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Szanowni Paƒstwo,
WeszliÊmy w nowy 2012 rok w atmosferze burzliwych protestów Êrodowiska medycznego przeciw nowej ustawie
refundacyjnej, które przesłoniły inne wa˝ne zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Mi´dzy innymi, weszła
w ˝ycie nowa regulacja dotyczàca Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, która daje nowà
mo˝liwoÊç pacjentom w dochodzeniach roszczeƒ przeciw szpitalom. Nowy system ma działaç analogicznie do ubezpieczenia typu OC, poniewa˝ komisje nie b´dà orzekały o winie szpitala, a jedynie oceniały czy doszło do zdarzenia
medycznego, czy pacjent doznał uszczerbku na zdrowiu oraz czy szpital post´pował zgodnie z aktualnà wiedzà
medycznà. Przy tak skonstruowanym systemie iloÊç roszczeƒ jest nieprzewidywalna, co spowodowało drastyczne
podwy˝ki składek na ubezpieczenie szpitali. Najbli˝sze miesiàce poka˝à, jakie b´dà losy tego nowego systemu, jednak szpitale ju˝ dziÊ muszà przygotowaç si´ do przyszłych wyzwaƒ, w szczególnoÊci doprecyzowywaç procedury
post´powania pod kàtem aktualnej wiedzy medycznej. Doceniajàc wag´ problemu Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
we współpracy z Fundacjà Instytut Profilaktyki Zaka˝eƒ wprowadza nowy cykl wydawnictw zatytułowany „Fakty
i Opinie” poÊwi´conych publikacji aktualnych wytycznych post´powania z uwzgl´dnieniem aktualnej wiedzy medycznej i praktyki klinicznej. W bie˝àcym numerze znajdà Paƒstwo streszczenie wytycznych z 2010 r. dotyczàcych profilaktyki antybiotykowej przed zabiegami ci´cia cesarskiego.
W bie˝àcym numerze znajdà Paƒstwo równie˝ omówienie aktualnych zagadnieƒ dotyczàcych diagnostyki i epidemiologii toksoplazmozy, roli chlorheksydyny w dekontaminacji medycznej, aktualnych zaleceƒ profilaktyki zaka˝eƒ
HBV, a tak˝e omówienie dwóch nowych aktów prawnych - rozporzàdzenia Rady Ministrów w sprawie szczepieƒ pracowników oraz rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów i raportów zaka˝eƒ
szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bie˝àcej sytuacji epidemiologicznej szpitala z 2011 r.
Zapraszamy do udziału w V Wiosennych Warsztatach Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa oraz kolejnych konferencjach, których wykaz znajduje si´ na stronie internetowej www.shl.org.pl
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TOKSOPLAZMOZA

El˝bieta Płoƒska
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Warszawa

Jest chorobà paso˝ytniczà wywołanà przez kosmopolitycznego pierwotniaka – Toxoplasma gondii paso˝ytujàcego wewnàtrzkomórkowo w tkankach człowieka
i wielu gatunków zwierzàt.
Epidemiologia
Zara˝enia Toxoplasma gondii wyst´pujà na całym
Êwiecie a toksoplazmoza nale˝y do najbardziej pospolitych chorób człowieka. Szacuje si´, ˝e w USA ponad
60 milionów ludzi zostało zara˝onych tym paso˝ytem.
Badania serologiczne przeciwciał swoistych dla tego
paso˝yta w klasie Ig G, Êwiadczàce o przebytym zara˝eniu, wykonywane w ró˝nych krajach Êwiata wskazujà, ˝e na toksoplazmoz´ chorowało ok. 46% ludzi
w Tanzanii, 24% w Nigerii, 12,3% w Chinach, 47% w
obszarach wiejskich we Francji (1). W Polsce wartoÊci
te kształtujà si´ na poziomie 25 – 70% (5). Szacuje si´,
˝e w USA powoli zmniejsza si´ liczba osób zara˝onych
T. gondii ale nadal ok. 23 % populacji ludzi w wieku
≥ 12 lat ˝ycia ma przeciwciała Ig G Êwiadczàce o przebytym zara˝eniu tym paso˝ytem. Rocznie w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej notuje si´ około
1 milion nowych zara˝eƒ, z czego około 20 000 ma
postaç ocznà a 750 przypadków zachorowaƒ koƒczy
si´ Êmiercià (1). Ryzyko zara˝enia i liczba zachorowaƒ
wzrasta w krajach rozwijajàcych si´ oraz poło˝onych
w strefie tropikalnej - na ni˝szych wysokoÊciach nad
poziomem morza i bli˝ej strefy równikowej (1,2).
èródłem zara˝enia T. gondii dla człowieka sà zwierz´ta, głównie kot domowy, koƒ, krowa, owca, Êwinia
i drób, zaÊ rezerwuarem w przyrodzie sà tak˝e gryzonie
i wiele innych ssaków oraz ptaków (5).
Człowiek zara˝a si´ najcz´Êciej drogà pokarmowà
przez spo˝ycie surowego bàdê niedogotowanego
mi´sa zawierajàcego torbiele (cysty) lub zjedzenie ˝ywnoÊci (nieumyte owoce i warzywa) i wody zanieczyszczonej kałem kota, wydalajàcego oocysty (1,2,5).
Transmisja paso˝yta na drodze konsumpcji dotyczy

przede wszystkim krajów wysokorozwini´tych, natomiast transmisja przez kontakt z kałem ma miejsce
głównie w krajach ubo˝szych, zwłaszcza tropikalnych
(5).
Oocysty, obecne w kale kotowatych, sà odporne na
działanie kwasów, zasad i wielu Êrodków dezynfekcyjnych. Prze˝ywajà w temperaturze 21°C przez 28 dni, w
ciepłej i wilgotnej glebie mogà przetrwaç do 18 miesi´cy. Sà wra˝liwe na wysuszenie. W temperaturze + 55° C
sà niszczone po 30 minutach, w temperaturze
+ 71° C po 5 minutach (1, 5). Cysty (torbiele), obecne
w mi´sie zwierzàt ulegajà zniszczeniu podczas mro˝enia w temperaturze – 20° C przez co najmniej 14 dni
(1,5).
Zara˝enie paso˝ytem Toxoplasma gondii u kobiety
ci´˝arnej stwarza ryzyko zara˝enia płodu. Trofozoity
T. gondii krà˝àce we krwi matki przez ło˝ysko przedostajà si´ do płodu. Przeciwciała przeciw paso˝ytowi
wykryto we Francji u 84%, w Niemczech u 32 – 54%,
w USA u 27 – 38% kobiet ci´˝arnych. W Polsce cz´stoÊç wyst´powania przeciwciał u ci´˝arnych wynosi
od 50 – 70%. Ryzyko zara˝enia płodu toksoplazmà jest
zwiàzane z okresem cià˝y i prawdopodobnie jest spowodowane obni˝eniem odpornoÊci matki, zwi´kszeniem przepuszczalnoÊci ło˝yska oraz zjadliwoÊcià
szczepu Toxoplasma gondii (5, 6). Najwi´ksze ryzyko
transmisji wertykalnej - zara˝enia płodu wyst´puje
w cià˝y powy˝ej 24 tygodnia cià˝y (20 – 80%) i w 36 –
38 tygodniu (90%). W pierwszym trymestrze cià˝y ryzyko zara˝enia jest znaczàco ni˝sze, wynosi 1% poni˝ej
6. tygodnia cià˝y i 4% od 6 – 12. tygodnia cià˝y, lecz
zara˝enia w tym okresie cià˝y majà ci´˝szy przebieg
(1, 5). Nast´pstwem zara˝enia wertykalnego jest toksoplazmoza wrodzona. Cz´stoÊç tej postaci choroby
wynosi 1 – 10/ 10 000 ˝ywych urodzeƒ w USA , 1/770
˝ywych urodzeƒ w Brazylii , 1/3 000 ˝ywych urodzeƒ we
Francji . W Holandii rocznie rejestruje si´ około 620
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osób niepełnosprawnych z powodu chorób siatkówki
i wad wrodzonych wywołanych zara˝eniem Toxoplasma gondii (1). ZapadalnoÊç na toksoplazmoz´
wrodzonà w Europie wynosi Êrednio 1 – 2 przypadki na
1000 ˝ywych urodzeƒ rocznie. W Polsce na 400 tysi´cy
˝ywych urodzeƒ w ciàgu roku powinno wi´c byç rejestrowanych ok. 400 - 800 przypadków toksoplazmozy
wrodzonej. W naszym kraju dane dotyczàce wyst´powania wrodzonej toksoplazmozy oceniane sà głównie
na podstawie zgłaszania ci´˝kich przypadków objawowych oraz zgonów z powodu toksoplazmozy u noworodków i niemowlàt (6). W roku 2010 w Polsce zarejestrowano 7, w roku 2011 – 4 przypadki wrodzonej toksoplazmozy (7).
Mo˝liwe jest równie˝ zara˝enie podczas przetaczania krwi oraz przeszczepu narzàdów lub tkanek, ale sà
to wyjàtkowo rzadkie przypadki.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Czynnik etiologiczny
Jednokomórkowy pierwotniak Toxoplasma gondii
jest paso˝ytem zara˝ajàcym i namna˝ajàcym si´
w ka˝dym jàdrze komórek wi´kszoÊci ciepłokrwistych
zwierzàt, w tym ludzi, a jego cykl ˝yciowy składa si´
z cyklu płciowego i bezpłciowego.
Cykl ˝yciowy paso˝yta Toxoplasma gondii podzielony na infekcj´ u kotów (cykl płciowy) i infekcj´ u człowieka i innych ssaków oraz ptaków (cykl bezpłciowy),
drogi zara˝ania oraz rodzaje diagnostyki

7.

