊnie Êluzà umywalkowo-fartuchowà dla pracowników.
2. Stanowisko nadzoru piel´gniarskiego powinno
zapewniaç mo˝liwoÊç obserwacji bezpoÊredniej lub
przy u˝yciu kamer posiadajàcych rezerwowe zasilanie
wyposa˝onych w funkcje autostartu, w szczególnoÊci
mo˝liwoÊç obserwacji twarzy.

Nowe akty prawne

3. W oddziale powinna byç izolatka dost´pna z traktów komunikacji oddziału.
4. W oddziale powinien byç magazyn sprz´tu i aparatury.
5. Liczba łó˝ek na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii powinna stanowiç co najmniej 2 % ogólnej
liczby łó˝ek w szpitalu.
6. Oddział powinien byç wyposa˝ony w nast´pujàcà
aparatur´ i sprz´t medyczny:
1)
aparat do pomiaru CTK metodà inwazyjnà – 1
na 2 stanowiska IT;
2)
elektryczne urzàdzenie do ssania – co najmniej 1 na 3 stanowiska IT, nie mniej ni˝ 2 w
oddziale;
3)
stymulator zewn´trzny – co najmniej 1 na
oddział;
4)
urzàdzenie do pomiaru rzutu serca – co najmniej 1 na 4 stanowiska IT;
5)
aparat do hemodializy lub hemofiltracji maszynowej – 1 na oddział liczàcy co najmniej 8 stanowisk IT, je˝eli w szpitalu nie ma odcinka (stacji) dializ;
6)
bronchofiberoskop – co najmniej 1 na oddział;
7)
aparat do monitorowania ciÊnienia wewnàtrzczaszkowego – 1 na oddział liczàcy co najmniej 6 stanowisk IT;
8)
przyłó˝kowy aparat rentgenowski – co najmniej 1 na oddział;
9)
defibrylator z mo˝liwoÊcià kardiowersji – co
najmniej 2 na oddział.
7.
Stanowisko intensywnej terapii powinno byç
wyposa˝one w:
1)
łó˝ko do intensywnej terapii;
2)
respirator z regulacjà st´˝enia tlenu w zakresie
21 – 100 %;
3)
êródło tlenu, powietrza i pró˝ni;
4)
zestaw do intubacji i wentylacji z workiem
samorozpr´˝alnym;
5)
sprz´t do szybkich oraz regulowanych przetoczeƒ płynów, w tym co najmniej 6 pomp infuzyjnych;
6)
kardiomonitor;
7)
pulsoksymetr;
8)
kapnograf;
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aparat do automatycznego pomiaru ciÊnienia
krwi metodà nieinwazyjnà;
10) respirator transportowy – co najmniej 1 na 5
stanowisk;
11) materac do ogrzewania pacjentów;
12) fonendoskop.
8. Stanowisko znieczulenia powinno byç wyposa˝one w:
1)
aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym;
2)
worek samorozpr´˝alny i rurki ustno-gardłowe;
3)
êródło tlenu, podtlenku azotu, powietrza i pró˝ni;
4)
urzàdzenie do ssania;
5)
zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami
intubacyjnymi i 2 laryngoskopami;
6)
defibrylator z mo˝liwoÊcià wykonania kardiowersji – co najmniej 1 na zespół połàczonych
ze sobà stanowisk znieczulenia lub wyodr´bnionà sal´ operacyjnà;
7)
wyciàg gazów anestetycznych;
8)
zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym;
9)
znormalizowany stolik (wózek) anestezjologiczny;
10) êródło Êwiatła;
11) sprz´t do do˝ylnego podawania leków;
12) fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy;
13) aparat do pomiaru ciÊnienia krwi;
14) termometr;
15) pulsoksymetr;
16) monitor st´˝enia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartoÊci granicznych;
17) kardiomonitor;
18) kapnograf;
19) monitor zwiotczenia mi´Êniowego – 1 na stanowisko znieczulenia;
20) monitor gazów anestetycznych – 1 na ka˝de
stanowisko znieczulenia;
21) sprz´t do inwazyjnego pomiaru ciÊnienia krwi –
co najmniej 1 na 4 stanowiska znieczulenia;
22) urzàdzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych;
23) urzàdzenie do ogrzewania pacjenta – co najmniej 1 na 3 stanowiska;
24) sprz´t do szybkich oraz regulowanych przeto-

czeƒ płynów, w tym co najmniej 3 pompy infuzyjne.
9. Aparatura anestezjologiczna stanowiska znieczulenia ogólnego z zastosowaniem sztucznej wentylacji płuc powinna byç wyposa˝ona ponadto w
alarm nadmiernego ciÊnienia w układzie oddechowym, alarm rozłàczenia w układzie oddechowym, urzàdzenie ciàgłego pomiaru cz´stoÊci
oddychania, urzàdzenie ciàgłego pomiaru obj´toÊci oddechowych.
10. Sala pooperacyjna powinna byç wyposa˝ona w:
wózek reanimacyjny i zestaw do konikotomii,
defibrylator z mo˝liwoÊcià wykonania kardiowersji, respirator z mo˝liwoÊcià regulacji st´˝enia
tlenu w zakresie 21-100 % – co najmniej 1 na
sal´ pooperacyjnà, 1 stanowisko nadzoru
pooperacyjnego, elektryczne urzàdzenia do ssania – co najmniej 1 na 3 stanowiska nadzoru
pooperacyjnego.
11. Stanowisko nadzoru pooperacyjnego w sali
wybudzeƒ powinno zapewniaç pracownikom
mo˝liwoÊç obserwacji bezpoÊredniej lub przy
u˝yciu kamer wyposa˝onych w funkcje autostartu, w szczególnoÊci mo˝liwoÊç obserwacji twarzy, i byç wyposa˝one w: êródło tlenu, powietrza
i pró˝ni, aparat do pomiaru ciÊnienia krwi, monitor EKG, puls oksymetr, termometr, respirator z
mo˝liwoÊcià regulacji st´˝enia tlenu w zakresie
21-100 % – co najmniej 1 na sal´ pooperacyjnà.
KOMENTARZ
I. Uszczegółowiono wyposa˝enie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w sprz´t i aparatur´
medycznà do ratowania i potrzymania funkcji ˝yciowych.
II. Ograniczono iloÊç łó˝ek z 2-5%w 2006 roku do co
najmniej 2% w aktualnym rozporzàdzeniu. Tymczasem
wytyczne Unii Europejskiej zalecajà, aby liczba łó˝ek w
oddziale anestezjologii i intensywnej terapii wynosił od
4 % w szpitalach ogólnych do 10 % w szpitalach uniwersyteckich.
III. W rozporzàdzeniu utrzymano obecnoÊç w strukturach oddziału anestezjologii i intensywnej terapii sali
wybudzeƒ wraz ze stanowiskiem nadzoru pooperacyjnego. Z epidemiologicznego punktu widzenia, nie jest
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to dobre rozwiàzanie, poniewa˝ pacjent wymagajàcy
krótkotrwałego nadzoru bezpoÊrednio po zabiegu operacyjnym, zostaje umieszczony w najbardziej zanieczyszczonym oddziale szpitalnym, a tym samym nara˝ony na kolonizacj´ lub aktywne zaka˝enie.
IV. Wprowadzenie zapisu o magazynie sprz´tu i aparatury jest zasadne. Warto jednak pami´taç o zaleceniach Unii Eropejskiej, wg których całkowita powierzchnia oddziału intensywnej terapii powinna 2,5-3 krotnie
przekraczaç powierzchnie do opieki nad pacjentem. Z
kolei w „Guidelines for design and construction of
health care facilities” powierzchni´ magazynowà przeznaczonà do przechowywania sprz´tu i aparatury
medycznej zdefiniowano na poziomie co najmniej 1,86
m2 na łó˝ko.
IV. Oddział poło˝nictwa i neonatologii
1. W oddziale poło˝nictwa i neonatologii pokoje łó˝kowe powinny byç urzàdzone co najmniej w jednym z
systemów:
1)
„matka z dzieckiem”, w którym pokoje sà przeznaczone dla maksymalnie dwóch matek i
dwóch noworodków z mo˝liwoÊcià wstawienia
trzeciego łó˝eczka dla noworodka, wyposa˝one w zespół urzàdzeƒ umo˝liwiajàcych mycie i
piel´gnacj´ noworodka;
2)
korespondencyjnym, w którym pokój noworodków jest umieszczony pomi´dzy dwoma
pokojami matek i spełnia nast´pujàce wymagania:
a.
posiada przeszklone Êciany wewn´trzne graniczàce z pokojami matek, zapewniajàce kontakt wzrokowy i równoczeÊnie izolacj´ dêwi´kowà,
b.
pokój noworodków jest połàczony drzwiami z
pokojami matek i wyposa˝ony w zestaw urzàdzeƒ do piel´gnacji noworodka,
c.
wejÊcie do pokoju noworodków od strony
korytarza prowadzi przez Êluz´ umywalkowofartuchowà,
d.
liczba łó˝eczek w pokoju noworodków jest o
jedno łó˝eczko wi´ksza od sumy łó˝ek w
sàsiadujàcych z nim pokojach matek.
2. W oddziale poło˝nictwa i neonatologii powinny
byç wyodr´bnione pokoje dla noworodków obserwo-
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wanych, wczeÊniaków, intensywnej opieki noworodka
posiadajàce Êluzy umywalkowo-fartuchowe oraz
pomieszczenia dla noworodków wymagajàcych opieki
poÊredniej i ciàgłej wyposa˝one w zespół urzàdzeƒ
umo˝liwiajàcych mycie i piel´gnacje noworodka.
KOMENTARZ
Prezentowane w rozporzàdzeniu zapisy nie zmieniły
si´ w stosunku do poprzednio obowiàzujàcych wymagaƒ.
V. Zespół porodowy
1. Zespół porodowy składa si´ z: sali porodowej jednostanowiskowej lub sali porodowej wielostanowiskowej lub co najmniej 1 pokoju łó˝kowego przystosowanego do odbioru porodu.
2. Dla zespołu porodowego zapewnia si´ sal´ operacyjnà dla porodów rozwiàzywanych ci´ciem cesarskim, wyposa˝onà w stanowisko resuscytacji noworodka.
3. Pracownicy powinni wchodziç do zespołu przez
Êluz´ umywalkowo-fartuchowà.
4. W zespole powinno znajdowaç si´ co najmniej
jedno pomieszczenie przeznaczone dla poło˝nic i
noworodka w pierwszych godzinach ˝ycia, po porodach powikłanych, w którym zapewnia si´ mo˝liwoÊç
obserwacji bezpoÊredniej lub przy u˝yciu kamer, wyposa˝onych w funkcje autostartu, w szczególnoÊci mo˝liwoÊç obserwacji twarzy.
KOMENTARZ
I. Prezentowane w rozporzàdzeniu zapisy nie zmieniły si´ w stosunku do poprzednio obowiàzujàcych
wymagaƒ. Jest to tym samym kolejne rozporzàdzenie,
które nie definiuje proporcji pomi´dzy iloÊcià stanowisk
porodu a stanowiskami dla noworodka. Tymczasem,
je˝eli w sali porodowej wielostanowiskowej znajduje si´
tylko jedno stanowisko dla noworodka, zachowanie
zasad aseptyki (w tym przygotowanie (dekontaminacja) stanowiska do opieki nad nast´pnym urodzonym
dzieckiem) mo˝e byç niewystarczajàce.
VI. Oddział dzieci´cy
1. W ramach oddziału dzieci´cego w szpitalu ogólnym powinien byç wydzielony pododdział lub odcinek
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dla dzieci: młodszych – do 3 lat oraz starszych – od 3 lat.
2. W oddziale dzieci´cym powinna byç co najmniej
jedna izolatka.
3. W odcinku dzieci młodszych łó˝ka powinny znajdowaç si´ w zespołach, wyposa˝onych w Êluz´ fartuchowo-umywalkowà i punkt piel´gniarski.
4. Punkt piel´gniarski lub sale niemowl´ce powinny
byç wyposa˝one w zestaw urzàdzeƒ umo˝liwiajàcych
mycie i piel´gnacj´ niemowlàt.
5. Âciany oddzielajàce pokoje łó˝kowe w pododdziale dzieci młodszych, jak równie˝ Êciany mi´dzy
pokojami i punktem piel´gniarskim, powinny byç przeszklone (z zastosowaniem szkła bezpiecznego) w celu
ciàgłej obserwacji dzieci; w pododdziale dzieci młodszych drzwi do pokoi powinny byç przeszklone.
7. Dopuszcza si´ obserwacj´ za pomocà kamer
posiadajàcych rezerwowe zasilanie z funkcjà autostartu.
8. W oddziale dzieci´cym zapewnia si´ dodatkowe
łó˝ka w pokojach dzieci lub w odr´bnym pomieszczeniu przeznaczone dla rodziców.
9. Okna, poza uchylnym skrzydłem górnym, powinny byç zabezpieczone przed mo˝liwoÊcià otworzenia
przez dzieci.
10. W oddziale dzieci´cym zapewnia si´ pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposa˝one dodatkowo
w natrysk dla rodziców lub opiekunów dziecka.
KOMENTARZ
I. Zalecenie o zastosowaniu w oddziale dzieci´cym
co najmniej jednej izolatki, mo˝e okazaç si´ niewystarczajàce. To właÊnie oddział dzieci´cy, z uwagi na
hospitalizacje pacjentów chorych m.in. na osp´ wietrznà i odr´, jest miejscem, w którym nale˝y umo˝liwiç
izolacj´ powietrznà, zapobiegajàcà przeniesieniu biologicznego czynnika chorobotwórczego na mikrokroplach (tzw. małych jàdrach skraplania (do 5 μm Êrednicy).
II. Dodanie w obecnym rozporzàdzeniu zapisu dotyczàcego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego,
wyposa˝onego w natrysk a przeznaczonego dla rodziców jest bardzo korzystny i od dawna oczekiwany.
W sytuacji gdy umo˝liwiono rodzicom sprawowanie
opieki nad dzieckiem przez całà dob´ (co wynika z
zapisu o dodatkowych łó˝kach przeznaczonych dla

rodziców), zasadne jest zapewnienie podstawowych
zasad higieny. JednoczeÊnie nale˝y pami´taç, warunek
ten, w praktyce nie b´dzie łatwy do zrealizowania
w wielu istniejàcych placówkach.
III. Zniesiono zapis o koniecznoÊci u˝ywania bezpiecznego szkła, które z uwagi na specjalny proces
produkcji jest bardziej wytrzymałe na działanie czynników zewn´trznych (w tym bezpoÊrednie uderzenie),
ni˝ szkło naturalne, a tym samym gwarantuje bezpieczeƒstwo u˝ytkowania. Tymczasem zastosowanie zwykłego, kruchego szkła, które po rozbiciu rozpada si´ na
kawałki o ostrych kraw´dziach, którymi bardzo łatwo
jest si´ skaleczyç.
VII. Stacja dializ
1. Stacja dializ powinna byç wyposa˝ona w zespół
pomieszczeƒ ze stanowiskiem do hemodializ, co najmniej z jednym pomieszczeniem wydzielonym do
hemodializ pacjentów zaka˝onych wirusami przenoszonymi drogà krwiopochodnà oraz co najmniej z jednym pomieszczeniem przygotowawczym.
2. Stacja dializ powinna byç wyposa˝ona w urzàdzenia do uzdatniania wody.
3. Pomieszczenie, w którym sà wykonywane dializy
otrzewnowe, nie mo˝e słu˝yç innym celom.
4. Stanowisko nadzoru piel´gniarskiego powinno
zapewniaç pracownikom mo˝liwoÊç bezpoÊredniej
obserwacji pacjentów lub przy u˝yciu kamer posiadajàcych rezerwowe zasilanie z funkcjà autostartu,
w szczególnoÊci mo˝liwoÊç obserwacji twarzy.
KOMENTARZ
I. Zrezygnowano z zalecenia wyposa˝enia stacji dializ w dział przyj´ç pacjentów, zaplecze administracyjnotechnicznego i socjalnego, oraz brudownika i pomieszczenia do regeneracji dializatorów (o ile wymagajà reutylizacji).
VIII. Oddział chorób zakaênych
1. WejÊcie do oddziału chorób zakaênych powinno
prowadziç przez Êluz´ umywalkowo-fartuchowà umo˝liwiajàcà transport chorego na łó˝ku, bez mo˝liwoÊci
równoczesnego otwarcia drzwi wewn´trznych, albo
stosuje si´ inny system zapobiegania przenikaniu
powietrza z oddziału na zewnàtrz.