8.
9.

10.

11.
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Oocysty wydalane do ziemi z kałem kota, po 1
– 5 dniach przestajà byç sporami i stajà si´
zaraêliwe
˚ywiciele poÊredni dziko˝yjàcy ( w tym ptaki i
gryzonie) zara˝ajà si´ po spo˝yciu wody, roÊlin
lub ziemi ska˝onej oocystami
Oocysty krótko po spo˝yciu przez ˝ywicieli
poÊrednich przekształcajà si´ w tachyzoity,
które lokalizujà si´ w tkankach i przekształcajà
w torbiele zawierajàce bradyzoity
Koty zara˝ajà si´ po zjedzeniu ˝ywicieli
poÊrednich, w tkankach których znajdujà si´
torbiele z bradyzoitami
Zwierz´ta dzikie lub hodowane na spo˝ycie
przez ludzi mogà zaraziç si´ paso˝ytem po
spo˝yciu oocyst ze Êrodowiska. W ich tkankach tworzà si´ cysty.
Ludzie zara˝ajà si´ przez zjedzenie surowego,
niedosma˝onego lub niedogotowanego mi´sa
zwierzàt zawierajàcego cysty
Inny sposób zara˝enia ludzi to spo˝ycie ˝ywnoÊci lub wody zanieczyszczonej ziemià z
odchodami kota lub jedzenie albo przygotowywanie jedzenia r´kami zabrudzonymi ziemià
Mo˝liwoÊç zara˝enia przez przetoczenie krwi
lub po przeszczepie narzàdów
Zara˝enie wertykalne (od matki do płodu) w
przypadku pierwotnego zara˝enia kobiety ci´˝arnej
Diagnostyka zara˝enia nabytego głównie serologiczna. Mo˝liwe tak˝e badanie morfologiczne w materiale biopsyjnym
Diagnostyka zara˝enia wrodzonego – wykrycie
DNA paso˝yta w płynie owodniowym przy u˝yciu metody molekularnej - PCR

Cykl ˝yciowy pierwotniaka Toxoplasma gondii
Rozwój płciowy odbywa si´ u ˝ywiciela ostatecznego, tj. kota i innych zwierzàt z rodziny kotowatych (na
przykład rysia, pumy, jaguara). Koty mogà zaraziç si´
pierwotniakiem nie wczeÊniej ni˝ w 4 tygodniu ˝ycia,
czyli wówczas gdy zaczynajà spo˝ywaç pokarm stały
(5). Młode koty podatne sà na zara˝enie ró˝nymi
postaciami Toxoplasma gondii (tachyzoitami i bradyzoitami znajdujàcymi si´ w cystach tkankowych, głównie
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mi´Êniach upolowanych małych zwierzàt na przykład
gryzoni, ptaków lub sporozoitami (trofozoitami) zawartymi w oocystach obecnych w kale, zanieczyszczajàcym wod´ lub pokarm spo˝ywany przez kota. Jednak
najcz´Êciej zara˝ajà si´ cystami tkankowymi (1, 2, 5).
Po spo˝yciu przez kota pokarmu zawierajàcego cysty
tkankowe lub oocysty, uwolnione w przewodzie pokarmowym trofozoity lub tachyzoity wnikajà do komórek
nabłonkowych jelita cienkiego, gdzie nast´puje cykl
płciowy i tworzy si´ zygota z otoczkà (oocysta).
Nowowytworzone w organizmie kota oocysty uwalniajà
si´ do Êwiatła jelita, skàd z kałem wydostajà si´ do Êrodowiska zewn´trznego. W ciàgu około 2 tygodni kot
codziennie wydala z kałem ok. 10 milionów oocyst.
Oocysta staje si´ inwazyjna dopiero po 1–5 dniach
przebywania w sprzyjajàcych warunkach wilgotnoÊci
i temperatury (1, 2, 5).
Rozwój bezpłciowy odbywa si´ u ˝ywiciela poÊredniego – człowieka i innych ssaków i ptaków. W jelicie
cienkim ˝ywiciela nast´puje uwalnianie postaci inwazyjnych pierwotniaka T. gondii : sporozoitów z oocyst
(po zjedzeniu pokarmu zanieczyszczonego kałem kota
z oocystami), bradyzoitów z cyst lub tachyzoitów
z pseudocyst (po spo˝yciu zara˝onego mi´sa zawierajàcego torbiele). Postacie inwazyjne wnikajà nast´pnie
do komórek krwi (makrofagi, neutrofile, limfocyty),
z którà rozprzestrzeniajà si´ w całym organizmie.
W ostrej fazie zara˝enia w komórkach powstajà ogniska martwiczo – zapalne mi´dzy innymi w w´złach
chłonnych, w mi´Êniach poprzecznie prà˝kowanych
w tym w mi´Êniu sercowym oraz w mi´Êniach gładkich,
w gałce ocznej, w oÊrodkowym układzie nerwowym.
Proces wnikania inwazyjnych postaci paso˝yta do
komórek odbywa si´ przy udziale wytwarzanych przez
niego enzymów – lizozymu i hialuronidazy (2, 5, 6) .
Wewnàtrz komórki ˝ywiciela paso˝yt wytwarza wodniczk´, która chroni go przed litycznym działaniem
enzymów zawartych w cytoplazmie. Wewnàtrz wodniczki nast´pujà liczne podziały paso˝yta doprowadzajàce do rozpadu niszczonej komórki i uwolnienia tachyzoitów (trofozoitów) odpowiedzialnych za ostrà faz´
zara˝enia. Ostry stan zapalny komórki rozwijajàcy si´
w miejscu uwolnienia tachyzoitów hamuje dalszy
wysiew paso˝ytów (5). Przeciwciała w klasach Ig A, Ig
M, Ig E, pojawiajàce si´ od drugiego tygodnia trwania