34
Biuletyn 2011, 1-2 (41)

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

2. W oddziale chorób zakaênych zapewnia si´ co
najmniej 3 izolatki.
3. Szatnia dla pracowników oddziału chorób zakaênych nie mo˝e znajdowaç si´ w obr´bie tego oddziału.
4. Oddział chorób zakaênych powinien byç wyposa˝ony w urzàdzenia umo˝liwiajàce kontakt chorego
z odwiedzajàcym.
KOMENTARZ
Prezentowane w rozporzàdzeniu zapisy nie zmieniły
si´ w stosunku do poprzednio obowiàzujàcych wymagaƒ.
IX. Oddział chorób płuc i gruêlicy
Oddział chorób płuc i gruêlicy składa si´ z: pomieszczeƒ przeznaczonych dla pacjentów z chorobami płuc
i gruêlicà niepràtkujàcych, które spełniajà wymagania
okreÊlone w cz´Êci II oraz zespołu pomieszczeƒ dla
pacjentów z gruêlicà pràtkujàcych, który spełnia wymagania okreÊlone w cz´Êci VIII.
KOMENTARZ
Prezentowane w rozporzàdzeniu zapisy nie zmieniły
si´ w stosunku do poprzednio obowiàzujàcych wymagaƒ.
X. Oddział psychiatryczny
1. Oddział psychiatryczny powinien mieç dost´p do
terenu przeznaczonego na cele terapeutyczno-rekreacyjne.
2. Oddział psychiatryczny powinien dysponowaç
pomieszczeniami terapeutyczno-rehabilitacyjnymi oraz
salà pobytu dziennego z jadalnià.
3. Drzwi wejÊciowe do oddziału psychiatrycznego
powinny byç zabezpieczone w sposób uniemo˝liwiajàcy niekontrolowane opuszczenie oddziału.
4. W pokojach łó˝kowych drzwi powinny otwieraç si´
na zewnàtrz.
5. Okna w pokojach, w których przebywajà pacjenci,
powinny byç oszklone od wewnàtrz szkłem bezpiecznym; okna powinny byç zabezpieczone przed mo˝liwoÊcià otworzenia przez pacjentów.
6. W oddziale psychiatrycznym ponadto:
1)
powinny byç wydzielone odcinki obserwacyjno-diagnostyczne lub pokoje obserwacyjne;
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2)
cz´Êç obserwacyjno-diagnostyczna mo˝e byç
wyposa˝ona w jednoosobowà separatk´ spełniajàcà
nast´pujàce wymagania:
a.
drzwi masywne metalowe lub drewniane wyło˝one obustronnie odpornà na niszczenie
wykładzinà, otwierajàce si´ na zewnàtrz,
z okienkiem obserwacyjnym szklonym szkłem
hartowanym, wyposa˝one w podwójny system
zamykania od zewnàtrz bez klamki od
wewnàtrz,
b.
Êciany i podłoga gładkie, jasne, wyło˝one
wykładzinà odpornà na zniszczenie,
c.
oÊwietlenie zabezpieczone szkłem bezpiecznym; lampa i ˝arówka powinny byç dost´pne
wyłàcznie od zewnàtrz pokoju,
d.
system wentylacji niedost´pny dla osoby izolowanej,
e.
system ogrzewania uniemo˝liwiajàcy dost´p
osoby izolowanej do grzejnika lub innego êródła ciepła,
f.
powinna posiadaç własne pomieszczenie
higieniczno-sanitarne wyposa˝one dodatkowo
w misk´ ust´powà, natrysk i umywalk´ odporne na umyÊlne zniszczenia,
g.
łó˝ko wyposa˝one w materac niepalny, odporny na zniszczenie,
h.
system monitoringu z kamerà posiadajàcy
rezerwowe zasilanie wyposa˝one w funkcj´
autostartu niedost´pnà dla osoby izolowanej,
zabezpieczonà przed uszkodzeniem;
3)
w pokojach łó˝kowych na odcinkach obserwacyjnych lub w pokojach obserwacyjnych wypusty instalacji elektrycznych, poza oÊwietleniem
sufitowym, powinny znajdowaç si´ na
zewnàtrz tych pokoi od strony korytarza;
4)
w pokojach łó˝kowych, innych ni˝ okreÊlone
w pkt 3, mo˝na umieszczaç tylko wyłàczniki
oÊwietlenia, natomiast pozostałe wypusty
instalacji elektrycznych powinny znajdowaç si´
na zewnàtrz tych pokoi.
7. Oddział psychiatryczny w szpitalu ogólnym powinien byç ponadto wyposa˝ony w: osobny dział przyj´ç,
składajàcy si´ z: poczekalni, punktu rejestracji, gabinetu lekarskiego, pomieszczenia higieniczno-sanitarnego
oraz co najmniej jeden gabinet przyj´ç dla pacjentów
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z pobudzeniem psychoruchowym zagra˝ajàcych bezpoÊrednio sobie lub innym.
8. Wymagaƒ, o których mowa w ust. 3-7, nie stosuje
si´ do pomieszczeƒ oÊrodka leczenia uzale˝nieƒ.
KOMENTARZ
Prezentowane w rozporzàdzeniu zapisy nie zmieniły
si´ w stosunku do poprzednio obowiàzujàcych wymagaƒ.
XI. Blok operacyjny
1. W skład bloku operacyjnego wchodzà:
1)
co najmniej jedna sala operacyjna, majàca
bezpoÊrednie połàczenie z cz´Êcià brudnà
bloku operacyjnego dla usuwania zu˝ytego
materiału, z zachowaniem ruchu jednokierunkowego;
2)
Êluza dla pacjenta, przez którà pacjenci sà
dowo˝eni do bloku operacyjnego;
3)
Êluzy szatniowe, przez które przechodzà pracownicy;
4)
Êluza materiałowa przeznaczona do dostarczania oraz krótkotrwałego przechowywania
czystych i sterylnych materiałów;
5)
pomieszczenie przygotowawcze dla pracowników wyposa˝one w stanowisko chirurgicznego
mycia ràk, przez które pracownicy wchodzà do
sali operacyjnej;
6)
pomieszczenie przygotowania pacjenta;
7)
sala wybudzeƒ, o ile nie została zorganizowana poza blokiem operacyjnym;
8)
pomieszczenia dla pracowników z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym;
9)
magazyn sprz´tu i aparatury;
10) magazyn czystej bielizny;
11) magazyn brudnej bielizny;
12) pomieszczenie porzàdkowe.
2. Układ pomieszczeƒ bloku operacyjnego powinien
umo˝liwiaç zachowanie zasady rozdziału pracowników,
pacjentów i materiału czystego od brudnego materiału
zu˝ytego, brudnych narz´dzi, brudnej bielizny i odpadów pooperacyjnych.
3. Dopuszcza si´ dostarczanie czystych i sterylnych
materiałów do bloku operacyjnego przez Êluz´ dla
pacjenta, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç ewakuacji brudnych
narz´dzi, brudnego sprz´tu, brudnej bielizny oraz
odpadów tà samà drogà, którà dostarcza si´ materiał
czysty i sterylny, pod warunkiem zastosowania szczelnych opakowaƒ transportowych.
5. Dopuszcza si´ wspólne pomieszczenie lub
wydzielone miejsce przygotowania pacjenta dla kilku
sal operacyjnych.
KOMENTARZ
Prezentowane w rozporzàdzeniu zapisy nie zmieniły
si´ w stosunku do poprzednio obowiàzujàcych wymagaƒ.
XII. Zakład patomorfologii
1. W skład zakładu patomorfologii wchodzà w szczególnoÊci: prosektura (cz´Êç sekcyjna), pracownia
histopatologiczna, pomieszczenia administracyjnosocjalne (szatnia, ust´py, jadalnia), sala wydawania
zwłok.
2. Do zakładu powinny prowadziç osobne wejÊcia
dla personelu, przywo˝onych zwłok, osób bliskich
zmarłemu i wydawania zwłok.
3. Dojazd do sali wydawania zwłok nie mo˝e byç
widoczny z okien oddziałów łó˝kowych, przychodni i
innych cz´Êci szpitala dost´pnych dla pacjentów.
4. Prosektura powinna byç dost´pna przez Êluz´
szatniowà.
5. W skład pracowni histopatologicznej powinny
wchodziç nast´pujàce pomieszczenia: pracownia formalinowa, pracownia obróbki preparatów histologicznych, pracownia mikroskopowa, pracownia cytologiczna, pracownia technik specjalnych, pomieszczenia
administracyjno-socjalne.
6. Szpital, który nie posiada zakładu patomorfologii
powinien zapewniç chłodni´ do przechowywania
zwłok.
7. Do zakładu patomorfologii funkcjonujàcego poza
strukturà szpitala nie stosuje si´ wymagaƒ okreÊlonych
w ust. 3 i 6.
KOMENTARZ
Prezentowane w rozporzàdzeniu zapisy nie zmieniły
si´ w stosunku do poprzednio obowiàzujàcych wymagaƒ.
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XIII. Centralna sterylizatornia
1. W szpitalu zapewnia si´ stałe zaopatrzenie
w materiały sterylne.
2. W zale˝noÊci od przyj´tych rozwiàzaƒ materiały
sterylne mogà byç dostarczane bàdê ze sterylizatorni
zlokalizowanej poza zaopatrywanym obiektem, posiadajàcej system zarzàdzania jakoÊcià (ISO lub GMP)
i gwarantujàcej wykonanie wyrobu sterylnego, bàdê
z centralnej sterylizatorni zorganizowanej w ramach
zaopatrywanego szpitala.
3. W przypadku zaopatrywania szpitala ze sterylizatorni zlokalizowanej poza szpitalem, powinno byç
pomieszczenie przeznaczone dla ekspedycji materiału
ska˝onego oraz odbioru materiału sterylnego, jak równie˝ pomieszczenie wyposa˝one w myjni´-dezynfektor
przeznaczonà do mycia wózków i innych elementów
transportowych.
4. W przypadku urzàdzania centralnej sterylizatorni
w ramach szpitala powinna ona byç wyposa˝ona
w urzàdzenia do wyjaławiania sprz´tu, aparatury,
narz´dzi, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych i innych elementów tego wymagajàcych oraz
dezynfekowania wózków i pojemników słu˝àcych do
transportu materiałów poddawanych sterylizacji.
5. Centralna sterylizatornia musi mieç dogodne
połàczenia z zespołem operacyjnym oraz mieç łatwy
dost´p z innych jednostek organizacyjnych szpitala
oraz w miar´ mo˝liwoÊci z zewnàtrz.
6. Transport materiałów sterylnych i ska˝onych mi´dzy centralnà sterylizatornià i oddziałami powinien
odbywaç si´ w szczelnych wózkach lub pojemnikach.
SzczelnoÊç transportu powinna byç dostosowana do
stopnia czystoÊci dróg transportowych.
7. Centralna sterylizatornia powinna byç podzielona
na trzy strefy:
1)
brudnà, przeznaczonà do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji wst´pnej i właÊciwej narz´dzi chirurgicznych, aparatury
medycznej, mycia i dezynfekcji wózków i elementów transportowych, gromadzenia narz´dzi fabrycznie nowych oraz przechowywania
zapasów Êrodków dezynfekcyjnych i przygotowywania z nich roztworów roboczych;
2)
czystà, przeznaczonà do suszenia wydezynfekowanych narz´dzi i aparatury, przeglàdania
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i składania bielizny operacyjnej, pakietowania
zestawów operacyjnych i zabiegowych, załadunku przygotowanych wsadów do sterylizatorów, gromadzenia narz´dzi fabrycznie nowych,
tworzenia i archiwizacji dokumentacji procesów sterylizacji;
3)
sterylnà, przeznaczonà do wyładunku wysterylizowanych materiałów ze sterylizatorów, ich
magazynowania i wydawania na oddziały szpitalne lub odbiorcom spoza szpitala.
8. Pakietowanie narz´dzi i bielizny powinno odbywaç
si´ w oddzielnych pomieszczeniach.
9. Rozwiàzanie przestrzenne centralnej sterylizatorni
powinno zapewniaç ruch post´powy obrabianych
materiałów od strefy brudnej do sterylnej.
10. WejÊcie personelu centralnej sterylizatorni ze
strefy czystej do strefy brudnej i sterylnej powinno prowadziç przez Êluzy umywalkowo-fartuchowe.
11. Przy Êluzie mi´dzy cz´Êcià czystà i brudnà powinien byç zainstalowany ust´p.
12. Mi´dzy strefà sterylnà a ogólnodost´pnà szpitala powinno znajdowaç si´ pomieszczenie do wydawania materiałów sterylnych.
13. Wszystkie systemy technologiczne centralnej
sterylizatorni (sterylizatory, myjnie, wózki, regały,
pojemniki sterylizacyjne, tace) powinny byç kompatybilne, zgodne z jednostkà wsadu.
14. Na terenie centralnej sterylizatorni mi´dzy strefà
brudnà i pomieszczeniem do wydawania materiałów sterylnych montuje si´ przelotowà myjni´-dezynfektor, przeznaczonà do mycia wózków i innych elementów transportowych. Dopuszcza si´ wykonanie w tym miejscu dwóch
pomieszczeƒ: jednego do mycia i dezynfekcji manualnej
(r´cznej) i drugiego do suszenia mytych sprz´tów.
15. Mi´dzy strefà brudnà i czystà powinny byç zainstalowane przelotowe myjnie-dezynfektory w liczbie
i z wyposa˝eniem uzasadnionym procesem technologicznym.
16. W Êcianie mi´dzy strefà czystà i sterylnà powinny byç zainstalowane sterylizatory przelotowe w liczbie
i wielkoÊci uzasadnionej procesem technologicznym,
jednak nie mniej ni˝ dwa sterylizatory parowe.
17. W przypadku stosowania sterylizacji gazowej
sprz´tu nieodpornego na działanie temperatury tlenkiem etylenu lub formaldehydem:
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1)

po stronie czystej wydziela si´ pomieszczenie
przeznaczone do załadunku materiału;
2)
po stronie wyładowczej sterylizatorów gazowych w strefie sterylnej powinno znajdowaç si´
pomieszczenie do degazacji sterylizowanych
materiałów;
3)
w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 1
i 2, nie mo˝na przewidywaç stałych stanowisk
pracy.
18. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 14,
instaluje si´ sygnalizatory przekroczenia dopuszczalnych st´˝eƒ tlenku etylenu na stanowiskach pracy.
19. Do sterylizacji tlenkiem etylenu na terenie szpitala mo˝na stosowaç wyłàcznie sterylizatory zasilane
z jednorazowego naboju z czynnikiem sterylizujàcym.
20. Do utylizacji tlenku etylenu stosuje si´ spalark´
tlenku etylenu lub katalizator.
21. Do zasilania wytwornic pary dla sterylizatorów
parowych i myjni-dezynfektorów (do ostatecznego płukania) doprowadza si´ wod´ oczyszczonà o parametrach okreÊlonych przez producenta urzàdzenia.
22. Stacja uzdatniania wody mo˝e byç integralnà
cz´Êcià centralnej sterylizatorni lub mo˝e byç zlokalizowana w odr´bnym pomieszczeniu.
23. Przy doborze wydajnoÊci stacji uzdatniania wody
uwzgl´dnia si´ ewentualne zasilanie z niej wodà uzdatnionà innych oddziałów szpitala (apteka, laboratoria,
blok operacyjny, kuchnia mleczna, zakład diagnostyki
obrazowej, stacja dializ, oddział urologii, pracownia
badaƒ i zabiegów endoskopowych).
KOMENTARZ
I. Rozporzàdzenie wszystkie procedury dekontaminacji, w tym sterylizacji, ogranicza do przedstawienia
rozwiàzaƒ dla centralnej sterylizatorni, choç nie ka˝da
jednostka organizacyjna (np. szpital do 100 łó˝ek,
przychodnia, gabinety indywidualnej praktyki lekarskiej), potrzebuje takich rozwiàzaƒ.
II.. W rozporzàdzeniu zrezygnowano z okreÊlania
wymagaƒ dla pomieszczeƒ i urzàdzeƒ pralni i kuchni
szpitalnych. Pozostawienie tej luki prawnej, mo˝e skutkowaç wieloma problemami – m.in. podczas ogłaszania przetargów na budow´, remont lub wynajem usługi
gotowania i prania..

Załàcznik nr 2
Wymagania szczegółowe, jakim powinny odpowiadaç po wzgl´dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia przychodni
1. W przychodniach wydziela si´ pomieszczenia,
w których sà udzielane Êwiadczenia
zdrowotne dorosłym, dzieci chorym i dzieciom zdrowym. Dopuszcza si´ wspólne pomieszczenia dla
wszystkich grup pacjentów, z zachowaniem rozdziału
czasowego przyj´ç dzieci zdrowych.
2. Dopuszcza si´ połàczenie funkcji zabiegowych
z pokojem pobierania prób do analiz, pod warunkiem
zachowania rozdziału czasowego i spełnienia wymagaƒ okreÊlonych dla gabinetu zabiegowego.
3. W przychodni, w której sà udzielane Êwiadczenia
zdrowotne dorosłym, dzieciom chorym, dzieciom zdrowym z zastosowaniem rozdziału czasowego, dopuszcza si´ jeden gabinet lekarski.
4. W poradniach chirurgicznych oraz innych poradniach, w których sà wykonywane Êwiadczenia zabiegowe powinien byç urzàdzony osobny gabinet diagnostyczno-zabiegowy.
5. Gabinet badaƒ ginekologicznych oraz poradnie,
w których sà udzielane Êwiadczenia zdrowotne w dziedzinie urologii lub o charakterze inwazyjnym, w zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, powinny mieç bezpoÊrednie połàczenie z pomieszczeniem
higieniczno-sanitarnym, wyposa˝onym w bidet.
Załàcznik nr 3
Wymagania szczegółowe, jakim powinny odpowiadaç po wzgl´dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia zespołu opieki dziennej i zespołu chirurgii jednego dnia
I. Zespół opieki dziennej
1. Pokoje pobytu pacjentów w zespole opieki dziennej mogà byç wyposa˝one, w zale˝noÊci od wykonywanych Êwiadczeƒ zdrowotnych, w łó˝ka lub fotele
wypoczynkowe.
2. Pokoje pobytu pacjentów w zespole opieki dziennej dla dzieci powinny byç wyposa˝one, poza miejscami dla dzieci, w fotele dla opiekunów.
3. Zespół opieki dziennej powinien, w zale˝noÊci od
potrzeb, posiadaç: gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
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szatnie odzie˝y wierzchniej dla pacjentów i osób towarzyszàcych i poczekalnie.
II. Zespół chirurgii jednego dnia
1. Zespół chirurgii jednego dnia jest przeznaczony
do udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych o charakterze
chirurgicznym w ciàgu jednego dnia z mo˝liwoÊcià
czasowego pobytu w zespole nieprzekraczajàcego 24
godzin.
2. Do zespołu chirurgii jednego dnia stosuje si´
odpowiednio wymagania okreÊlone w
cz´Êci I ust. 2 i 3 oraz cz´Êci II i XI załàcznika nr 1 do
rozporzàdzenia, z wyjàtkiem wózka-wanny, o którym
mowa w cz´Êci I ust. 2 pkt 3.
Załàcznik nr 4
Wymagania szczegółowe, jakim powinny odpowiadaç po wzgl´dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa
I. Cz´Êç ogólna
1. Układ funkcjonalny centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, zwanego dalej „centrum”, powinien zapewniaç:
1)
wydzielonà stref´ przebywania dawców;
2)
ciàgi funkcjonalne w zakresie podstawowej
działalnoÊci centrum;
3)
grupowanie pomieszczeƒ i działów ze wzgl´du
na powiàzania funkcjonalne;
4)
grupowanie pomieszczeƒ lub działów ze
wzgl´du na szczególne wymagania techniczne
(podobieƒstwo i nasycenie instalacyjne).
2. Przez podstawowà działalnoÊç, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, rozumie si´ rejestracj´ dawców, badania
lekarskie i laboratoryjne, pobieranie krwi, preparatyk´
krwi i jej składników oraz ich przechowywanie i ekspedycj´.
3. W pomieszczeniach, w których jest konieczna
zwi´kszona wymiana powietrza, powinna byç wentylacja mechaniczna. W szczególnoÊci dotyczy to
pomieszczeƒ, w których znajdujà si´ zbiorniki z ciekłym
azotem oraz pomieszczenia przeznaczonego na radiator.
4. Pomieszczenia przeznaczone do pobierania i preparatyki krwi i jej składników oraz
pomieszczenia działu laboratoryjnego i ekspedycji
powinny byç klimatyzowane.
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5. Pomieszczenia centrum powinny byç zabezpieczone przed dost´pem osób w nim niezatrudnionych,
z wyjàtkiem działu: krwiodawców, pobierania, w cz´Êci
dost´pnej dla dawców, ekspedycji, w cz´Êci dost´pnej
dla interesantów, metodyczno-organizacyjnego i administracji.
6. Centrum powinno posiadaç pomieszczenia
magazynowe zapewniajàce warunki przechowywania
wymagane przez producentów poszczególnych materiałów pomocniczych stosowanych w centrum.
II. Dział krwiodawców
1. Dział krwiodawców powinien posiadaç pomieszczenia i urzàdzenia zapewniajàce:
1)
rejestracj´ i prowadzenie ciàgłej ewidencji
krwiodawców, z uwzgl´dnieniem
2)
pomieszczenia umo˝liwiajàcego wypełnianie
kwestionariuszy;
3)
dokonywanie wszystkich czynnoÊci zwiàzanych z zakwalifikowaniem zgłaszajàcych si´ osób
(pobieranie krwi do celów diagnostyki, badanie dawców przed oddaniem krwi i okresowe czynnoÊci administracyjne);
4)
wydawanie posiłków przed lub po zabiegu
pobrania lub ekwiwalentu kalorycznego.
2. Dział powinien mieç bezpoÊrednie połàczenie z
działem pobierania i preparatyki krwi oraz dogodne
połàczenie z działem laboratoryjnym.
III. Dział pobierania
1. Pomieszczenia i urzàdzenia działu pobierania
powinny zapewniaç:
1)
wykonanie prac przygotowawczych do pobierania krwi lub jej składników;
2)
rejestracj´ dawców przed pobraniem krwi lub
jej składników;
3)
pobieranie krwi lub jej składników;
4)
wykonywanie zabiegów aferezy i przekazywanie pobranych składników krwi do działu preparatyki krwi, ekspedycji lub innego działu;
5)
prowadzenie dokumentacji pobranej krwi lub
jej składników.
2. Pomieszczeniami dost´pnymi dla dawców sà:
1)
poczekalnia;
2)
szatnia;
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3)

pomieszczenie higieniczno-sanitarne dost´pne dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszajàcych si´ na wózkach inwalidzkich;
4)
gabinet badaƒ;
5)
sala pobraƒ;
6)
pomieszczenie do wypoczynku dawców i spo˝ywania posiłków.
3. Dział pobierania powinien mieç dogodne połàczenia z działem preparatyki oraz z działem magazynowania i ekspedycji.
4. Sala pobraƒ powinna mieç dogodne połàczenie
ze stanowiskiem kontroli serologicznej.
IV. Dział preparatyki
1. Pomieszczenia i urzàdzenia działu preparatyki
powinny zapewniaç mo˝liwoÊç wykonania wszystkich
rodzajów preparatyki, z uwzgl´dnieniem preparatyki w
układzie otwartym oraz przechowywania w standardowych warunkach krwi i jej składników niezakwalifikowanych jeszcze do u˝ytku.
2. Dział preparatyki powinien mieç dogodne połàczenia z działem magazynowania i ekspedycji.
V. Dział laboratoryjny
1. Pomieszczenia i urzàdzenia działu laboratoryjnego powinny zapewniaç mo˝liwoÊç
wykonania wszystkich obowiàzujàcych badaƒ u
dawcy i w preparacie krwi lub jej składników.
2. Pomieszczenia laboratoryjne (pracownie: hematologiczna, biochemiczna, wirusów,
biologii molekularnej i inne) powinny byç klimatyzowane.
VI. Dział ekspedycji
1. Pomieszczenia i urzàdzenia działu ekspedycji
powinny zapewniaç przechowywanie w odpowiedniej
temperaturze krwi i jej składników oraz przyjmowanie
zwrotów niewykorzystanej krwi i jej składników.
2. Magazyn (chłodnia, lodówki, zamra˝arki) krwi i jej
składników powinien byç zlokalizowany w dziale ekspedycji lub w jego pobli˝u.
3. Poczekalnia przy dziale ekspedycji powinna byç
łatwo dost´pna z zewnàtrz.

Pomieszczenia i urzàdzenia działu zapewnienia
jakoÊci powinny zapewniç prowadzenie kontroli jakoÊci
wszystkich preparatów krwi i jej składników produkowanych w całym regionie.
VIII. Oddział terenowy
1. Oddział terenowy powinien byç zlokalizowany
w miejscu dost´pnym dla krwiodawców oraz zapewniajàcym kontakt z działem diagnostyki laboratoryjnej.
2. Oddział terenowy powinien składaç si´ z cz´Êci
dost´pnej dla krwiodawców oraz z
niedost´pnej dla krwiodawców cz´Êci laboratoryjnej,
przeznaczonej tak˝e do preparatyki (w przypadku jej
wykonywania), ekspedycji krwi i jej składników.
3. W oddziale terenowym powinny znajdowaç si´
szatnie oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla
dawców.
4. W oddziale terenowym powinny znajdowaç si´
pomieszczenia słu˝àce do przygotowania i wydawania
posiłków profilaktycznych. Dopuszcza si´ wykorzystanie do tego celu stołówki szpitalnej lub bufetu.
Załàcznik nr 5
Wymagania szczegółowe, jakim powinny odpowiadaç po wzgl´dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia ˝łobka
1. W ˝łobku powinny znajdowaç si´ sale pobytu
dzieci (zabaw lub odr´bne sypialnie), miejsce na wózki
oraz zespół sanitarny, w którego skład wchodzà ust´py,
umywalki i co najmniej 1 natrysk oraz wydzielone miejsce do mycia nocników.
2. W ˝łobku powinny byç wydzielone zespoły
pomieszczeƒ przeznaczone dla ró˝nych grup wiekowych, w szczególnoÊci dla niemowlàt.
3. W salach pobytu dzieci minimalna powierzchnia
pomieszczenia na 1 dziecko powinna wynosiç 3,0 m2.
4. Przy sali dla niemowlàt zapewnia si´ mo˝liwoÊç
le˝akowania na werandzie lub tarasie.
5. W ˝łobku zapewnia si´ mo˝liwoÊç wyjÊcia na
teren przyległy do ˝łobka wyposa˝ony w urzàdzenia do
zabaw; teren ten powinien byç niedost´pny dla osób
postronnych.