zara˝enia, sà odpowiedzialne za supresj´ parazytemii,
tworzenie cyst (torbieli) oraz ust´powanie ostrego okresu choroby. Trofozoity wyst´pujàce w cystach nazywa
si´ bradyzoitami ze wzgl´du na ich powolne namna˝anie (5). Torbiele mogà przetrwaç w organizmie ˝ywiciela i lokalizowaç si´ w tkankach ka˝dego narzàdu (6).
Ich wymiary wahajà si´ w du˝ych granicach od 10 do
100 µm (5). Sprawny układ immunologiczny gospodarza utrzymuje infekcj´ w stanie utajenia. W pewnych
warunkach (na przykład zaka˝enie wirusem HIV) uaktywniony zostaje proces podziałów, bradyzoity niszczà
komórk´, w której była zlokalizowana cysta w konsekwencji powodujàc lokalnà lub rozsianà toksoplazmoz´ (5, 6).
Objawy kliniczne
Toksoplazmoza nabyta
Okres wyl´gania choroby wynosi Êrednio około 7 dni
( 10 – 23 dni po spo˝yciu niedogotowanego mi´sa
zawierajàcego cysty i 5 – 20 dni po spo˝yciu po˝ywienia zanieczyszczonego kałem kota zawierajàcym oocysty) (1, 2, 3). U wi´kszoÊci ludzi choroba ma przebieg
bezobjawowy lub skàpoobjawowy. Ci´˝ki przebieg
choroby i łatwiejsze zara˝enie T. gondii jest bardziej
prawdopodobne u osób z zaburzeniami układu immunologicznego. U osób wczeÊniej zara˝onych toksoplazmà, pod wpływem Êwie˝ego zaka˝enia HIV nast´puje
szybka reaktywacja zara˝enia toksoplazmowego, ostra
parazytemia i zara˝enie wielonarzàdowe (1, 5).
Wyró˝nia si´ kilka postaci toksoplazmozy nabytej.
Postaç w´złowa cechuje si´ powi´kszeniem w´złów
chłonnych, głównie okolicy szyi, rzadziej pachowych,
bólami mi´Êni, uczuciem osłabienia. W ostrym okresie
choroby mogà wyst´powaç stany podgoràczkowe.
Postaç oczna jest rozpoznawana rzadziej ni˝ w´złowa. Obraz zmian klinicznych jest ró˝norodny i zale˝y od
okresu i aktywnoÊci choroby. Zaburzenia widzenia,
bóle gałek ocznych, zaczerwienienie i łzawienie oczu
sà spowodowane zapaleniem siatkówki i naczyniówki.
Ta postaç toksoplazmozy ma skłonnoÊç do nawrotów,
jej diagnozowaniem i leczeniem powinni zajmowaç si´
wyłàcznie okuliÊci (1, 2).
Postaç uogólniona manifestuje si´ objawami ze strony ró˝nych narzàdów wewn´trznych jako zapalenia
wàtroby, zapalenia płuc, zapalenia mi´Ênia sercowego
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i osierdzia, zapalenia mi´Êni, zapalenia oÊrodkowego
układu nerwowego. Postaç wielonarzàdowa pojawia
si´ zwłaszcza u osób z upoÊledzonà odpornoÊcià.
U chorych na AIDS objawy toksoplazmozy narzàdowej
pojawiajà si´ gdy liczba limfocytów CD4 jest mniejsza
ni˝ 150/mm ³ (6).
Neurotoksoplazmoza (toksoplazmoza mózgowa)
wyst´puje u osób z niedoborami immunologicznymi,
objawy sà niespecyficzne: stany podgoràczkowe, bóle
głowy, zaburzenia ÊwiadomoÊci, zaburzenia równowagi oraz objawy Êwiadczàce o uszkodzeniu oÊrodkowego i obwodowego układu nerwowego (6).
Toksoplazmoza wrodzona
Zara˝enie płodu przez T. gondii jest mo˝liwe gdy
kobieta b´dàca w cià˝y ulegnie zara˝eniu i w wyniku
krótkotrwałej, zwykle bezobjawowej parazytemii, paso˝yty poprzez ło˝ysko dostanà si´ do płodu. Tylko u 1 na
5 zara˝onych ci´˝arnych obserwuje si´ objawy kliniczne w postaci powi´kszenia w´złów chłonnych, stanów
podgoràczkowych, złego samopoczucia (6). W wyniku
takiego zara˝enia rozwija si´ postaç wrodzona. Bardzo
rzadko zdarzajà si´ przypadki reaktywacji utajonego
zaka˝enia podczas kolejnych cià˝ u kobiety (1,2).
Wi´kszoÊç autorów stwierdza, ˝e jeÊli do zara˝enia
T. gondii doszło wiele tygodni lub miesi´cy przed cià˝à
i w nast´pstwie tego w surowicy krwi kobiety wytworzyły si´ swoiste przeciwciała, to mimo nowego zara˝enia
i obecnoÊci pierwotniaka w organizmie matki płód jest
zazwyczaj chroniony i nie dochodzi do jego zara˝enia
(6).
Wrodzona toksoplazmoza rozwija si´ u płodu gdy
zara˝enie matki paso˝ytem miało miejsce niedługo
przed pocz´ciem lub w czasie cià˝y oraz gdy nastàpiła reaktywacja starego zara˝enia paso˝ytem podczas
immunosupresji, do której doszło podczas cià˝y
(3,4,5). Ryzyko przeniesienia zara˝enia na płód w
Europie wynosi 1,6 – 3,5/1000 porodów, ale z tej liczby
nie wi´cej ni˝ 22% zara˝onych płodów zachoruje na
toksoplazmoz´ wrodzonà. Ryzyko przeniesienia zara˝enia na płód przy zara˝eniu matki jest najwi´ksze pod
koniec cià˝y (w III trymestrze wynosi ok. 60%, w II trymestrze ok. 30%, w I trymestrze ok. 15%), jednak zara˝enie płodu w pierwszym trymestrze cià˝y powoduje
w ponad 80% przypadków, poronienia, wewnàtrzma-
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ciczne obumarcie lub bardzo ci´˝kie uszkodzenia
płodu oraz wady wrodzone i uszkodzenia OUN (1, 2).
Wi´kszoÊç dzieci zara˝onych wewnàtrzmacicznie
(70–90%) rodzi si´ nie majàc ˝adnych objawów chorobowych, ale objawy toksoplazmozy wrodzonej ujawniajà si´ stopniowo, nawet w ciàgu kilku lat po urodzeniu
(1, 2, 4). Objawy wrodzonej toksoplazmozy to zapalenia siatkówki i naczyniówki powodujàce Êlepot´, uszkodzenia gałki ocznej, wodogłowie lub małogłowie,
padaczka, głuchota, niedorozwój umysłowy oraz zwapnienia wewnàtrzczaszkowe.
Diagnostyka toksoplazmozy
Diagnostyka kliniczna ma zasadnicze znaczenie
w postaci ocznej toksoplazmozy zarówno nabytej jak
i wrodzonej oraz w przypadkach reaktywacji choroby
u osób z obni˝onà odpornoÊcià.
Diagnostyka laboratoryjna niezb´dna jest do rozpoznawania toksoplazmozy nabytej (głównie u kobiet ci´˝arnych) oraz wrodzonej. Badania laboratoryjne oparte
sà na badaniach płynów ustrojowych lub tkanek pobranych od pacjenta. Nale˝à do nich przede wszystkim
badania serologiczne. Mo˝liwe sà tak˝e badania histopatologiczne i próby biologiczne polegajàce na izolowaniu paso˝yta z tkanek lub płynów ustrojowych myszy
po dootrzewnowym zara˝eniu myszy materiałem klinicznym chorego (1,4,5). W zale˝noÊci od rodzaju
podejrzewanego zara˝enia pierwotniakiem Toxoplasma gondii do badaƒ laboratoryjnych pobiera si´
inny materiał kliniczny. Przy podejrzeniu toksoplazmozy
nabytej materiałem klinicznym sà krew i bioptat w´złów
chłonnych, jeÊli zara˝enie dotyczy osoby z obni˝onà
odpornoÊcià pobiera si´ krew, szpik, płyn mózgowo –
rdzeniowy, popłuczyny oskrzelowo – p´cherzykowe
i bioptat tkanki mózgowej. Przy podejrzeniu toksoplazmozy wrodzonej materiałem klinicznym sà: płyn owodniowy, krew płodu, ło˝ysko i krew p´powinowa.
Podstawowym celem badaƒ laboratoryjnych jest
potwierdzenie lub wykluczenie zara˝enia paso˝ytem
T. gondii , okreÊlenie czy inwazja jest aktywna i kiedy nastàpiło zara˝enie. Uzyskanie tych informacji jest szczególnie
wa˝ne dla kobiet przed planowanà cià˝à, przed zabiegami
transplantacyjnymi, do dalszego post´powania w przypadku zara˝enia noworodka oraz w przypadkach klinicznych wskazujàcych na toksoplazmoz´. OkreÊlenie czasu
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zara˝enia ma du˝e znaczenie dla kobiety w cià˝y z dodatnim odczynem serologicznym stwierdzonym po raz pierwszy w okresie cià˝y. Badania serologiczne sà podstawowymi w diagnostyce toksoplazmozy, pod warunkiem, ˝e
zostały właÊciwie dobrane a wyniki prawidłowo zinterpretowane. Nale˝y pami´taç jednak o zawodnoÊci tych metod
u osób z obni˝onà odpornoÊcià z powodu chorób lub
leczenia immunosupresyjnego lub u noworodków, u których jeszcze nie funkcjonuje ich własny układ odpornoÊciowy (1,5). W wymienionych przypadkach nale˝y bezwzgl´dnie zastosowaç inne metody do wykrycia pierwotniaka w materiale klinicznym i poszukiwania krà˝àcych
antygenów (5). Krà˝àcy antygen T. gondii wykrywa si´ w
surowicy krwi, płynie mózgowo – rdzeniowym i owodniowym, a tak˝e innych płynach ustrojowych w ostrej fazie
zara˝enia pierwotnego oraz w przypadkach wznowy toksoplazmozy (5).
Badania serologiczne powinno si´ rozpoczynaç
testem przeglàdowym o odpowiedniej swoistoÊci i czułoÊci na przykład immunofluorescencji poÊredniej,
aglutynacji bezpoÊredniej lub immunoenzymatycznym
(EIA, ELISA), a dopiero póêniej w przypadku jego pozytywnego wyniku nale˝y prowadziç diagnostyk´ za
pomocà testów rozstrzygajàcych o rozpoznaniu,
tj. testów ró˝nicujàcych klas´ wykrywanych przeciwciał
(Ig M, Ig G, Ig A), oznaczanie awidnoÊci Ig G (moc wiàzania antygenu z przeciwciałem), testów wykrywajàcych krà˝àcy antygen paso˝yta lub jego DNA (PCR).
W postaci ostrej zara˝enia wykonuje si´ przede
wszystkim test barwnikowy Sabina – Feldmana lub test
immunofluorescencji poÊredniej dla wykrycia przeciwciał Ig M i Ig G. Przeciwciała Ig M oraz Ig G wykrywa si´
w surowicy krwi po upływie 7 – 14 dni od zara˝enia
(14). Poziom Ig M jest najwy˝szy w okresie 4–12 tygodni, zaÊ poziom Ig G w ciàgu 4–8 tygodni od infestacji
pierwotniakiem T. gondii (1,4).
Miana przeciwciał klasy Ig G ni˝sze ni˝ 8 IU/ml zwykle uznaje si´ za ujemne, miana mi´dzy 8 – 300 IU/ml
sà uznawane za słabo lub Êrednio dodatnie, miana
powy˝ej 300 IU/ml uznaje si´ za wysoko dodatnie. Co
najmniej czterokrotny wzrost miana przeciwciał Ig G
w 2 próbkach surowicy krwi pobranych w odst´pie
minimum 14 dni, wskazuje na ostre zara˝enie (1).
Miano 1:80 lub wy˝sze dla przeciwciał Ig M potwierdza toksoplazmoz´ (5).