VII. Dział zapewnienia jakoÊci
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KOMENTARZ
I. Zapisy zawarte w załàcznikach: nr 2 (przychodnia),
nr 3 (chirurgia jednego dnia, zespół opieki dziennej), nr
4 (centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa), nr 5 (˝łobek) nie zmieniły si´ w stosunku do poprzednich
wymogów.
II. Opublikowany w rozporzàdzeniu załàcznik nr 5
definiuje wymagania dla ˝łobka, choç zgodnie z opublikowanà 4 lutego 2011 roku Ustawà o opiece nad
dzieçmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011.45.235), ˝łobki
przestały byç zakładami opieki zdrowotnej, a tym
samym nie podlegajà zakresowi niniejszego roporzàdzenia.
Załàcznik nr 6
Wymagania szczegółowe, jakim powinny odpowiadaç po wzgl´dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia pracowni badaƒ endoskopowych
1. W skład pracowni badaƒ endoskopowych wchodzà nast´pujàce pomieszczenia:
1)
gabinet badaƒ górnego odcinka przewodu
pokarmowego, w przypadku ich wykonywania;
2)
gabinet badaƒ dolnego odcinka przewodu
pokarmowego w przypadku ich wykonywania,
z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym
wyposa˝onym dodatkowo w bidet, je ˝eli nie
ma wydzielonego pokoju przygotowaƒ pacjenta, z bezpoÊrednim dost´pem do pokoju
badaƒ, z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym;
3)
gabinet badaƒ dróg oddechowych w przypadku ich wykonywania;
4)
zmywalnia usytuowana mi´dzy pokojami
badaƒ z bezpoÊrednim do nich dost´pem,
wyposa˝ona w urzàdzenia do mycia i dezynfekcji lub sterylizacji endoskopów i narz´dzi
endoskopowych w sposób technologicznie
powtarzalny oraz w wentylacj´ mechanicznà
nawiewno-wyciàgowà;
5)
pokój, z co najmniej jednym stanowiskiem
wybudzeniowym dla pobytu po badaniu, je˝eli
sà wykonywane sà znieczulenia.
2. W przypadku wykonywania zabiegów na drogach
˝ółciowych i trzustkowych w pracowni powinien znajdowaç si´ wydzielony gabinet badaƒ z aparatem rent-

Nowe akty prawne

genowskim. Zabiegi te mogà byç wykonywane równie˝
w pracowni obrazowej.
3. Dopuszcza si´ wykonywanie wszystkich rodzajów
badaƒ i zabiegów przewodu pokarmowego w jednym
pokoju, pod warunkiem ˝e badania przeprowadzane
sà z zachowaniem rozdziału czasowego dla poszczególnych rodzajów badaƒ.
4. Dopuszcza si´ usytuowanie zmywalni w innym
miejscu ni˝ mi´dzy gabinetami, pod warunkiem zapewnienia transportu endoskopów ska˝onych i zdezynfekowanych w szczelnie zamykanych pojemnikach.
5. W zmywalni, o której mowa w ust. 4, nale˝y dodatkowo zamontowaç urzàdzenia do mycia i dezynfekcji
pojemników transportowych w sposób technologicznie
powtarzalny.
6. Endoskopy przechowuje si´ w sposób umo˝liwiajàcy zachowanie ich sterylnoÊci.
7. Narz´dzia endoskopowe u˝ywane w czasie
badaƒ do wykonywania biopsji i zabiegów powinny byç
przed u˝yciem sterylizowane i przechowywane jako
wyrób sterylny.
8. Do badaƒ i zabiegów endoskopowych mo˝na
u˝ywaç wyłàcznie endoskopów ze szczelnà optykà,
umo˝liwiajàcà ich mycie i dezynfekcjà w pełnym zanurzeniu.
KOMENTARZ
Umieszczenie w rozporzàdzeniu zapisu nakazujàcego przechowywanie endoskopów w sposób umo˝liwiajàcy zachowanie sterylnoÊci, budzi wiele merytorycznych wàtpliwoÊci. Po pierwsze, w przypadku dekontaminacji endoskopów, w zale˝noÊci od ich budowy,
zaleca si´ w procesie koƒcowym ich sterylizacj´ lub
dezynfekcj´ wysokiego stopnia z zastosowaniem preparatów o działaniu bakterio-, grzybo-, wiruso-, pràtkoi sporobójczym. W przypadku, gdy proces dekontaminacji zostanie zakoƒczony na poziomie dezynfekcji
wysokiego stopnia, mo˝liwe jest przechowywanie
endoskopu w sposób zabezpieczajàcy przed wtórnà
kontaminacjà (ska˝eniem). SterylnoÊç mo˝na utrzymaç
tylko wówczas, gdy dekontaminacja zostanie zakoƒczona na poziomie sterylizacji a wyrób sterylny jest
zabezpieczony systemem bariery sterylnej, zapobiegajàcym przedostaniu si´ drobnoustrojów oraz umo˝liwiajàcym aseptyczne otwarcie i podanie wyrobu.
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Szafa, kontener czy pokrowiec nie spełnia tych warunków. Po drugie, wyrób poddany dezynfekcji wysokiego
stopnia, z uwagi na technologi´ procesu, nie osiàga
sterylnoÊci, wi´c nie mo˝na jej zachowaç. Dlatego
zapis ten powinien brzmieç: „Endoskopy przechowuje
si´ w sposób umo˝liwiajàcy ich zabezpieczenie przed
wtórnà kontaminacjà (ska˝eniem)”.
Załàcznik nr 7
Wymagania szczegółowe, jakim powinny odpowiadaç po wzgl´dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia zakładu rehabilitacji leczniczej
1. Diatermie krótkofalowe i mikrofalowe w zakładzie
rehabilitacji leczniczej powinny byç instalowane
w oddzielnych pomieszczeniach (boksach), odpowiednio zabezpieczonych przed szkodliwym oddziaływaniem na otoczenie.
2. Pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji leczniczej powinny byç zlokalizowane w sposób zapewniajàcy dost´p osobom niepełnosprawnym, w tym poruszajàcym si´ na wózkach inwalidzkich.
KOMENTARZ
I. Zapisy zawarte w załàczniku nr 7 zostały w znacznym stopniu ograniczone w stosunku do zapisów rozporzàdzenia z 2006 roku.
Podsumowanie
I. W rozporzàdzeniu, (z wyjàtkiem wybranych
oddziałów), pomini´to zalecenia w sprawie organizacji
pomieszczeƒ magazynowych, co skutkuje przechowywaniem aparatury i sprz´tu medycznego oraz materiałów sterylnych w sposób nara˝ajàcy je na uszkodzenie
lub utrat´ sterylnoÊci.
II. W rozporzàdzeniu zrezygnowano z okreÊlania
wymagaƒ dla pomieszczeƒ i urzàdzeƒ pralni i kuchni
szpitalnych, a obszar zwiàzany z dekontaminacjà,
w tym sterylizacjà, zaw´˝ono wyłàcznie do centralnej
sterylizatorni. I choç zgodnie z zało˝eniami Ustawy o
zapobieganiu i zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych
(Dz.U.2008.234.1570) planowane jest uregulowanie
tych obszarów w innych rozporzàdzeniach, to pozostawienie tej luki prawnej, mo˝e skutkowaç wieloma problemami – choçby podczas ogłaszania przetargów na
budow´ lub remont kuchni, pralni lub sterylizacji

w zakładach opieki zdrowotnej, w których nie jest zalecane rozwiàzanie typowej centralnej sterylizatorni.
III. Rozporzàdzenie po raz kolejny przesuwa okres
dostosowawczy, tym razem do dnia 31 grudnia 2016
roku. Takie post´powanie oznacza, ˝e ka˝dy zakład
opieki zdrowotnej, mo˝e w skrajnych przypadkach,
koƒczyç modernizacj´ na poziomie przygotowania planów dostosowawczych.
IV. W Êwietle najnowszych zmian w przepisach
prawa dotyczàcych placówek opieki zdrowotnej
tj. wchodzàcej w ˝ycie z dniem 1 lipca 2011 roku
Ustawy o działalnoÊci leczniczej (Dz.U.2011.112.654),
mo˝na spodziewaç si´ kolejnej nowelizacji rozporzàdzenia w sprawie wymagaƒ jakim pod wzgl´dem
fachowym i sanitarnym powinny odpowiadaç pomieszczenia i urzàdzenia zakładu opieki zdrowotnej.
V. Analiza kolejnych rozporzàdzeƒ Ministra Zdrowia
w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç pod
wzgl´dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urzàdzenia zakładu opieki zdrowotnej pozwala zauwa˝yç pewien dominujàcy trend, polegajàcy na coraz
mniejszym uszczegółowieniu wymagaƒ. I choç zasada
ta nie budzi wàtpliwoÊci i jest prawidłowa – rozporzàdzenie nie jest dokumentem, w którym nale˝y okreÊlaç
m.in. wymiary okreÊlonych pomieszczeƒ – o tyle pozostawienie luki merytorycznej utrudnia działanie nie tylko
projektantom, budowniczym i u˝ytkownikom zakładów
opieki zdrowotnej, ale tak˝e organom nadzoru. Zmiany
trendów w ustawodawstwie, powinny przebiegaç równolegle i jednoczasowo z powstawaniem i wdra˝aniem
wytycznych opracowanych przez zespoły eksperckie.
Wytycznych, w których architekci, in˝ynierowie, personel medyczny, inspektorzy nadzoru i przedstawiciele
organów zało˝ycielskich, wspólnie, na podstawie aktualnej wiedzy medycznej, zgodnej z dobrà praktykà
medycznà (GMP), opracujà szczegółowe wymagania
przestrzenne i funkcjonalne. Wytycznych, które pozwolà dobrze projektowaç zakłady opieki medycznej, organizowaç w nich prac´ w sposób bezpieczny dla
pacjenta i personelu oraz prowadziç jednolity w kryteriach nadzór.
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Grypa – aktualne informacje i wytyczne post´powania
Paweł Grzesiowski
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Instytut Profilaktyki Zaka˝eƒ, Warszawa

Wprowadzenie
Sezon grypowy ju˝ si´ rozpoczàł, liczba zachorowaƒ
w pierwszej połowie wrzeÊnia 2011 r. jest wi´ksza ni˝
w analogicznym okresie 2010 r. Mo˝e to byç zapowiedê, kolejnej fali pandemiczne, wywołanej przez wirusa A/H1N1 2009. Szczególnie nara˝one na zachorowania sà dzieci do 6 lat, ucz´szczajàce do ˝łobków i
przedszkoli oraz osoby w podeszłym wieku, a tak˝e
przewlekle chore lub przebywajàce w zakładach piel´gnacyjno-opiekuƒczych i opiekuƒczo-leczniczych.
Mimo jednoznacznych przesłanek merytorycznych, od
wielu lat w Polsce nie udaje si´ zwi´kszyç liczby osób,
zarówno z grup medycznego jak i epidemiologicznego
ryzyka. Szacuje si´, ˝e corocznie w Polsce, ze wskazaƒ
medycznych, szczepieniami przeciw grypie nale˝y
objàç co najmniej 6-7 mln osób, których stan zdrowia
mo˝e pogorszyç si´ w przebiegu grypy, dodatkowo,
około 0,5 mln osób, które sprawujà opiek´ nad tymi
pacjentami. Szczególna rola w promowaniu szczepieƒ
przeciw grypie przypada pracownikom medycznym, w
tym lekarzom, piel´gniarkom, poło˝nym, opiekunom
socjalnym, którzy systemowo odpowiadajà za zdrowie
swoich podopiecznych. Niestety, odsetek zaszczepionych przeciw grypie lekarzy i piel´gniarek w niewielu
oÊrodkach przekracza 25%, co Êwiadczy o braku ÊwiadomoÊci personelu medycznego w zakresie skutecznoÊci tej metody profilaktyki, mimo ˝e szczepionki
przeciw grypie dla personelu medycznego mogà byç
w całoÊci finansowane przez pracowdawców.
Charakterystyka wirusów grypy
Gryp´ u ludzi wywołujà trzy typy wirusów otoczkowych (Influenza virus A, B, C), z których najgroêniejsze
dla człowieka, sà typy A i B. Hemaglutynina, jedno z
głównych białek otoczkowych, posiada gatunkowo
swoiste receptory w komórkach nabłonka oddechowego u ludzi. Białko to bierze udział w procesie przyłàczania i wnikania wirusa do komórek gospodarza.

Wirusy sezonowe posiadajà zdolnoÊç wiàzania
z nabłonkiem oddechowym w górnych drogach oddechowych, wirusy pandemiczne i pochodzàce od innych
gatunków zwierzàt, np. ptaków, mogà wiàzaç si´ bezpoÊrednio z nabłonkiem w dolnych drogach oddechowych. Drugim białkiem niezb´dnym do rozwoju wirusa
w tkankach zwierzàt i człowieka jest neuraminidaza,
która umo˝liwia szybkà inwazj´ w pierwszej fazie zaka˝enia oraz uwalnianie wirusów potomnych z komórek
gospodarza.
Wariant pandemiczny wirusa A/H1N1 2009 r. ma
wi´kszy potencjał zjadliwoÊci, poniewa˝ posiada zdolnoÊç wiàzania z komórkami ludzkimi zarówno w górnych, jak i w dolnych drogach oddechowych. Dzi´ki tej
właÊciwoÊci jest zdolny wywołaç wirusowe zapalenie
płuc, które prawie zawsze jest zwiàzane z ci´˝kim
uszkodzeniem tkanki płucnej w postaci zmian zapalnych i martwiczo-krwotocznych w tkance Êródmià˝szowej płuc, zaburzeniami wymiany gazowej w płucach
oraz ryzykiem nadka˝enia bakteryjnego wywołanego
głównie przez pneumokoki, gronkowce i pałeczki Gramujemne. Wariant pandemiczny A/H1N1 2009 wykazuje
bardzo du˝e podobieƒstwo do wirusa, który wywołał
pandemi´ „hiszpanki”, pandemi´ grypy w latach 195758 oraz epidemi´ w Fort Dix w 1976 w USA. Wirusy
grypy ulegajà ciàgłym niewielkim zmianom genetycznym, czasami dochodzi do wymiany materiału genetycznego mi´dzy ró˝nymi podtypami, co powoduje tzw.
skok genetyczny. Pojawienie si´ takiego nowego wirusa, w przypadku gdy populacja ludzka nie posiada
zbiorowiskowej odpornoÊci, nabytej w wyniku naturalnych kontaktów z wirusem lub w wyniku szczepieƒ
ochronnych, umo˝liwia wybuch epidemii lub pandemii.
Najwa˝niejsze antygeny wirusa grypy, hemaglutynina i neuraminidaza, sà wykorzystywane do produkcji
szczepionek. Hemaglutynina stymuluje produkcj´ swoistych przeciwciał neutralizujàcych, neuraminidaza
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indukuje powstawanie przeciwciał, które wpływajà na
zmniejszenie szybkoÊci uwalniania si´ nowych czàstek
wirusowych z komórek w tkankach ludzkich.
Klinicznie istotne odmiany grypy
Grypa sezonowa to ostre zaka˝enie górnych dróg
oddechowych, trwajàce u zdrowych dorosłych osób
około tygodnia, objawiajàce si´ goràczkà, osłabieniem,
bólami głowy i mi´Êni oraz suchym kaszlem. W rzadkich przypadkach, szczególnie u dzieci, na skutek
intensywnej wiremii mogà wystàpiç objawy uogólnionej
reakcji zapalnej, wstrzàsu i niewydolnoÊci wielonarzàdowej. U dzieci poni˝ej 6 lat, osób z przewlekłymi schorzeniami oraz u osób powy˝ej 60 roku ˝ycia, zachorowanie na gryp´ mo˝e spowodowaç znaczne pogorszenie stanu zdrowia, w tym zaostrzenie niewydolnoÊci
układu krà˝enia lub układu oddechowego, dekompensacj´ innych przewlekłych schorzeƒ jak np. cukrzycy,
zespołu metabolicznego, mocznicy lub nadciÊnienia
t´tniczego. Z patofizjologicznego punktu widzenia, niepowikłane zaka˝enie wirusem grypy sezonowej przebiega zwykle jako zapalenie wysi´kowe w obr´bie
błony Êluzowej gardła, nosa, tchawicy zwiàzane z inwazjà wirusa w obr´b nabłonka oddechowego górnych
dróg oddechowych.
Grypa pandemiczna - wywoływana jest przez nowy
podtyp wirusa, przeciw któremu w populacji ludzkiej
niewiele osób posiada odpornoÊç. Nowy podtyp wirusa jest zwykle reasortantem („mieszaƒcem” genetycznym) wirusów zwierz´cych i ludzkich. Ze wzgl´du na
brak populacyjnej odpornoÊci, zaka˝enie szybko szerzy si´ mi´dzy ludêmi wywołujàc w krótkim czasie
masowe zachorowania w wielu krajach. W kwietniu
2009 r. w populacji ludzkiej pojawił si´ nowy podtyp
wirusa grypy A H1N1, który jest reasortantem zawierajàcym materiał genetyczny dwóch podtypów wirusów
wyst´pujàcych u Êwiƒ oraz podtypu wirusa wyst´pujàcego u ptaków. Wirus ten w ciàgu 3 miesi´cy rozprzestrzenił si´ w wielu krajach Êwiata wywołujàc pierwszà
od 40 lat pandemi´ grypy. Obecnie ten wirus pandemiczny wyparł wi´kszoÊç krà˝àcych wirusów sezonowych i taka sytuacja b´dzie trwaç prawdopodobnie do
momentu, gdy wi´kszoÊç populacji ludzkiej wytworzy
odpornoÊç, albo pozakaênà albo w wyniku szczepieƒ
ochronnych.

Najpowa˝niejszym powikłaniem grypy pandemicznej jest inwazja wirusa do p´cherzyków płucnych
z masywnym odczynem martwiczo-zapalnym w tkance
Êródmià˝szowej płuc. Taka postaç wirusowego zapalenia płuc prowadzi do ostrej niewydolnoÊci oddechowej,
która wymaga intensywnej terapii respiratorem, a przy
braku poprawy – pozaustrojowej wymiany gazowej za
pomocà urzàdzeƒ typu ECMO (extracorporeal membrane oxygenation - ECMO). Szybko post´pujàca niewydolnoÊç oddechowa, mimo podejmowanego leczenia, mo˝e prowadziç w kilkunastu przypadkach na 100
do zgonu. Wirus pandemiczny mo˝e równie˝ wywołaç
ostry zespół niewydolnoÊci wielonarzàdowej, prowadzàcy do zgonu w mechanizmie wstrzàsu wiremicznego. W badaniach wykazano, ˝e wirulencja sezonowego
i pandemicznego podtypu wirusa grypy sà zbli˝one,
jednak w przypadku wirusa pandemiczengo obserwuje
si´ szerszà zdolnoÊç namna˝ania si´ na ró˝nych tkankach, jak równie˝ wi´kszà intensywnoÊç namna˝ania
w nabłonku oddechowym w temperaturze 33 stopni.
Wirus pandemiczny wykazuje równie˝ wy˝szy stopieƒ
pobudzenia odpowiedzi cytokinowej u człowieka, zbli˝ony do wirusa grypy ptaków (H5N1).
Przebieg kliniczny grypy i jej powikłania
Jak wiadomo z aktualnych badaƒ, przebieg niepowikłanej grypy pandemicznej jest zbli˝ony do grypy sezonowej. Objawy grypy pandemicznej A/H1N1 2009 obejmujà osłabienie, goràczk´, kaszel, ból gardła, katar,
bóle mi´Êni, stawów, głowy, dreszcze, w ok. 25-30%
przypadków wymioty i biegunk´. U dzieci przebieg
grypy pandemicznej jest w wi´kszoÊci przypadków
łagodny, jednak badania retrospektywne wykazały, ˝e
odsetek hospitalizacji dzieci w przebiegu grypy pandemicznej jest dwukrotnie wy˝szy w stosunku do grypy
sezonowej. W pierwszej fali zachorowaƒ, spoÊród dzieci hospitalizowanych, około 20% wymagało przyj´cia
do OIT, ok. 15% wymagało sztucznej wentylacji, a ok.
5% zmarło.
U chorych na ci´˝kà postaç grypy A H1N1 2009
stwierdza si´ zaburzenia oddychania, znamiennie obni˝onà saturacj´, Êródmià˝szowe zmiany zapalne i martwiczo-krwotoczne w płucach, w pierwszym okresie
zaka˝enia - limfopeni´ lub leukopeni´. SpoÊród hospitalizowanych pacjentów u około 20-25% rozwija si´
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ostry zespół niewydolnoÊci oddechowej wymagajàcy
intensywnej terapii, z których Êrednio 40-50% pacjentów umiera. Brak cech ostrego zespołu niewydolnoÊci
oddechowej stanowi korzystny czynnik prognostyczny.
Âredni czas trwania choroby do zgonu wynosi 10-12
dni, wi´kszoÊç pacjentów, którzy zmarli, było leczonych
na oddziałach intensywnej terapii, jednak czas od
momentu wystàpienia pierwszych objawów do rozpocz´cia farmakoterapii przeciwgrypowej wynosił Êrednio
5 dni, co znamiennie obni˝a jej skutecznoÊç.
W rzadkich przypadkach obserwuje si´ powikłania
kardiologiczne i neurologiczne. W przypadku zaj´cia
centralnego układu nerwowego obserwowano rozległe,
post´pujàce martwiczo-krwotoczne zapalenie mózgu,
prowadzàce ci´˝kiej encefalopatii i zgonu. Innym ci´˝kim powikłaniem jest ostre grypowe zapalenie mi´Êni
objawiajàce si´ ci´˝kimi bólami mi´Êni oraz obni˝eniem napi´cia mi´Êniowego wyst´pujàce najcz´Êciej u
dzieci poni˝ej 12 lat. Do ci´˝kich postaci grypy nale˝à:
zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych lub mózgu, poprzeczne zapalenie rdzenia kr´gowego, a tak˝e zapalenie mi´Ênia
sercowego, zapalenie osierdzia i zapalenie wielomi´Êniowe.
Bakteryjne zaka˝enia towarzyszàce grypie obejmujà
przede wszystkim infekcje wywołane przez pneumokoki, gronkowce i pałeczki Gram-ujemne. Bakteryjne
zapalenie płuc jako powikłanie infekcji grypowej jest
typowym zjawiskiem zwi´kszajàcym ÊmiertelnoÊç podczas epidemii grypy sezonowej i pandemii.
Rozpowszechnienie wieloopornych drobnoustrojów,
zwi´ksza ryzyko rozwoju trudnego do leczenia zapalenia płuc, w tym wywołanego przez wielooporne gronkowce (np. MRSA) czy pneumokoki. U około ¾ pacjentów z grypà pandemicznà wykrywane sà dodatkowe
czynniki infekcyjne, w tym najcz´Êciej H. influenzae, S.
pneumoniae, S. aureus oraz wirus RS. Nadka˝enia rozwijajà si´ przede wszystkim w układzie oddechowym
(zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie ucha
Êrodkowego lub zatok), a w rzadkich przypadkach szczególnie u dzieci - na skutek masywnej wiremii
mogà wystàpiç objawy uogólnionej reakcji zapalnej
prowadzàcej do wstrzàsu.
Jak wykazano w ró˝nych badaniach, około ¾
pacjentów z ci´˝kim przebiegiem grypy wykazywało
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przewlekłe schorzenia towarzyszàce, najcz´Êciej płuc
oraz zespół metaboliczny. Dodatkowym czynnikiem
ryzyka powikłaƒ jest cià˝a. Najpowa˝niejsze ryzyko
powikłaƒ grypy dotyczy dzieci w wieku poni˝ej 4-6 lat,
osób po 65 roku ˝ycia oraz, bez wzgl´du na wiek,
pacjentów z przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, a tak˝e zaburzeniami metabolicznymi (np. przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca, choroby układu krà˝enia, przewlekła
niewydolnoÊç nerek itp.).
Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy
Ostatnie dwa lata przyniosły nowe doÊwiadczenia
w zakresie grypy i jej powikłaƒ, pandemia nowego
wariantu wirusa grypy typu A (A/H1N1 2009) spowodowała ró˝ne reakcje na całym Êwiecie, ale przede
wszystkim ujawniła niedoskonałoÊç planów i zabezpieczeƒ przeciwpandemicznych, a tak˝e komunikacji ze
społeczeƒstwem na temat rzeczywistych zagro˝eƒ
i mo˝liwoÊci ich unikni´cia. Brak dost´pnoÊci szczepionek przeciw wirusowi pandemicznemu w krótkim
czasie po jego odkryciu doprowadził do upolitycznienia
problemu, napi´ç społecznych, a w efekcie do utraty
zaufania do instytucji mi´dzynarodowych oraz szczepieƒ ochronnych. Znaczenie okreÊlenia „pandemia”
zostało poddane surowej krytyce medialnej, mimo jednoznacznego stanowiska ekspertów i naukowców.
Sytuacja epidemiologiczna u progu trzeciego sezonu
wyst´powania pandemicznego wirusa A/H1N1 2009
nie jest jednoznaczna. Grypa i pandemia znikn´ły
z mediów, co jednak nie oznacza, ˝e nowy wirus zniknàł. W sezonie 2010/2011 był dominujàcym podtypem,
odnotowano równie˝ kilkanaÊcie procent zachorowaƒ
wywołanych przez wirusa grypy typu B. Od poczàtku
pandemii wirusa A/H1N1 2009, z wyjàtkiem pojedynczych szczepów, nie zaobserwowano zwi´kszonej zjadliwoÊci ani opornoÊci na leki przeciwwirusowe II generacji (oseltamivir – Tamiflu; zanamivir - Relenza).
W sezonie 2009/2010 zachorowania wywołane przez
pandemiczny podtyp wirusa grypy wykryto w 210 krajach i terytoriach, w tym okresie odnotowano ok. 15 tys.
potwierdzonych laboratoryjnie zgonów, z czego około
170 w Polsce. Do Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej w
całym sezonie od wrzeÊnia do maja zgłoszono ok. 0,8
mln zachorowaƒ na gryp´ i podejrzeƒ grypy, zgłoszono
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tak˝e 9 ognisk epidemicznych w szpitalach, w których
łàcznie zaka˝eniu uległo 61 pacjentów i 15 pracowników szpitali.
W drugim sezonie 2010/2011 r. wzmo˝onà zachorowalnoÊç na gryp´ obserwowano ju˝ od wrzeÊnia 2010
r., wariant pandemiczny był odpowiedzialny za ponad
80% zachorowaƒ. W Polsce w sezonie 2010/2011 r.
odnotowano łàcznie około 200 potwierdzonych laboratoryjnie zgonów w przebiegu grypy A/H1N1 2009, a w
okresie od stycznia do maja 2011 r. zgłoszono trzykrotnie wi´cej tj. ok. 0,74 mln zachorowaƒ na gryp´ i podejrzeƒ grypy w porównaniu z poprzednim sezonem
(ok. 235 tys zgłoszeƒ w 2009 r.). Jak wynika z powy˝szych danych epidemiologicznych, kolejny sezon grypowy mo˝e przynieÊç dalszy wzrost liczby zachorowaƒ
i zgonów ze wzgl´du na rosnàcy udział podtypu pandemicznego wÊród innych podtypów wirusów grypy.
Z tego wzgl´du konieczne jest odpowiednie przygotowanie personelu medycznego, w tym szczepienia, oraz
zabezpieczenie w respiratory i sprz´t do intensywnej
terapii, bez którego ÊmiertelnoÊç z powodu ostrej niewydolnoÊci oddechowej i jej powikłaƒ w przebiegu
grypy A/H1N1 2009 byłaby wielokrotnie wi´ksza.
Diagnostyka grypy
Aktualne strategie kontroli grypy opierajà si´ przede
wszystkim na sprawnym działaniu systemu nadzoru
epidemiologicznego i aktywnego monitorowania wirusów grypy u ludzi i zwierzàt, szerokich szczepieniach
ochronnych, wczesnej diagnostyce zaka˝eƒ wirusowych i racjonalnym stosowaniu leków przeciwgrypowych oraz izolacji chorych w celu przeci´cia dróg transmisji wirusa. Diagnostyka wirusologiczna grypy obejmuje badanie immunofluorescencyjne (wynik mo˝liwy
do uzyskania w ciàgu 2 godzin od pobrania materiału),
izolacja wirusa grypy w hodowli, badanie metodà biologii molekularnej RT-PCR (wynik w mo˝liwy do uzyskania w ciàgu 2 dni) oraz badanie serologiczne przeciwciał przeciw neuraminidazie lub hemaglutyninie.
Badania mo˝na wykonaç w Krajowym OÊrodku ds.
Grypy w NIZP-PZH, wybranych szpitalach zakaênych
oraz
w
Wojewódzkich
Stacjach
SanitarnoEpidemiologicznych.