Rozpoznanie toksoplazmozy wrodzonej u noworodka i niemowl´cia opiera si´ na wykryciu we krwi (po 10.
dniu ˝ycia dziecka) swoistych przeciwciał klasy Ig M i Ig
A, stwierdzeniu lokalnej produkcji Ig G w oÊrodkowym
układzie nerwowym innej swoistoÊci przeciwciał matki
i dziecka (test ELISA i western – blot). Przeciwciała Ig A
i Ig M sà szczególnie przydatne w diagnostyce toksoplazmozy wrodzonej, bowiem nie przechodzà one
przez ło˝ysko. Wykrycie ich u noworodka potwierdza
zara˝enie podczas cià˝y (5).
U kobiet, zara˝onych pierwotniakiem przed zajÊciem
w cià˝´, majàcych poziom przeciwciał Ig G w st´˝eniu
do 300 IU/ml, istnieje ochrona płodu przed inwazjà
paso˝yta (5).
Kryteria serologiczne ostrej inwazji pierwotniaka
u kobiety ci´˝arnej to: obecnoÊç w surowicy krwi przeciwciał w klasie Ig M oraz w jednorazowym badaniu wysokie
miano Ig G lub obecnoÊç przeciwciał Ig M oraz znaczàcy
wzrost miana przeciwciał Ig G wykazany w dwóch badaniach prowadzonych w odst´pie 3 – 4 tygodni.
Stwierdzenie wyłàcznie obecnoÊci Ig M nie jest
wystarczajàce do potwierdzenia aktywnego okresu
inwazji, poniewa˝ przeciwciała te mogà byç wykrywane
do 18 miesi´cy od poczàtku ostrego zara˝enia. Brak
przeciwciał Ig M zasadniczo wyklucza niedawne zara˝enie (1).
W sytuacji stwierdzenia u kobiety ci´˝arnej obecnoÊci Ig M i Ig G, przed włàczeniem leczenia przeciwpierwotniakowego nale˝y okreÊliç awidnoÊç Ig G.
AwidnoÊç Ig G zwi´ksza si´ wraz z czasem trwania
zara˝enia. U osób z pierwotnà inwazjà awidnoÊç jest
ni˝sza od 15% i na tym poziomie utrzymuje si´ przez
ok. 5 – 7 miesi´cy od zara˝enia. AwidnoÊç > 30%
wskazuje na dłu˝ej trwajàcà chorob´ (5).
Wysoka awidnoÊç stwierdzona w 12 – 16 tygodniu
cià˝y zasadniczo wyklucza zara˝enie nabyte w czasie
trwania cià˝y (1).
Leczenie
Ze wzgl´du na samo ograniczajàcy si´ charakter
toksoplazmozy nabytej, u osób dorosłych immunokompetentnych leczenie najcz´Êciej nie jest potrzebne.
W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza przy ci´˝kich objawach narzàdowych, u dorosłych stosuje si´
przez 2 – 4 tygodnie: pirymetamin´, sulfonamidy oraz
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spiramycyn´ lub klindamycyn´ oraz kwas foliowy w
celu ochrony szpiku kostnego przed toksycznym działaniem pirymetaminy (1).
Bezwzgl´dnym wskazaniem do leczenia jest Êwie˝e
zara˝enie u kobiety ci´˝arnej. Przezło˝yskowe przeniesienie paso˝yta T. gondii mo˝na ograniczyç przez
podawanie kobiecie ci´˝arnej spiramycyny, która ma
szczególne powinowactwo do tkanek ło˝yska. U ci´˝arnej w I trymestrze cià˝y z rozpoznanà aktywnà toksoplazmozà stosuje si´ spiramycyn´ a˝ do czasu uzyskania informacji o stanie płodu. JeÊli płód nie jest
zara˝ony cz´sto kontynuuje si´ podawanie antybiotyku
do koƒca cià˝y (6). W II i III trymestrze cià˝y, po potwierdzeniu pierwotnej toksoplazmozy u kobiety i po
potwierdzeniu zara˝enia płodu, u ci´˝arnej mo˝na stosowaç pirymetamin´ i sulfonamidy. W przypadku
potwierdzonego zara˝enia wrodzonego dziecko powinno otrzymywaç leki przeciw toksoplazmozowe do
ukoƒczenia 1. – 1,5. roku ˝ycia (4). Schematy leczenia
przeciw paso˝ytniczego sà ró˝ne w zale˝noÊci od specjalistycznego oÊrodka terapeutycznego (1,4,6).
Zapobieganie
Najistotniejsze jest zapobieganie toksoplazmozie
wrodzonej, która mo˝e doprowadziç do ci´˝kich, nieodwracalnych uszkodzeƒ płodu.
1.
Zaleca si´ niespo˝ywanie surowych, niedopieczonych lub niedogotowanych potraw z mi´sa,
w którym mogà znajdowaç si´ paso˝yty. Cysty
ulegajà zniszczeniu podczas pieczenia lub
gotowania w temperaturze co najmniej 71,1 °
C (dla upewnienia si´, ˝e mi´so jest właÊciwie
przygotowane do spo˝ycia nale˝y u˝ywaç termometru kuchennego). Równie˝ mro˝enie
mi´sa przez 2 tygodnie w temperaturze - 20 °
C niszczy torbiele wypełnione paso˝ytami.
2.
Nale˝y unikaç picia wody surowej, niefiltrowanej. Pierwotniak T. gondii nie zostaje zabity
przez chlor podczas uzdatniania wody.
3.
Zaleca si´ staranne mycie i ewentualne obieranie owoców i warzyw przed spo˝yciem.
4.
Deski do krojenia, blaty, naczynia, sprz´ty
kuchenne i r´ce nale˝y myç ciepłà wodà i
mydłem po kontakcie z surowym mi´sem
zwłaszcza wieprzowinà, wołowinà, jagni´cinà,
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drobiem oraz niemytymi owocami i warzywami.
5.
Kobiety w cià˝y powinny zakładaç r´kawice
ochronne podczas prac ogrodowych lub podczas kontaktu z ziemià lub piaskiem, ze wzgl´du na mo˝liwà obecnoÊç kocich odchodów.
Po zakoƒczeniu pracy powinny bardzo dokładnie myç r´ce wodà z mydłem.
6.
JeÊli jest to mo˝liwe, ci´˝arne powinny unikaç
opró˝niania kociej kuwety. Je˝eli muszà to
robiç, powinny do tej czynnoÊci zakładaç
gumowe r´kawice, a nast´pnie dokładnie
umyç r´ce. Kuwet´ nale˝y opró˝niaç codziennie, poniewa˝ oocysty Toxoplasma gondii
potrzebujà wi´cej ni˝ jeden dzieƒ, aby staç si´
zakaêne. Nale˝y zach´caç kobiety ci´˝arne
aby trzymały własne koty w domu oraz nie
przygarniały obcych kotów i unikały kontaktu z
nimi. Koty nale˝y karmiç wyłàcznie puszkowanà lub suchà karmà przeznaczonà dla kotów.
Nie nale˝y karmiç kotów surowym lub niedogotowanym mi´sem.
Edukacja zdrowotna kierowana zwłaszcza do kobiet w
wieku rozrodczym powinna obejmowaç informacje dotyczàce zapobiegania przenoszeniu T. gondii z ˝ywnoÊci
lub gleby. Podczas pierwszej wizyty u lekarza kobieta ci´˝arna powinna uzyskaç od pracowników ochrony zdrowia pełnà wiedz´ na temat higieny ˝ywnoÊci oraz sposobów unikania ekspozycji na odchody kota.
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Chlorheksydyna