Post´powanie z pacjentami z objawami grypy
Objawy zaka˝enia dotyczà głównie układu oddechowego z towarzyszàcymi objawami w postaci goràczki,
osłabienia, braku apetytu, kaszlu. W ci´˝kich przypadkach, w szybkim tempie post´puje niewydolnoÊç
oddechowa wymagajàca w niektórych przypadkach
wentylacji mechanicznej. W fazie poczàtkowej mo˝e
wyst´powaç katar, bóle gardła, nudnoÊci, wymioty lub
biegunka. Chorzy, u których wyst´pujà objawy grypopodobne powinni w pomieszczeniach zamkni´tych
zakładaç maski na nos i usta, w miar´ mo˝liwoÊci,
ograniczyç przemieszczanie si´ oraz bliskie kontakty
ze zdrowym otoczeniem. W przypadku braku poprawy
po leczeniu objawowym, konieczna jest konsultacja
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a przy ci´˝kich
objawach, zgłoszenie do szpitala. Lekarz pierwszego
kontaktu po zebraniu wywiadu i zbadaniu pacjenta,
je˝eli podejrzewa gryp´, podejmuje decyzj´ o leczeniu
w warunkach domowych lub hospitalizacji, bioràc pod
uwag´ stan kliniczny pacjenta.
Leki przeciwgrypowe skuteczne wobec wirusa
A/H1N1 2009 to inhibitory neuraminidazy (oseltamiwir,
zanamivir), jednak nale˝y podkreÊliç, ˝e ich efektywnoÊç kliniczna jest ÊciÊle uwarunkowana czasem rozpocz´cia leczenia. Najlepsze rezultaty osiàga si´, gdy
leczenie jest wdra˝ane do 24-36 godzin od wystàpienia
pierwszych objawów choroby.
Leczenie w warunkach szpitala powinno dotyczyç w
pierwszej kolejnoÊci ci´˝kich przypadków zachorowaƒ.
Je˝eli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmie
decyzje o leczeniu w warunkach domowych, wdra˝a
leczenie oraz przekazuje choremu lub jego opiekunom
(domownikom) zalecenia dotyczàce opieki nad chorym, w tym o podstawowych Êrodkach ograniczajàcych
szerzenie si´ zaka˝eƒ (cz´ste mycie ràk, unikanie kontaktu twarzà w twarz, higiena kaszlu). Je˝eli lekarz
podejmie decyzj´ o koniecznoÊci hospitalizacji, wówczas kieruje chorego do najbli˝szego szpitala zakaênego (oddziału zakaênego). Transport osoby, u której
wyst´pujà objawy grypowe powinien odbywaç si´
Êrodkami transportu indywidualnego lub sanitarnego.
Profilaktyka grypy
Coroczne szczepienia stanowià jedynà skutecznà
metod´ zapobiegania i zwalczania epidemii grypy.
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Wszystkie najwa˝niejsze organizacje mi´dzynarodowe
uznały t´ interwencj´ za najskuteczniejszy i najbardziej
efektywny sposób zapobiegania ci´˝kim postaciom
grypy i jej powikłaƒ. Warto podkreÊliç, ˝e około 2/3
pacjentów, którzy zmarli z powodu grypy pandemicznej, nale˝ało do grup ryzyka obj´tych rekomendacjami
szczepieƒ ochronnych przeciw grypie.
Wirusy grypy, szczególnie typ A, podlegajà cz´stym
mutacjom, co powoduje, ˝e ludzki układ odpornoÊci
nie reaguje na nowy podtyp wirusa. Ze wzgl´du na cz´stoÊç mutacji zachodzàcych wÊród wirusów grypy,
konieczne jest coroczne aktualizowanie składu szczepionek. W obecnym sezonie skład szczepionki nie uległ
zmianie w stosunku do 2010 r. Skład szczepionek na
sezon 2011/2012 r. obejmuje antygeny wirusa pandemicznego z 2009 r. oraz dwóch wirusów sezonowych:
− A/California/7/2009 (H1N1)-like virus (wirus pandemiczny)
− A/Perth/16/2009
(H3N2)-like
virus
lub
*A/Wisconsin/15/2009
− B/Brisbane/60/2008-like virus
Wszystkie inaktywowane szczepionki przeciwgrypowe sà trójwalentne - zawierajà takie same lub podobne
antygeny dwóch podtypów wirusa typu A oraz jednego

AktualnoÊci

podtypu B. Na rynku medycznym w Polsce dost´pne
sà trzy rodzaje szczepionek:
– typu „split” - rozszczepiony wirion,
– typu „sub-unit” - podjednostkowe tj. neuraminidaza i hemaglutynina,
– typu wirosomalnego - zrekonstruowana otoczka
wirusa oraz neuraminidaza i hemaglutynina.
Wyniki badaƒ klinicznych wykazały, ˝e nie ma istotnych ró˝nic w skutecznoÊci i bezpieczeƒstwie pomi´dzy wszystkimi dost´pnymi szczepionkami inaktywowanymi, wynosi 70-90% u osób zdrowych < 65 roku
˝ycia oraz 30-70% u osób > 65 roku ˝ycia, osób z
przewlekłymi chorobami towarzyszàcymi oraz u dzieci.
Optymalnym terminem do szczepieƒ przeciw grypie w
Polsce jest okres od wrzeÊnia do grudnia, ze szczególnym naciskiem na wrzesieƒ i paêdziernik. Po tym okresie w klimacie umiarkowanym wyst´pujà najwi´ksze
wahania temperatury i zmiennoÊç warunków pogodowych, sprzyjajàca szerzeniu si´ ró˝nych wirusowych
infekcji układu oddechowego.
Wszystkie inaktywowane szczepionki przeciwgrypowe sà przygotowane w postaci roztworów gotowych do
wstrzykni´cia i muszà byç przechowywane w oryginalnym opakowaniu, chronione przed Êwiatłem, w temperaturze od 2oC do 8oC (nie wolno ich zamra˝aç!).

Dost´pne w sezonie 2011/2012 szczepionki przeciw grypie:
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Dawkowanie szczepionek oraz schemat szczepienia
zale˝y od wieku pacjenta. Według najnowszych
wytycznych Amerykaƒskiego Komitetu ACIP z sierpnia
2011 r. doroÊli i dzieci w wieku powy˝ej 8 lat otrzymujà
jednà dawk´, natomiast dzieci po raz pierwszy w ˝yciu
szczepione przeciw grypie, otrzymujà dwie dawki w
odst´pie co najmniej 4 tygodni. Dzieci w wieku 6 miesi´cy – 4 lata otrzymujà połow´ dawki dla dorosłych
(0,25 ml). Szczepionki podaje si´ domi´Êniowo, gł´boko podskórnie lub Êródskórnie zgodnie z zaleceniem
producenta.
Działania niepo˝àdane szczepionek przeciwgrypowych dotyczà głównie objawów miejscowych w okolicy
wkłucia (m.in. ból, zaczerwienienie, obrz´k) oraz rzekomogrypowych wynikajàcych z reakcji immunologicznej
na zawarte w szczepionce antygeny.
Przeciwwskazania do szczepienia stanowià uczulenie na substancje aktywnà szczepionki, uczulenie na
substancje dodatkowe lub pozostałoÊci procesu produkcji np. białko jaja kurzego, formaldehyd oraz antybiotyki z grupy aminoglikozydów. Wszystkie dost´pne
szczepionki sà produkowane na zarodkach kurzych,
jednak zawartoÊç białek jaja kurzego w koƒcowym produkcie jest minimalna. Z tego wzgl´du, jedynie ci´˝kie
reakcje alergiczne (np. obrz´k Quinckego, anafilaksja)
na jajo kurze sà przeciwwskazaniem do podania tej
szczepionki. Nale˝y podkreÊliç, ˝e wszystkie szczepionki powinny byç podawane w miejscach, gdzie jest
mo˝liwe szybkie udzielenie pomocy w przypadku
wystàpienia ci´˝kiej reakcji anafilaktycznej.
Szczepienie nale˝y odroczyç u osób z goràczkà lub
aktywnà infekcjà, jak równie˝ w okresie intensywnego
leczenia immunosupresyjnego lub zaostrzenia choroby
podstawowej. Szczepionki przeciw grypie mogà byç
podawane jednoczasowo z innymi szczepionkami, nie
wpływajà równie˝ na metabolizm leków przyjmowanych przewlekle. Cià˝a, szczególnie w drugim i trzecim
trymestrze oraz okres karmienia piersià nie sà przeciwwskazaniem do podawania szczepionki.
Działania niepo˝àdane po podaniu szczepionki
przeciw grypie sà najcz´Êciej przemijajàce i łagodne,
takie jak bóle głowy, mi´Êni, zwi´kszone pocenie, osłabienie, goràczka, oraz zaczerwienienie i bolesnoÊç w
miejscu wkłucia. BezpoÊrednio po szczepieniu mogà
wystàpiç fałszywie dodatnie wyniki badaƒ serologicz-

nych w kierunku obecnoÊci wirusa HCV oraz HIV.
Wskazania do szczepieƒ – grupy ryzyka
Zgodnie z rejestracjà szczepionek przeciw grypie,
zaszczepiç mo˝e si´ ka˝da osoba powy˝ej 6 miesi´cy,
która nie ma przeciwwskazaƒ zdrowotnych do szczepienia. Jednak badania epidemiologiczne wykazały, ˝e
najwi´ksze korzyÊci ze szczepieƒ obserwuje si´ u
pacjentów, u których istnieje zagro˝enie ci´˝kim przebiegiem choroby oraz powikłaniami, które najcz´Êciej
dotyczà bakteryjnych zaka˝eƒ układu oddechowego
(zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie zatok,
zapalenie ucha Êrodkowego) oraz zaostrzeniem choroby podstawowej. Szczepienia zalecane sà przede
wszystkim dla osób z grup ryzyka medycznego i epidemiologicznego, a tak˝e wszystkim zdrowym osobom
zainteresowanym profilaktykà pierwotnà grypy.
Według
aktualnych
wytycznych
Âwiatowej
Organizacji Zdrowia w pierwszej kolejnoÊci nale˝y realizowaç szczepienia przeciw grypie w nast´pujàcych
populacjach:
1. ze wskazaƒ medycznych
l
zdrowe dzieci i młodzie˝ w wieku 6 miesi´cy –
18 lat ze wzgl´du na ryzyko ci´˝kiego przebiegu lub powikłaƒ grypy
l
dzieci i młodzie˝ (od 6 miesi´cy do 18 lat)
leczone przewlekle preparatami kwasu acetylosalicylowego, poniewa˝ istotnie wzrasta ryzyko wystàpienia zespołu Reye'a podczas
zachorowania na gryp´;
l
osoby w wieku 65 lat ze wzgl´du ze wzgl´du
na zwi´kszonà cz´stoÊç powikłaƒ pogrypowych
l
dzieci i doroÊli, którzy wymagajà cz´stych kontroli lekarskich lub pobytów w szpitalu ze
wzgl´du na ryzyko zaostrzenia choroby podstawowej i zwi´kszonà cz´stoÊç powikłaƒ
pogrypowych
l
dzieci i doroÊli z przewlekłymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, oddechowego,
zaburzeniami metabolicznymi, niewydolnoÊcià
nerek, hemoglobinopatiami lub niedoborami
odpornoÊci oraz osoby przed lub po transplantacji ze wzgl´du na ryzyko zaostrzenia
choroby podstawowej i zwi´kszonà cz´stoÊç
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powikłaƒ pogrypowych Najnowsze badania kliniczne wskazujà na szczególnie wa˝nà rol´
szczepieƒ przeciw grypie u pacjentów z przewlekłà chorobà wieƒcowà i innymi chorobami
sercowo-naczyniowymi. U pacjentów z zawałem serca zaszczepionych przeciwko grypie
wzgl´dne ryzyko zgonu z przyczyn sercowonaczyniowych zostało zredukowane o 75% w
porównaniu z osobami nieszczepionymi
(badanie FLUVAC);
l
pensjonariusze domów opieki, zakładów opiekuƒczych i oÊrodków dla przewlekle chorych bez
wzgl´du na wiek ze wzgl´du na zwi´kszonà cz´stoÊç
powikłaƒ pogrypowych kobiety planujàce cià˝´ w najbli˝szym sezonie grypowym oraz kobiety w cià˝y - po
rozwa˝eniu potencjalnego ryzyka i korzyÊci ze wzgl´du
na wi´ksze zagro˝enie dla płodu zwiàzane z zaka˝eniem wirusem grypy ni˝ z podaniem inaktywowanej
szczepionki przeciw grypie; przypomnijmy tutaj, ˝e karmienie piersià nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw grypie.
2. ze wskazaƒ epidemiologicznych:
l
wszystkie osoby, które chcà ograniczyç ryzyko
zachorowania lub przeniesienia zaka˝enia,
szczególnie powy˝ej 50 lat
l
personel medyczny i pomocniczy - w szczególnoÊci: lekarze, piel´gniarki, personel
pomocniczy szpitali i otwartych zakładów opieki zdrowotnej, piel´gniarki Êrodowiskowe; personel zespołów interwencyjnych (pogotowie
ratunkowe, stra˝ po˝arna, policja, wojskowe
słu˝by interwencyjne); personel zakładów
opieki długoterminowej, domów opieki i rehabilitacji; pracownicy aptek otwartych, domów
dziecka, ˝łobków i przedszkoli.
l
zdrowe osoby opiekujàce si´ pacjentami z grup
wysokiego ryzyka i członkowie ich rodzin - ze
szczególnym uwzgl´dnieniem dzieci poni˝ej 6
miesi´cy;
l
pracownicy słu˝b publicznych i osoby majàce
kontakt z du˝ymi skupiskami ludzi (np. kierowcy komunikacji miejskiej, personel latajàcy lub
pływajàcy, słu˝by mundurowe, nauczyciele,
przedszkolanki, pracownicy handlu i usług i in.).

AktualnoÊci

Aktualne zalecenia Êwiatowych i krajowych oÊrodków referencyjnych wskazujà na szczególnà wag´
szczepieƒ przeciwgrypowych wÊród pracowników
medycznych, takich jak lekarze, piel´gniarki, personel
pomocniczy szpitali, otwartych zakładów opieki zdrowotnej, piel´gniarki Êrodowiskowe, personel zespołów
interwencyjnych (pogotowie ratunkowe, stra˝ po˝arna,
policja, wojskowe słu˝by interwencyjne), personel
zakładów opieki długoterminowej, domów opieki i
rehabilitacji oraz pracownicy aptek otwartych, domów
dziecka, ˝łobków i przedszkoli.
Rola POZ w profilaktyce grypy
Jednym z podstawowych zadaƒ personelu medycznego jest zapobieganie chorobom, mimo to, wielu
pacjentów nie jest szczepionych przeciw grypie. Ka˝dy
pacjent powinien usłyszeç od swojego lekarza o szczepieniach i ich roli w utrzymaniu zdrowia. Obowiàzek
informowania przez lekarza o szczepieniach obowiàzkowych i zalecanych zapisany został w ustawie, dlatego, ˝e pacjent nie mo˝e znaç najnowszych zdobyczy
medycyny. Mimo braku dofinansowania szczepieƒ
przeciw grypie ze Êrodków publicznych, nale˝y podjàç
wszelkie działania majàce na celu zwi´kszenie liczby
zaszczepionych pacjentów, przede wszystkim z grup
ryzyka. Szczepienie ochronne jest czynnoÊcià składajàcà si´ z lekarskiego badania kwalifikacyjnego, wykonanego przez lekarza bezpoÊrednio przed podaniem
szczepionki, które wykonuje si´ w gabinecie zabiegowym lub punkcie szczepieƒ. Kwalifikacyjne badanie
lekarskie, powinno byç przeprowadzone bezpoÊrednio
przed szczepieniem w celu wykluczenia przeciwwskazaƒ do szczepienia. Badanie lekarskie przeprowadza
lekarz posiadajàcy niezb´dnà wiedz´ z zakresu szczepieƒ ochronnych, znajomoÊci wskazaƒ oraz przeciwwskazaƒ do szczepieƒ, a tak˝e niepo˝àdanych odczynów poszczepiennych. W przypadku stwierdzenia
przez lekarza okresowych przeciwwskazaƒ do szczepienia ochronnego przesuwa si´ termin szczepienia do
chwili ich ustàpienia, co odnotowuje si´ w karcie uodpornienia i w ksià˝eczce szczepieƒ. Stwierdzenie przez
lekarza stałych przeciwwskazaƒ do szczepienia
ochronnego wymaga potwierdzenia przez lekarza specjalist´ i odnotowania w karcie uodpornienia oraz w
ksià˝eczce szczepieƒ. Szczepienia ochronne przepro-
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wadzajà lekarze, piel´gniarki, poło˝ne i higienistki
szkolne, którzy odbyli w ramach doskonalenia zawodowego specjalistyczny kurs w tym zakresie. Osoby przeprowadzajàce szczepienia ochronne sà zobowiàzane
do prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczàcej
szczepieƒ ochronnych oraz sprawozdaƒ z wykonanych
szczepieƒ, zarówno obowiàzkowych jak i zalecanych,
które przekazujà powiatowemu inspektorowi sanitarnemu. Szczególnie nale˝y podkreÊliç obowiàzek sprawozdawczoÊci ze szczepieƒ zalecanych, który
w Polsce jest realizowany w ograniczonym zakresie, co
uniemo˝liwia rzetelnà ocen´ poziomu zaszczepienia
populacji. Do szczepieƒ ochronnych w Polsce mogà
byç stosowane wyłàcznie preparaty dopuszczone do
obrotu na podstawie odr´bnych przepisów. Lekarz,
który podejrzewa wystàpienie niepo˝àdanego odczynu
poszczepiennego, ma obowiàzek niezwłocznego, nie
póêniej ni˝ 12 godzin, zgłoszenia takiego przypadku do
właÊciwego powiatowego inspektora sanitarnego.
Zgłoszenie nale˝y przekazaç telefonicznie lub faksem.
Informacj´ o wystàpieniu niepo˝àdanych odczynów
poszczepiennych odnotowuje si´ w ksià˝eczce szczepieƒ, karcie uodpornienia oraz dokumentacji medycznej. Bardzo istotnym elementem realizacji programu
szczepieƒ jest przestrzeganie „zimnego łaƒcucha”
podczas przechowywania i transportu szczepionek, jak
równie˝ właÊciwe wyposa˝enie ka˝dego gabinetu
szczepieƒ, w zestaw przeciwwstrzàsowy.
Podsumowanie
U progu trzeciego sezonu wyst´powania wirusa
pandemicznego, dalszy rozwój sytuacji nie jest jasny,
powszechnie wyst´pujàcy wirus ulega nowym mutacjom, których kliniczne znaczenie jest trudne do przewidzenia. Zmiany mogà dotyczyç zarówno w kierunku
wi´kszej stabilnoÊci w ni˝szych temperaturach, zwi´kszenia wirulencji, opornoÊci na leki przeciwgrypowe.
Z powy˝szych wzgl´dów konieczne jest dalsze prowadzenie nadzoru nad krà˝àcymi globalnie wirusami
grypy, jak równie˝ szeroka kampania na rzecz szczepieƒ ochronnych, w szczególnoÊci u osób z grup ryzyka oraz wÊród osób wykonujàcych zawody medyczne
i pomocnicze. Sezon 2010/2011 r. nie był w tym kontekÊcie przełomowy, zaszczepiło si´ podobnie jak w
latach poprzednich mniej ni˝ 8% polskiej populacji.
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Aktualne stanowisko Ministra Zdrowia w kwestii
mo˝liwoÊci reprocesowania jednorazowych wyrobów
medycznych.
Komentarz Paweł Grzesiowski
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Instytut Profilaktyki Zaka˝eƒ

Poni˝ej zamieszczamy odpowiedê podsekretarza
stanu w Ministerstwie Zdrowia, z upowa˝nienia ministra,
na interpelacj´ nr 21710 w sprawie u˝ywania jednorazówek przez szpitale.
W odpowiedzi na interpelacj´ pani poseł Anny
Sobeckiej, zło˝onà w dniu 17 marca 2011 r., w sprawie
kilkakrotnego u˝ywania jednorazówek przez szpitale,
przekazanà przy piÊmie Marszałka Sejmu z dnia 30
marca 2011 r., znak: SPS-023-21710/11, uprzejmie
prosz´ o przyj´cie poni˝szego stanowiska.
Przedło˝ona interpelacja dotyczy doniesieƒ prasowych
o kilkakrotnym u˝ywaniu przez szpitale sprz´tu jednorazowego u˝ytku. Wyrób do jednorazowego u˝ytku
został zdefiniowany w prawie europejskim w dyrektywie
2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
wrzeÊnia 2007 r., a do prawa krajowego wdro˝ono t´
definicj´ w § 2 pkt 2 rozporzàdzenia ministra zdrowia
z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagaƒ zasadniczych i procedur oceny zgodnoÊci wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 16, poz. 74) jako ˝wyrób medyczny
przeznaczony do u˝ycia tylko raz u jednego pacjenta˝.
W ust. 13.3 pkt 6 załàcznika nr 1 do ww. rozporzàdzenia ministra zdrowia: Wymagania zasadnicze dla
wyrobów medycznych - okreÊlono, ˝e oznakowanie
takiego wyrobu zawiera w szczególnoÊci wskazanie, ˝e
wyrób medyczny przeznaczony jest do jednorazowego
u˝ytku i ˝e wskazanie to jest spójne we wszystkich paƒstwach członkowskich (przekreÊlona cyfra 2 w okràgłym polu). Zgodnie z ust. 13.6 pkt 8 lit. c załàcznika nr
2 instrukcja u˝ywania wyrobów oznakowanych jako
wyroby do jednorazowego u˝ytku musi zawieraç informacje o znanych wytwórcy właÊciwoÊciach i przyczynach technicznych powodujàcych, ˝e ponowne u˝ycie
b´dzie ryzykowne; je˝eli zgodnie z ust. 13.1 nie dołà-

czono do tych wyrobów instrukcji u˝ywania - informacje
te muszà byç udost´pniane na ˝àdanie u˝ytkownika.
W ust. 13.1 wymaga si´, aby do ka˝dego wyrobu
medycznego dołàczono informacje potrzebne do jego
bezpiecznego i właÊciwego u˝ywania, zredagowane
w sposób zrozumiały, odpowiednio do poziomu
wyszkolenia i wiedzy potencjalnych u˝ytkowników, oraz
informacje konieczne do identyfikacji wytwórcy - w tym
dane podane w oznakowaniu i instrukcjach u˝ywania.
Tak wi´c przepisy wykonawcze do ustawy o wyrobach medycznych w sposób jednoznaczny i wyraêny
okreÊlajà wymagania w stosunku do wyrobów do jednorazowego u˝ytku, w szczególnoÊci ich oznakowania,
instrukcji u˝ywania oraz informacji o właÊciwoÊciach i
przyczynach technicznych, dla których wyroby takie nie
powinny byç ponownie u˝ywane. Ponadto ustawodawca w art. 98 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) przewidział
sankcj´ grzywny za wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do u˝ywania, dystrybuowanie lub udost´pnianie
wyrobu, którego termin wa˝noÊci, czas lub krotnoÊç
bezpiecznego u˝ywania, okreÊlone przez wytwórc´,
zostały przekroczone.
OdpowiedzialnoÊç zwiàzana z projektem, wytwarzaniem, obrotem, instalacjà, opracowaniem i przechowywaniem dokumentacji wyrobu medycznego spoczywa
na jego wytwórcy lub jego autoryzowanym przedstawicielu. Wytwórca klasyfikuje wyrób medyczny, ocenia
zgodnoÊç wyrobu ze stosujàcymi si´ do niego wymaganiami, sporzàdza i podpisuje deklaracj´ zgodnoÊci
potwierdzajàcà t´ zgodnoÊç, oznakowuje wyrób znakiem CE i numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej, je˝eli brała udział w ocenie zgodnoÊci, okreÊla przewidziane zastosowanie wyrobu medycznego (w
tym jego krotnoÊç u˝ycia), sporzàdza instrukcj´ u˝ywa-
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nia, zalecenia i ostrze˝enia zwiàzane ze stosowaniem
danego wyrobu, przeprowadza ocen´ klinicznà i sponsoruje badanie kliniczne z udziałem wyrobu medycznego oraz opracowuje dokumentacj´ wyrobu medycznego i oceny zgodnoÊci ze stosujàcymi si´ do tego wyrobu wymaganiami.
Post´powanie wytwórcy, weryfikacj´ projektu wyrobu
medycznego, badaƒ typu, jakoÊci wyrobu lub warunków
jego wytwarzania ocenia lub nadzoruje jednostka notyfikowana, je˝eli wyrób medyczny jest klasy wy˝szej ni˝
klasa I. Jednostki notyfikowane, zgodnie z art. 38 ust. 3
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
sà właÊciwe do wydawania certyfikatów zgodnoÊci oraz
zmieniania, nakładania ograniczeƒ, uzupełniania, zawieszania lub przywracania wa˝noÊci i wycofywania certyfikatów zgodnoÊci, które wydały. Sterylizacj´ wyrobów
medycznych przeprowadzajà wytwórcy lub inne wyspecjalizowane podmioty, wg zwalidowanej metody zgodnej
z zaleceniami wytwórcy. Nadzór nad wyrobami medycznymi sprawuje prezes Urz´du Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, korzystajàc przy tym ze współpracy innych
organów i podmiotów, w szczególnoÊci wymienionych
w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych. Podmioty te mogà działaç w zakresie swoich właÊciwoÊci.
Problem poruszony w interpelacji poselskiej nie jest
jedynie problemem polskim, lecz ma charakter globalny
i dotyczy tak krajów niezamo˝nych, jak i krajów bogatych,
w tym krajów europejskich. W Unii Europejskiej uzgodniono dotychczas (art. 12a dyrektywy 93/42/EWG), i˝ do
dnia 5 wrzeÊnia 2010 r. Komisja przedło˝y Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie regeneracji wyrobów medycznych we Wspólnocie, wraz z wszelkimi dodatkowymi wnioskami, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia. Komisja Europejska nie
uzgodniła jednak stanowiska w sprawie regeneracji wyrobów do jednorazowego u˝ytku oraz szczegółowych przepisów w tej sprawie.
Po u˝yciu wyrobu (medycznego) powinna nastàpiç
albo jego utylizacja (w przypadku wyrobu do jednorazowego u˝ytku), albo proces przygotowania wyrobu
medycznego do ponownego u˝ycia (dla wyrobów do
wielokrotnego u˝ytku). W cyklu u˝ywania wyrobów
obserwuje si´ nieprawidłowoÊci wynikajàce zwykle

z ograniczeƒ finansowych zakładów opieki zdrowotnej.
Do głównych nieprawidłowoÊci nale˝à:
- regeneracja wyrobów jednorazowego u˝ytku po ich
wykorzystaniu (zamiast utylizacji),
- ponowna sterylizacja wyrobów jednorazowego
u˝ywania, którym upłynàł termin wa˝noÊci przed ich
u˝yciem i dla których wytwórca nie przewidział resterylizacji,
- ponowna sterylizacja wyrobów, których opakowanie gwarantujàce sterylnoÊç uległo uszkodzeniu, pomimo ostrze˝eƒ wytwórcy o niemo˝liwoÊci dokonywania
resterylizacji.
Takie nieprawidłowoÊci wskazywane sà tak˝e
w piÊmiennictwie dotyczàcym regeneracji wyrobów
medycznych przewidzianych do jednokrotnego u˝ytku.
W innych krajach Unii Europejskiej, w szczególnoÊci
w Belgii, Danii, Holandii, Niemczech, Słowacji i Szwecji
przepisy prawne zezwalajà, pod warunkiem zachowania wysokich standardów, na takà regeneracj´ lub
resterylizacj´, a w wielu innych krajach jest ona przeprowadzana mimo braków regulacji prawnych, a nawet
przeciwnych wskazaƒ. Podmioty przystosowujàce do
ponownego u˝ycia wyroby medyczne pierwotnie przewidziane jako jednorazowe sà traktowane w USA jako
wytwórcy wyrobów medycznych i ponoszà odpowiedzialnoÊç za zregenerowany wyrób medyczny,
w Niemczech taka usługa nie jest procesem wytwarzania, a jedynie usługà realizowanà na zlecenie u˝ytkownika pod warunkiem, ˝e wyrób regenerowany lub resterylizowany wraca do zleceniodawcy. OdpowiedzialnoÊç
za ponowne zastosowanie wyrobu spoczywa wyłàcznie
na u˝ytkowniku.
Do najcz´Êciej regenerowanych wyrobów jednorazowego u˝ytku zaliczyç nale˝y przede wszystkim bardzo drogie wyroby dla kardiologii inwazyjnej (cewniki
angiograficzne, cewniki kardiologiczne, igły angiograficzne, prowadniki), dalej wzierniki ginekologiczne,
kleszczyki biopsyjne, rozruszniki serca, nici chirurgiczne, spongostany, opatrunki specjalistyczne, dializatory
i linie u˝ywane w dializoterapii i inne wyroby.
Przedstawiany problem był przedmiotem licznych analiz, ankiet i wymiany doÊwiadczeƒ mi´dzy ró˝nymi krajami i organami Unii Europejskiej. W 2007 r. stanowisko
w sprawie wyraził główny inspektor sanitarny (GIS),
który stwierdził, ˝e wyrób medyczny powinien byç u˝y-
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wany zgodnie z przewidzianym przez wytwórc´ zastosowaniem. Reprocesowania nie nale˝y wykonywaç
wbrew zaleceniom jednorazowego u˝ycia, u˝ytkownicy
powinni stosowaç si´ do instrukcji wytwórcy.
Resterylizacja lub reprocesowanie wyrobów medycznych sà prawnie dopuszczalne jedynie dla wyrobów
wielokrotnego u˝ytku, dla wyrobów jednorazowych
warunkowo - jeÊli wytwórca przewidział takà mo˝liwoÊç, a tak˝e podał wszelkie niezb´dne szczegóły
w instrukcji u˝ywania i przeprowadził ocen´ zgodnoÊci
powy˝szego procesu i instrukcji.
Ponowna sterylizacja lub regeneracja wyrobów
medycznych dotyczy przede wszystkim wyrobów
o znaczàcej cenie jednostkowej stosowanych w procedurach medycznych realizowanych w szpitalach.
Procedury te sà kontraktowane i powinny byç nadzorowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Liczba wyrobów jednorazowego u˝ytku nabytych przez szpital
powinna byç zgodna z wykazanà (i refundowanà) liczbà tych wyrobów u˝ytych w ramach zabiegów, operacji
i procedur specjalistycznych. Rozbie˝noÊci w tym
zakresie, a zwłaszcza przypadki, gdy liczba wykorzystanych przez szpital wyrobów jednorazowego u˝ytku
jest znaczàco wy˝sza ni˝ liczba wyrobów zakupionych,
wskazujà na niezgodne z prawem i warunkami zawartych umów z NFZ - wielokrotne u˝ycie sprz´tu jednorazowego u˝ytku, w tym ich kilkukrotnà ponownà sterylizacj´.
W zwiàzku z zasygnalizowanà w interpelacji sytuacjà
minister zdrowia zwróci si´ do Narodowego Funduszu
Zdrowia o analiz´ problemu i przeprowadzenie właÊciwych kontroli szpitali, które mogà prowadziç praktyki
wielokrotnego u˝ycia wyrobów przewidzianych jako
sprz´t jednokrotny. Do powy˝szego mo˝na dodaç, ˝e
nie istnieje lista wyrobów do jednorazowego u˝ytku.
Podsekretarz stanu Adam Fronczak
Warszawa, dnia 18 kwietnia 2011 r.
KOMENTARZ
Paweł Grzesiowski, Stowarzyszenie Higieny
Lecznictwa, Instytut Profilaktyki Zaka˝eƒ
Publikujemy oficjalne stanowisko Ministra Zdrowia
w kwestii ponownego u˝ycia jednorazowych wyrobów
medycznych. Kwestia ta była przedmiotem intensyw-
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nych analiz w latach 2005-2006, kiedy do Polski dotarła oferta firm niemieckich wykonujàcych resterylizacj´
jenorazowych wyrobów medycznych. Warto w tym
miejscu przypomnieç, ˝e eksperci Stowarzyszenia
Higieny Lecznictwa oraz Stowarzyszenia Kierowników
Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji opracowali w tej
sprawie stanowisko, które ukazało si´ w lutym 2006 r.
Stanowisko ekspertów było jednoznaczne, wskazywaliÊmy, ˝e polskie przepisy okreÊlajà jednoznacznie,
˝e wyrób medyczny przeznaczony do jednorazowego
u˝ycia nie mo˝e byç ponownie wprowadzony pod tà
samà nazwà przez innego wytwórc´ do obrotu i u˝ywania. Kwestia ta jest tak˝e szeroko skomentowana
w Ogólnych Wytycznych Sterylizacji Wyrobów
Medycznych wydanych w 2011 r. przez Stowarzyszenie
Higieny Lecznictwa, Polskie Stowarzyszenie Rozwoju
Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej oraz Polskie
Stowarzyszenie Piel´gniarek Epidemiologicznych.
PodkreÊlono w tym opracowaniu, ˝e sprawozdanie na
temat bezpieczeƒstwa poddanych reprocesowaniu
wyrobów medycznych jednorazowego u˝ytku opracował i 15 kwietnia 2010 roku przedstawił Komitet
Naukowy ds. Pojawiajàcych si´ i Nowo Rozpoznanych
Zagro˝eƒ dla Zdrowia (SCENIHR), który zdefiniował
trzy podstawowe zagro˝enia zwiàzane z tym zagadnieniem: ryzyko niecałkowitego usuni´cia ska˝enia, ryzyko
pozstawienia resztek Êrodków chemicznych u˝ytych
podczas dekontaminacji oraz niepewnoÊç co do
sprawnoÊci funkcjonowania jednorazowego wyrobu
medycznego po procesie reprocesowania. Reprocesowanie wyrobów medycznych jednorazowego u˝ytku, to
tak˝e kwestie etyczne i problemy zwiàzane z odpowiedzialnoÊcià prawnà. OdpowiedzialnoÊç za u˝ycie wyrobu medycznego niezgodnie z jego przeznaczeniem
i nara˝enie pacjenta na ryzyko bł´du medycznego
ponosi personel medyczny oraz jednostka, która wprowadza taki wyrób do u˝ycia. Aktualnie w Polsce to
zagadnienie reguluje Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagaƒ
zasadniczych oraz procedur oceny zgodnoÊci wyrobów medycznych (Dz.U.2011.16.74). W myÊl tego rozporzàdzenia, reprocesowanie wyrobów jednorazowych
nie jest mo˝liwe, gdy˝ wytwórca nie przewiduje ich sterylizacji i nie podaje odpowiednich informacji w instrukcji u˝ytkowania.
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Sprawozdanie z konferencji Blok Operacyjny
– organizacja i funkcjonowanie (Warszawa 1-3 czerwca
2011 r.)
Bo˝ena Rychwalska
Instytut Gruêlicy i Chorób Płuc, Warszawa