Ewa Bocian, Stefan Tyski
Narodowy Instytut Leków, Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii, Warszawski
Uniwersytet Medyczny, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

Budowa czàsteczki chlorheksydyny i właÊciwoÊci
fizyko-chemiczne
Chlorheksydyna (CHX) stosowana jest w antyseptyce od ponad 50 lat. Nale˝y do grupy biguanidyn –
zwiàzków powierzchniowo czynnych. W preparatach
dezynfekcyjnych znalazły zastosowanie sole CHX, takie
jak: glukonian, octan i chlorowodorek. Czàsteczka
chlorheksydyny zbudowana jest z dwóch symetrycznie
umieszczonych 4-chlorofenolowych pierÊcieni i dwóch
guanidynowych grup centralnie połàczonych łaƒcuchem heksametylenowym. AktywnoÊç biologicznà
kationowa czàsteczka CHX zawdzi´cza pojedynczym
atomom chloru w obu pierÊcieniach fenolowych. Jest
silnà zasadà praktycznie nierozpuszczalnà w wodzie, a
rozpuszczalnoÊç w wodzie soli powstałych w wyniku
reakcji z kwasami jest bardzo ró˝na.
Chlorheksydyny glukonian (CHG) miesza si´
z wodà, miesza si´ z nie wi´cej ni˝ 3 cz´Êciami acetonu i z nie wi´cej ni˝ 5 cz´Êciami etanolu (96%). Jest najcz´Êciej stosowanym zwiàzkiem CHX w preparatach
dezynfekcyjnych. Chlorheksydyny glukonianu nie udało
si´ otrzymaç w postaci stałej, produkowany jest jako
20% w/v roztwór wodny. Jest prawie bezbarwnà lub
jasno˝ółtawà cieczà.
Chlorheksydyny octan jest białym lub prawie białym,
mikrokrystalicznym proszkiem. Substancja jest doÊç
trudno rozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w etanolu (96%), trudno rozpuszczalna w glicerolu i glikolu
propylenowym.
Chlorheksydyny chlorowodorek jest białym lub prawie białym, krystalicznym proszkiem. Substancja jest
doÊç trudno rozpuszczalna w wodzie i glikolu propylenowym, bardzo trudno rozpuszczalna w etanolu (96%).
Chlorheksydyna w postaci glukonianu lub chlorowodorku jest zwykle bez zapachu, jedynie preparaty
zawierajàce octan, mogà mieç zapach kwasu octowe-