W dniach 1-3 czerwca 2011 r. w Warszawie odbyła
si´ doroczna konferencja poÊwi´cona procedurom
u pacjentów operowanych. Konferencji towarzyszyła
prezentacja sprz´tu b´dàcego wyposa˝eniem bloków
operacyjnych i sal wybudzeƒ, stoły op., łó˝ka ,materace p. odle˝ynowe, systemy do odsysania, zestawy
opatrunkowe i zabiegowe, Êrodki dezynfekcyjne i wiele
innych.
Sesja I
Choroba zrostowa- dr Sergiusz Durowicz omówił
profilaktyk´ powikłaƒ, która polega przede wszystkim
na atraumatycznej technice operacyjnej, dotyczy to
równie˝ zabiegów laparoskopowych, po których w 97
% tak˝e dochodzi do zrostów. PodkreÊlił znaczenia
wprowadzania wczesnego ˝ywienia parenteralnego
oraz uruchamiania pacjenta jako istotnych elementów
profilaktyki w chorobie zrostowej.
NieszczelnoÊç zespolenia – prof. Krzysztof Bielecki
w swojej prezentacji okreÊlił ryzyko zaka˝enia na
mieszczàce si´ w granicach od 0,5% do 30%.
Czynnikami sprzyjajàcymi sà ze strony pacjenta m.in.
niedo˝ywienie, hipoalbuminemia, choroby układu krà˝enia, wysoka leukocytoza, palenie tytoniu. Ryzyko ze
strony zabiegu operacyjnego to m.in. czas trwania
pow. 2 godz., Êródoperacyjna transfuzja krwi, kontaminacja pola operacyjnego treÊcià jelitowà, zespolenia
staplerowe, ASA powy˝ej 3. PodkreÊlił znaczenie
dobrej współpracy zespołu operacyjnego jako jednego
z warunków osiàgni´cia powodzenia zabiegowego.
U pacjentów poddawanych zabiegowi w znieczuleniu
zewnàtrzoponowym czynnikiem b´dàcym przyczynà
powstania nieszczelnoÊci zespolenia mo˝e byç hipotensja oraz przewodnienie organizmu. Do zaburzeƒ
Êwiadczàcych o wysokim prawdopodobieƒstwie wystàpienia nieszczelnoÊci Êwiadczy wystàpienie w 4- 5
dobie po zabiegu zaburzeƒ rytmu serca , goràczki do

38”, splàtania psychicznego, tachypnoe oraz brak
perystaltyki jelit. U pacjentów z ASA 3-5 nie wykonuje
si´ zespoleƒ czekajàc na popraw´ stanu klinicznego.
Podwójne r´kawiczki – dr Radosław Słowiƒski przybli˝ył temat stosowania podwójnych r´kawic w kontekÊcie narastajàcego problemu ekspozycji zawodowych
zwiàzanych z przebiciem, rozerwaniem lub przeci´ciem
ostrym narz´dziem r´kawic ochronnych. Do tego
rodzaju zdarzeƒ dochodzi w 21% do 61 % zabiegów.
Samouszkodzenie stanowi 76%, uszkodzenia przez
osob´ trzecià 24% przypadków. Najcz´Êciej zdarza si´
to operatorowi- 23% oraz asyÊcie - 7,7%. Czas trwania
zabiegu tak˝e ma wpływ na ryzyko wystàpienia tej sytuacji (zabieg do 2 godz.-20 %, zabieg pow.2 godz.56%). Operacje przeprowadzane w trybie pilnym sà
obło˝one wysokim ryzykiem wystàpienia uszkodzenia
r´kawiczki. Najcz´Êciej „przebijany” jest kciuk. W 77 %
przypadków do uszkodzenia dochodzi przez przebicie
igłà, w 15% ostrym narz´dziem. Stosowanie podwójnych r´kawiczek 10 krotnie redukuje ryzyko potencjalnej ekspozycji zawodowej.
Sesja II
Sala operacyjna do zabiegów hybrydowych –
dr Andrzej Byszewski przedstawił szczegółowo wymogi obowiàzujàce podczas projektowania sali hybrydowej. Minimalna jej wielkoÊç to 45-52 m2, optymalnie 70
m2. CałoÊç, łàcznie z pomieszczeniami technicznymi
zajmuje ok 150 m2. Strop powinien byç przygotowany
do przenoszenia obcià˝eƒ na poziomie 650-1800
kg/m2. Wymagany jest równie˝ strop laminarny, wentylacja powinna zapewniaç 15-30 wymian powietrza na
godzin´. Technologia budowy powinna byç modułowa,
co umo˝liwia m.in. wykonanie nowoczesnej dekontaminacji metodà VHP oraz integracj´ wyposa˝enia sal
operacyjnych ( CT, NMR, USG, teletransmisja, przechowywanie obrazy w systemie DICOM).
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Sesja III
Âwiadoma zgoda chorego na zabieg operacyjny
- dr Mariusz Wyle˝oł zreferował stan zaawansowania
prac prowadzonych przez członków TCHP nad opracowaniem treÊci szczegółowych zgód pacjenta na
wykonanie procedur medycznych w ró˝nych obszarach klinicznych (neurologia, interna, chirurgia kl. piersiowej). Dr Wyle˝oł przypomniał, ˝e zgody powinny byç
pisane j´zykiem zrozumiałym dla pacjenta oraz winny
zawieraç informacje, o wszystkich mo˝liwych powikłaniach , do jakich mo˝e dojÊç w wyniku przeprowadzania danej procedury. Przedstawił te˝ przykłady z Europy
Zachodniej, m.in. zgody na wykonanie operacyjnego
zmniejszenia ˝ołàdka, która liczyła 9 stron. Dla przeciwwagi przedstawił te˝ formularz zgody na taki zabieg
z jednego ze szpitali polskich, której cała treÊç zawarta
była na połowie kartki A4 i była niezwykle niechlujnie
wypełniona przez lekarza prowadzàcego chorego.
Sesja V – Kierownictwo bloku operacyjnego - pro
– kontra
Piel´gniarka – mgr Maria CiuruÊ zaprezentowała wiele
przykładów na to, ˝e dobrym kierownikiem w tak kluczowym miejscu w szpitalu, jakim jest blok mo˝e, a wr´cz
powinna byç piel´gniarka instrumentariuszka.
Zarzàdzanie blokiem przez piel´gniark´ z wieloletnim
doÊwiadczeniem, posiadajàcà dodatkowo odpowiednie
cechy przywódcze gwarantuje optymalne wykorzystanie
czasu pracy chirurgów, sprz´tu, doskonałe zaopatrzenie
, terminowoÊç. Wielokrotnie podczas nie tylko tej sesji
i dyskusji podkreÊlana była koniecznoÊç odpowiedniego
doboru personelu bloku, pod wzgl´dem osobowoÊciowym i charakterologicznym. Ludzie, którzy si´ lubià pracujà zdecydowanie wydajniej a dobra atmosfera pracy
wpływa na wszystkie jej aspekty. Powszechnie jest przekonanie o trudnych charakterach chirurgów, ale
w zespole doskonale zgranym, lubiàcym si´ i szanujàcym cecha ta jest minimalizowana.
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Cechy charakterystyczne urzàdzenia
– Nowa technologia

– Zwalcza wirusy, bakterie i pleÊnie

– Skuteczny przeciwko: Norowirusom S. aureus (MRSA),
Clostridium difficile, wirusom grypy
– 99.999 % skuteczny przeciwko MS2 Coliphage
– Funkcjonalny, wysokoÊç 42 cm, cichy i prosty w obsłudze
– Niskie zu˝ycie energii

AD - dezynfekcja powietrza
Nowe przenoÊne urzàdzenie jest przeznaczone do zastosowania w zamkni´tych pomieszczeniech. Działa na
zasadzie odtwarzania procesu pojawiajàcego si´ w naturze, podczas którego ozon reaguje z naturalnie wyst´pujàcymi olefinami. Produktem poÊrednim tej reakcji sà rodniki hydroksylowe, reaktywne formy tlenu, które działajà biobójczo. Technologia dezynfekcji powietrza AD była testowana laboratoryjnie przeciwko: Norowirusom, A/H1N1,
A/H5N1 i innym wirusom grypy, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus (w tym MRSA), Mycobacterium parafortuitum, Aspergillus fumigatus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Bacillus subtillis, Burkholdiria cepacia, Staphylococcus epidermidis i Acinetobacter baumannii. Urzàdzenie było testowane w kilku
szpitalach w Wielkiej Brytanii z wyjàtkowymi rezultatami dotyczàcymi dezynfekcji, obni˝ono liczb´ zgłoszonych przypadków zaka˝eƒ szpitalnych. Technologia gwarantuje szybkà dezynfekcj´ w zamkni´tych pomieszczeniach oraz
skutecznoÊç przy usuwaniu zapachów bez dodatkowej cyrkulacji powietrza i filtracji. Urzàdzenie jest ciche, łatwe do
obsługi i zajmuje mało miejsca. W odró˝nieniu od produktów konkurencyjnych nie wymaga si´ wyprowadzenia
pacjentów z pomieszczenia podczas procesu dezynfekcji. Ze wzgl´du na te właÊciwoÊci mo˝e byç u˝yteczny dla
szpitali, gabinetów, aptek, klinik, domów opieki społecznej, oÊrodków zdrowia, szkół, jadalni, hoteli, restauracji, SPA,
hal sportowych, gospodarstw domowych oraz innych zamkni´tych pomieszczeƒ publicznych lub prywatnych.
DYSTRYBUTOR SYSTEMU „AD” AIR DISINFECTION NA TERENIE POLSKI:
GREEN – LINE, 04-306 Warszawa, Ul. Szaserów 38, Tel: 604 – 408 – 708,
e-mail: green_line1@o2.pl
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DEKLARACJA CZ¸ONKA ZWYCZAJNEGO
Zg∏aszam ch´ç przystàpienia/odnowienia przynale˝noÊci do Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Wyra˝am zgod´ na
zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie SHL.
Zobowiàzuj´ si´ do przestrzegania postanowieƒ Statutu Stowarzyszenia oraz op∏acania sk∏adek cz∏onkowskich.

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

KOD:

ULICA:

NR:

TEL:

E–MAIL:

MIEJSCE PRACY:
NAZWA
MIASTO

KOD:

ULICA:

NR:

TEL:

FAX:

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

ZAMIESZKANIA

MIEJSCE PRACY

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

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

Sk∏adki cz∏onkowskie w wysokoÊci 50 zlotych rocznie prosimy nadsy∏aç na konto SHL:
BG˚ oddzia∏ w Koninie 06 2030 0045 1110 0000 0059 2570
z dopiskiem Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, 62–500 Konin, ul. Staszica 16
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