go. Roztwory charakteryzujà si´ gorzkim smakiem,
który w preparatach doustnych musi byç maskowany
przez odpowiednie substancje pomocnicze.
Chlorheksydyna jako czàsteczka kationowa wykazuje zgodnoÊç chemicznà z innymi czàsteczkami kationowymi, jak np. IV-rz´dowymi zwiàzkami amoniowymi
(cetrymid, benzalkoniowy chlorek), w odpowiednich
st´˝eniach. Obserwuje si´ jednak wiele niezgodnoÊci
chemicznych CHX ze zwiàzkami niejonowymi – detergentami, z organicznymi anionami obecnymi
w mydłach zawierajàcych laurylosiarczan sodowy oraz
z wieloma barwnikami stosowanymi w przemyÊle farmaceutycznym i kosmetycznym. Wodne roztwory
chlorheksydyny sà stosunkowo odporne na działanie
podwy˝szonej temperatury, jednak˝e, chlorheksydyny
glukonian w porównaniu z octanem jest mniej trwały i
ulega rozkładowi. Pod wpływem Êwiatła i powietrza,
podczas długotrwałego przechowywania, roztwór
chlorheksydyny stopniowo ciemnieje. Na stabilnoÊç,
a zatem i aktywnoÊç wodnych roztworów CHX wpływa
wartoÊç pH Êrodowiska, którego optymalny zakres
wynosi 5,5 - 7,0. Obserwuje si´ obni˝enie aktywnoÊci
chlorheksydyny w obecnoÊci substancji organicznych,
jednak˝e, w porównaniu np. z jodoforami, zaobserwowano znacznie wy˝szà skutecznoÊç działania chlorheksydyny w obecnoÊci krwi.
Mechanizm działania
Chlorheksydyna w stosunkowo niskich st´˝eniach
wykazuje aktywnoÊç bakteriostatycznà, natomiast
w wy˝szych st´˝eniach - ró˝nych w zale˝noÊci od
gatunku drobnoustroju, działa biobójczo i to w krótkim
czasie kontaktu.
Subletalne st´˝enie chlorheksydyny wywołuje strukturalne zmiany w błonie zewn´trznej bakterii Gramujemnych. Wypływ dwuwartoÊciowych kationów,
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zwłaszcza wapniowych nast´puje tu˝ przed, lub w trakcie zachodzenia zmian w błonie zewn´trznej. Wa˝nym
miejscem zwiàzanym z biobójczà aktywnoÊcià chlorheksydyny jest błona cytoplazmatyczna drobnoustrojów. Typowym objawem jej uszkodzenia jest wypływ
niskoczàsteczkowych składników (np. jonów potasu),
prowadzàcy do skurczenia lub plazmolizy protoplastu.
Ten etap zachodzàcy w Êrodowisku subletalnego st´˝enia chlorheksydyny, prowadzàcy do utraty nawet
50% jonów potasowych, mo˝e byç odwracalny, pod
warunkiem usuni´cia tego zwiàzku. W wy˝szych st´˝eniach CHX dochodzi do wypływu wysokoczàsteczkowych składników – nukleotydów. Skutki działania stajà
si´ nieodwracalne przy utracie powy˝ej 15% nukleotydów. Stopieƒ uszkodzenia błony komórkowej i wypływu
składników cytoplazmatycznych wzrasta wraz ze st´˝eniem chlorheksydyny, po czym zmniejsza si´ i przy st´˝eniu 100 – 500 mg/L, jest zahamowany z powodu precypitacji cytoplazmy.
OpornoÊç na chlorheksydyn´
Znane jest zjawisko doÊç łatwego nabywania opornoÊci drobnoustrojów na chlorheksydyn´. Prowadzono
badania nad powiàzaniem obecnoÊci bakterii Gramujemnych opornych na antybiotyki i Êrodki dezynfekcyjne z zaka˝eniem dróg moczowych zwiàzanym z cewnikowaniem. Okazało si´, ˝e cz´ste stosowanie chlorheksydyny jako antyseptyku przed wprowadzeniem
cewnika było skuteczne w stosunku do bakterii Gramdodatnich naturalnie bytujàcych na skórze, a nieskuteczne wobec bakterii Gram-ujemnych: Providencia
stuartii, Pseudomonas aeruginosa i Proteus mirabilis,
które sukcesywnie kolonizowały dezynfekowane miejsca i były przyczynà zaka˝eƒ dróg moczowych.
Szczepy oporne na chlorheksydyn´ okazały si´ równie˝ oporne na wiele leków przeciwbakteryjnych, dlatego stosowanie tego Êrodka przed cewnikowaniem nie
jest polecane. Dobrym rozwiàzaniem mo˝e byç zastosowanie zestawienia chlorheksydyny z triklosanem do
impregnacji silikonowych cewników, skutecznie zapobiegajàcego kolonizacji typowymi uropatogenami,
włàcznie z wielolekoopornymi szczepami P. mirabilis.
Badania polegajàce na okreÊlaniu wartoÊci MIC i/lub
MBC (MIC - Minimal Inhibitory Concentration, MBC Minimal Bactericidal Concentration) chlorheksydyny
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wobec ró˝nych szczepów klinicznych pokazujà, ˝e
wartoÊci te zwi´kszajà si´ wraz z opornoÊcià szczepów
na antybiotyki. Zasadniczo bakterie Gram-ujemne tolerowały chlorheksydyn´ nawet w wysokich st´˝eniach,
podczas gdy Gram-dodatnie ziarenkowce, a zwłaszcza
S. pyogenes, były bardziej wra˝liwe. OpornoÊç bakterii
Gram-ujemnych na antybiotyki takie jak: cefotaksym,
ceftazydym, aztreonam, imipenem, cyprofloksacyna
i gentamycyna, towarzyszyła wzrostowi opornoÊci równie˝ na chlorheksydyn´. Obserwacja ta mo˝e pomóc
klinicystom w oszacowaniu wra˝liwoÊci na chlorheksydyn´ klinicznych izolatów, na podstawie rutynowo
wykonywanych antybiogramów.
Spektrum działania
Chlorheksydyna silniej działa na bakterie Gramdodatnie, słabiej na Gram- ujemne (wymagane sà
znacznie wy˝sze st´˝enia), fakultatywnie działa wobec
bakterii tlenowych i beztlenowych. Nie wykazuje aktywnoÊci bakteriobójczej w stosunku do pràtków gruêlicy.
W przypadku chlorheksydyny mo˝na mówiç o wykazywaniu efektu depatogenizujàcego. Chlorheksydyna,
w st´˝eniu subletalnym, mo˝e powodowaç pewne
zmiany lub uszkodzenia komórek bakteryjnych, czego
konsekwencjà jest redukcja zdolnoÊci drobnoustrojów
takich, jak Escherichia coli czy Klebsiella aerogenes,
do
zainicjowania
procesu
chorobowego.
Drobnoustroje pozostajà ˝ywe, lecz z obni˝onà infekcyjnoÊcià. Badania laboratoryjne wykazały, ˝e redukcja
infekcyjnoÊci mo˝e wynosiç nawet powy˝ej 90%.
Podobnego efektu nie udało si´ wykazaç dla alkoholi.
W stosunku do form przetrwalnikowych bakterii
chlorheksydyna działa jedynie w podwy˝szonej temperaturze (70° C). Podobnie, jak IV-rz´dowe zwiàzki amoniowe, chlorheksydyna hamuje tworzenie spor (sporulacj´) ale nie wpływa na ich kiełkowanie (germinacj´).
Chlorheksydyna wykazuje działanie w stosunku do
dro˝d˝y i dermatofitów. Ich wra˝liwoÊç zarówno na st´˝enia hamujàce, jak i bójcze jest zbli˝ona do wra˝liwoÊci komórek wegetatywnych bakterii.
Szybkiej inaktywacji ulegajà wirusy lipofilne (np. wirus
opryszczki, HIV, wirus grypy, wirus cytomegalii). Wirus
niedoboru odpornoÊci immunologicznej (HIV – Human
Immunodeficiency Virus) odpowiedzialny za nabyty
zespół niedoboru odpornoÊci immunologicznej (AIDS –
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Acquired Immunodeficiency Syndrom), jest wirusem
posiadajàcym osłonk´ lipidowà, a zatem mo˝na si´
spodziewaç jego wra˝liwoÊci na chlorheksydyn´.
SkutecznoÊç wirusobójczà tego antyseptyku wobec
HIV, potwierdzono w badaniach z u˝yciem preparatu do
mycia ràk zawierajàcego 4% chlorheksydyny i preparatu zawierajàcego 0,5% chlorheksydyny i 70% alkoholu.
Preparaty okazały si´ skuteczne w 100% ju˝ po 15
sekundach ekspozycji. Inne badania wykazały 80 –
100% aktywnoÊç roztworu chlorheksydyny o st´˝eniu 1
mg/ml (0,1%). Podobnie jak inne antyseptyki, chlorheksydyna nie wykazuje znaczàcej aktywnoÊci wirusobójczej w stosunku do małych wirusów bezosłonkowych
(enterowirusy, wirusy polio, wirusy brodawczaków).
Działania niepo˝àdane
Chlorheksydyna charakteryzuje si´ niewielkà szkodliwoÊcià i zasadniczo brakiem działania toksycznego.
Miejscowe reakcje alergiczne na CHX najcz´Êciej sà
wynikiem długotrwałego i wielokrotnego stosowania
tego zwiàzku. Mogà wystàpiç reakcje uczuleniowe,
w tym alergiczne reakcje skórne, jak zapalenie kontaktowe skóry, zapalenie alergiczne skóry, Êwiàd, rumieƒ,
wyprysk, wysypka, pokrzywka, podra˝nienie skóry i
p´cherzyki na skórze w miejscu podania.
Najpowszechniejszym działaniem niepo˝àdanym
zwiàzanym ze stosowaniem chlorheksydyny w jamie
ustnej jest powstawanie plam na z´bach. Inne, rzadko
wyst´pujàce działania niepo˝àdane to: nadwra˝liwoÊç i
anafilaksja, złuszczajàce zapalenie dziàseł, zaburzenia
smaku, zabarwienie j´zyka, fotodermatoza, astma jako
choroba zawodowa, wysypka jako efekt interakcji
z lekami. Powy˝sze objawy majà charakter przejÊciowy
i ust´pujà po zakoƒczeniu terapii.
Przypadkowy kontakt chlorheksydyny z błonà
b´benkowà ucha mo˝e doprowadziç do trwałej utraty
słuchu. Podobnie, w wyniku kontaktu chlorheksydyny
ze spojówkà oka mo˝e dojÊç do jej trwałego uszkodzenia. Ze wzgl´du na wra˝liwoÊç spojówki oka na
chlorheksydyn´, płyny do przechowywania soczewek
kontaktowych, cz´sto nie zawierajà w swoim składzie
chlorheksydyny, lub zawierajà jej bardzo małe st´˝enie
(0,003% CHG).
Preparaty dezynfekcyjne zawierajàce CHX majà
ró˝nà postaç, ułatwiajàcà ich stosowanie:

płyny (np. do odka˝ania ràk, skóry, ran i oparzeƒ, płukania jamy ustnej, irygacji, do krótkotrwałego przechowywania wyjałowionych
narz´dzi chirurgicznych, dezynfekcji narz´dzi,
sprz´tu medycznego, powierzchni),
l
emulsje (do mycia ciała, szampony),
l
aerozole (do dezynfekcji skóry i błon Êluzowych oraz powierzchni),
l
pianki (na skór´),
l
˝ele (na skór´ i błony Êluzowe, stosowane przy
wprowadzaniu cewników),
l
kremy,
l
tabletki do ssania,
l
tabletki i proszki do przygotowania roztworów
do dezynfekcji powierzchni,
l
pasty do z´bów,
l
lakiery do z´bów,
l
nici dentystyczne,
l
opatrunki (na rany i oparzenia),
l
cewniki.
Chlorheksydyna jest bardzo ceniona w antyseptyce
ze wzgl´du na szerokie spektrum działania, mo˝liwoÊç
stosowania na ˝ywe tkanki, niskà toksycznoÊç oraz tzw.
przedłu˝one działanie.
l

Higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja ràk
Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na rol´ chlorheksydyny w dezynfekcji ràk i ograniczaniu przenoszenia
drobnoustrojów chorobotwórczych ze skóry ràk lub za
jej poÊrednictwem. Skóra ràk stanowi rezerwuar zarazków, które mogà powodowaç zaka˝enia zakładowe szpitalne a tak˝e zaka˝enia pozaszpitalne, np. infekcje
przewodu pokarmowego. Wiele sprawozdaƒ z badaƒ
klinicznych wskazuje na skutecznoÊç działania preparatów do mycia i dezynfekcji ràk, zawierajàcych 4%
chlorheksydyny, zarówno wobec szczepów MSSA
(Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus) jak
i MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus aureus).
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e roztwór 4% CHX mo˝e
niekiedy powodowaç podra˝nienia skóry, natomiast
roztwór 2% jest całkowicie bezpieczny. Chlorheksydyn´
uznano za odpowiedni zwiàzek w programie kontroli
epidemii wywoływanych przez MRSA. Preparaty zawierajàce alkoholowe (etanol, izopropanol) roztwory chlorheksydyny, przeznaczone dla personelu medycznego
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do chirurgicznej dezynfekcji ràk uznane sà za bardziej
skuteczne ni˝ samà chlorheksydyn´. Chlorheksydyna
wykazuje równie˝ synergiczne działanie z czwartorz´dowymi zwiàzkami amoniowymi – chlorkiem lub bromkiem benzalkoniowym. Efekt przedłu˝onego działania,
jaki wykazuje chlorheksydyna jest zjawiskiem niezb´dnym w chirurgicznej dezynfekcji ràk. Zapewnia utrzymanie niskiego poziomu drobnoustrojów na skórze ràk
w ciàgu nawet kilku godzin po nało˝eniu r´kawic
ochronnych, zapewniajàc utrzymanie odpowiedniej
czystoÊci mikrobiologicznej.
Dezynfekcja skóry
Chlorheksydyna stosowana miejscowo lub jako preparat do kàpieli w celu odka˝ania skóry przed zabiegami chirurgicznymi ma najcz´Êciej postaç 0,5% roztworu
alkoholowego lub 1% roztworu wodnego. Preparaty do
mycia ciała mogà mieç równie˝ postaç emulsji zawierajàcej 0,5% CHX. èródłem zaka˝eƒ miejsca operowanego mo˝e byç własna flora skóry pacjentów. Aby zapobiec zaka˝eniom endogennym zaleca si´ kàpiele z u˝yciem Êrodków dezynfekcyjnych. Przykładem mo˝e byç
roztwór 4% chlorheksydyny, który powoduje znacznà
redukcj´ drobnoustrojów, a efekt ten utrzymuje si´
nawet do 1 tygodnia. Wyniki du˝ej liczby prac doÊwiadczalnych dowodzà skutecznoÊci stosowania kàpieli
z u˝yciem CHX w celu ograniczenia wyst´powania na
skórze pacjentów, patogenów takich jak MRSA czy VRE
(Vancomycin Resistant Enterococcus). Interesujàce
wydaje si´ zastosowanie ubraƒ impregnowanych roztworem
2%
chlorheksydyny
diglukonianu
w celu ograniczenia wyst´powania drobnoustrojów na
skórze. Szerokie stosowanie chlorheksydyny, zwłaszcza
w niskich st´˝eniach, sprzyja powstawaniu opornych
form drobnoustrojów. W zwiàzku z tym, stosuje si´ preparaty zło˝one - ró˝ne zestawienia chlorheksydyny np.
z IV-rz´dowymi zwiàzkami amoniowymi. Przyspieszenie
i zwi´kszenie efektu przeciwbakteryjnego chlorheksydyny, a tak˝e opóênienie powstawania form opornych,
uzyskuje si´ równie˝ przez stosowanie alkoholowych
roztworów chlorheksydyny. Zaleta takiej kombinacji
zwiàzków polega na tym, ˝e alkohol, do momentu całkowitego wyparowania, powoduje szybkie zabicie drobnoustrojów, a póêniej skutecznie działa chlorheksydyna.
Badania porównawcze wykazały znacznie trwalszà
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aktywnoÊç przeciwbakteryjnà preparatu zło˝onego ni˝
stosowanych pojedynczo roztworów: 2% chlorheksydyny i 70% alkoholu izopropylowego.
Dezynfekcja ran i oparzeƒ
Badania kliniczne wykazały znaczàcà redukcj´ zaka˝eƒ miejsca operowanego u pacjentów, których rany
były spryskiwane w trakcie zszywania roztworem 0,05%
chlorheksydyny. Preparaty z chlorheksydynà znalazły
równie˝ zastosowanie w oczyszczaniu i zabezpieczaniu ran po oparzeniach. Dowiedziono wi´kszej efektywnoÊci alkoholowych roztworów CHX w ochronie przed
zaka˝eniem miejsca operowanego w porównaniu
z jodoforami. Wodne roztwory glukonianu chlorheksydyny stosowane w st´˝eniu 0,01% – 0,05%, w balneoterapii u pacjentów z rozległymi oparzeniami okazały
si´ pomocne w ograniczaniu zaka˝eƒ. W leczeniu przewlekłych ran i owrzodzeƒ podudzi przydatne mogà byç
opatrunki w postaci gazy nasàczonej parafinà i dodatkowo zawierajàce 0,5% octanu chlorheksydyny, jednak˝e ze wzgl´du na hydrofobowe podło˝e parafinowe, uwalnianie chlorheksydyny jest ograniczone.
W zapobieganiu zaka˝eniom ran (otarcia, skaleczenia,
p´kni´cia, oparzenia i podra˝nienia skóry) polecany
jest preparat w postaci kremu, zawierajàcy 0,5% chlorowodorku chlorheksydyny. Kremy takie mogà byç stosowane równie˝ w leczeniu tràdziku i gronkowcowych
zaka˝eniach skóry.
Zastosowanie w stomatologii oraz do higieny
i zwalczania infekcji jamy ustnej
Chlorheksydyna jako zwiàzek o wysokim powinowactwie do Êluzówki, silnych właÊciwoÊciach przeciwbakteryjnych, małej szkodliwoÊci oraz zdolnoÊci do
hamowania powstawania płytki naz´bnej, jest jednym
z najcz´Êciej u˝ywanych antyseptyków w stomatologii.
Do kontroli płytki naz´bnej i wspomagania leczenia
zapaleƒ przyz´bia najcz´Êciej zalecane sà płukanki
zawierajàce 0,2% CHX, powodujàce zmniejszenie liczby bakterii w Êlinie nawet o 95%. Dodatkowo, aby
zwi´kszyç ten efekt, mo˝na stosowaç ˝el z CHX.
Wydawałoby si´, ˝e pasty do z´bów zawierajàce CHX
byłyby odpowiednià postacià preparatu do stosowania
w jamie ustnej, jednak˝e nale˝y pami´taç, ˝e anionowy
charakter powszechnie stosowanych składników past

15
Biuletyn 2012, 1-2 (43)

Artuku∏y przeglàdowe

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

powoduje osłabienie przeciwdrobnoustrojowego działania chlorheksydyny. Preparaty w postaci aerozoli
zawierajàce 0,2% CHX w znacznym stopniu poprawiajà stan higieny jamy ustnej, co jest szczególnie wa˝ne
np. dla pacjentów umysłowo i fizycznie upoÊledzonych.
W utrzymaniu higieny jamy ustnej pomocne sà równie˝
nici dentystyczne z CHX. Chlorheksydyna w postaci
˝elu lub w płynie do płukania stosowana po ekstrakcji
z´ba, redukujàc mikroflor´ jamy ustnej, wpływa na
ograniczenie ryzyka wystàpienia zaka˝enia i ułatwia
gojenie si´ dziàsła. Innym, korzystnym działaniem
chlorheksydyny jest znaczna redukcja poziomu bakterii próchnicotwórczych w jamie ustnej (Streptococcus
mutans i S. sangius, Lactobacillus spp., Veilonella spp.,
Actinomyces spp.), pozwalajàca na zastosowanie CHX
w profilaktyce próchnicy z´bów. W tym celu zaleca si´
stosowanie chlorheksydyny 1% w postaci ˝elu lub
lakieru. Chlorheksydyna jest równie˝ odpowiednim
zwiàzkiem w leczeniu endodontycznym, poniewa˝
wykazuje du˝à skutecznoÊç wobec bakterii beztlenowych i wzgl´dnie beztlenowych odpowiedzialnych za
infekcje kanałów z´bowych. Zaobserwowano, ˝e chlorheksydyna wykazujàca aktywnoÊç bakteriobójczà
wobec szczepów Enterococcus faecalis i jako czynnik
przeciwgrzybiczy, powinna byç stosowana w czasie
powtórnego leczenia endodontycznego. St´˝enie
chlorheksydyny do leczenia kanałowego powinno
wynosiç 2%. Materiały słu˝àce do wypełnienia kanału
z´bowego takie jak gutaperka czy resilon sà poddawane dezynfekcji równie˝ przy u˝yciu 2% CHX. W leczeniu
chorób przyz´bia mo˝na skutecznie stosowaç terapi´
miejscowà LDD (local drug delivery) polegajàcà na
nakładaniu chlorheksydyny w postaci małego listka
(2,5 mg CHG) bezpoÊrednio na zaka˝one miejsce.
Chlorheksydyna (0,12% CHX w postaci płynu do płukania jamy ustnej) znalazła zastosowanie w leczeniu
kandydozy jamy ustnej, zwłaszcza u pacjentów z obni˝onà odpornoÊcià, u których zaka˝enia cz´sto sà
powodowane szczepami opornymi na leki przeciwgrzybicze, takie jak: flukonazol, ketokonazol, klotrimazol
czy nystatyna. Zestawienie chlorheksydyny i mikonazolu, w stosunku 2:1, dało dobre rezultaty w leczeniu
zapalenia jamy ustnej zwiàzanego z u˝ytkowaniem protez, a wywoływanego cz´sto przez Candida spp. i bakterie z rodzajów: Actinomyces, Lactobacillus,

Streptococcus, czy Veillonella. Oba zwiàzki hamujà
adhezj´ drobnoustrojów do komórek nabłonka, ale ich
mechanizm działania jest ró˝ny. Tabletki do ssania
zawierajàce chlorheksydyn´ sà pomocne w miejscowym leczeniu objawów zapalenia błony Êluzowej gardła i krtani, jak równie˝ zapalenia dziàseł, chorób przyz´bia, nawracajàcych aft i pleÊniawek.
Zastosowanie w ginekologii i poło˝nictwie
Chlorheksydyna stosowana przy zabiegach ginekologicznych i poło˝niczych ma postaç roztworów wodnych o st´˝eniu 0,02 – 0,05% CHX. Antyseptyk stosowany w poło˝nictwie musi wykazywaç aktywnoÊç
w obecnoÊci krwi. AktywnoÊç chlorheksydyny w obecnoÊci wydzielin i krwi nie ulega istotnemu osłabieniu,
dlatego zwiàzek ten uznano za najodpowiedniejszy
spoÊród dost´pnych antyseptyków do stosowania
w omawianym obszarze. Roztwór 0,2% chlorheksydyny
znalazł równie˝ zastosowanie do odka˝ania pochwy,
w celu ochrony noworodków przed zaka˝eniem
Streptococcus agalactiae. Dezynfekcja dróg rodnych
roztworem chlorheksydyny chroni przed infekcjami
okołoporodowymi i tym samym zmniejsza ÊmiertelnoÊç
z powodu sepsy.
Zastosowanie w urologii
Chlorheksydyna w postaci roztworów o st´˝eniu
0,05% zarówno w glicerynie jak i w glikolu etylenowym
znalazła zastosowanie jako antyseptyk cewki moczowej
oraz jako Êrodek wspomagajàcy - smarujàcy. Wodne
roztwory zawierajàce 0,02% CHX stosowane sà do irygacji p´cherza moczowego, w przypadku zaka˝eƒ
zwiàzanych z wprowadzaniem cewnika. PodkreÊla si´,
˝e preparaty stosowane do dezynfekcji dróg moczowych powinny byç wodnymi roztworami CHG (glukonianu chlorheksydyny), niezawierajàcymi ˝adnych substancji pomocniczych, ze wzgl´du na mo˝liwoÊç wystàpienia krwiomoczu. Chlorheksydyna w połàczeniu
z lidokainà jest równie˝ stosowana jako składnik ˝elu
przydatnego szczególnie w zabiegach endoskopowych
cewki moczowej. Preparat ułatwia wprowadzenie cewnika lub endoskopu, działa miejscowo znieczulajàco,
ponadto ma działanie antyseptyczne.
Zastosowanie w okulistyce
Rozcieƒczone roztwory 0,05% czystej chlorheksydy-
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ny mogà byç stosowane do przemywania oczu, wy˝sze
st´˝enia oraz substancje pomocnicze mogà prowadziç
do uszkodzenia gałki ocznej.
Dezynfekcja narz´dzi i powierzchni
Chlorheksydyna w roztworach o bardzo małym st´˝eniu 0,02% stosowana jest do krótkotrwałego przechowywania wyjałowionych narz´dzi. Roztwory CHX
o wy˝szych st´˝eniach: (0,15%, 1%, 3,6 – 5,8%) stosowane sà do dezynfekcji pomieszczeƒ w zakładach
opieki zdrowotnej. Sà to najcz´Êciej preparaty zło˝one
i zawierajà oprócz chlorheksydyny glukonianu równie˝
etanol, izopropanol lub chlorek benzyloalkiloamoniowy.
Obecnie dost´pnych jest wiele informacji na temat
chlorheksydyny oraz właÊciwoÊci chemicznych i biologicznych jej soli. Chocia˝ zwiàzki te znane sà od ponad
pół wieku, to nadal ze wzgl´du na ich skutecznoÊç
i zakres działania przeciwdrobnoustrojowego, przedłu˝onà aktywnoÊç bójczà, a tak˝e niewielkà liczb´
i zakres działaƒ niepo˝àdanych, zwiàzki chlorheksydyny cieszà si´ nadal du˝ym zainteresowaniem.
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Zaka˝enia HBV – aktualne zalecenia profilaktyki czynnej
i biernej
Janusz Âlusarczyk
Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego WUM

SpoÊród dotychczas poznanych wirusów hepatotropowych istniejà dost´pne szczepionki przeciw wirusowym zapaleniom wàtroby wywołanym przez HAV i HBV.
Szczepionka przeciw HBV zapobiega równie˝ WZW
wywołanym po zaka˝eniu HDV. Obecnie wiadomo,
˝e zaka˝enie HBV po wytworzeniu si´ formy cccDNA
wirusa i wbudowaniu do genomu hepatocyta mo˝e
trwaç do koƒca ˝ycia.U niektórych osób zaka˝enie
pozostanie nieczynne, natomiast u niektórych uaktywni
si´ i cccDNA b´dzie matrycà dla kolejnych generacji
czàstek wirusowych. Mo˝e to nastàpiç samoistnie,
a mo˝e byç skutkiem immunosupresji naturalnej lub
indukowanej farmakologicznie. Ze wzgl´du na fakt,
˝e niemal 70% zgonów w przebiegu WZW typu B
nast´powało u osób zaka˝onych w wieku < 5 r˝, WHO
rekomendowało w roku 1992 by priorytetem w programach szczepieƒ krajów członkowskich były szczepienia noworodków. W krajach, w których wdro˝ono
szczepienia wszystkich noworodków notuje si´ szybki
spadek nowych zaka˝eƒ HBV, zwłaszcza w kolejnych
rocznikach obj´tych powszechnymi szczepieniami
Szczepionki przeciw HBV dost´pne na rynku sà
przeznaczone dla dzieci i dla dorosłych oraz dla osób
wymagajàcych szczepienia dawkami zawierajàcymi
podwy˝szonà zawartoÊç antygenu szczepionkowego.
Produkowane sà szczepionki monowalentne i skojarzone. Szczepienie podstawowe wykonywane jest jako
zwykle lub przyspieszone. W zwykłym stosuje si´
szczepienie 3 dawkami szczepionki w schemacie 0-16 miesi´cy. Inne schematy szczepienia: 0-2-6 lub 0-1-4
miesiàce dajà podobne wyniki w odniesieniu do skutecznoÊci szczepienia. W przypadku opóênienia podania drugiej dawki szczepionki obecnie zaleca si´ jej jak
najszybsze podanie, natomiast podanie trzeciej dawki
powinno nastàpiç nie wczeÊniej, ni˝ po upływie 8 tygodni od drugiej i 16 tygodni od pierwszej dawki szczepionki. Szczepienie podstawowe przyspieszone mo˝na

wykonaç w schemacie 4-dawkowym (0-7-21 dni + 12
miesiàc) jednà z dwóch obecnie istniejàcych szczepionek posiadajàcych taki zapis rejestracyjny.
Dawki przypominajàce szczepionki zawierajàcej
40 g HBsAg sà zalecane u osób dializowanych po
stwierdzeniu braku anty-HBs lub spadku ich poziomu
< 10 mIU/ml (badanie st´˝enia anty-HBs wykonywaç
corocznie). U innych osób mo˝na rozwa˝yç podanie
dawki/dawek przypominajàcych:zakwalifikowanych do
leczenia immunosupresyjnego, chemio- lub radioterapii, zaka˝onych HIV/AIDS, z chorobami przewlekłymi,
zwłaszcza wàtroby. Zaleca si´ rewakcynacj´ raczej
trzema dawkami szczepionki w schemacie podstawowym, poniewa˝ cz´Êciej nast´puje wzbudzanie produkcji anty-HBs ni˝ po rewakcynacji jedna dawkà.
U osób nadal nieodpowiadajàcych na szczepienie,
z niewykrywalnymi anty-HBs nale˝y uznaç, ˝e trwały
brak odpowiedzi na szczepienie jest prawdopodobnie
zwiàzany z czynnikiem genetycznym i po kontakcie
takich osób ze êródłem zawierajàcym HBV nale˝y
wdro˝yç post´powanie poekspozycyjne.
Bierna profilaktyka WZW B dotyczy post´powania
poekspozycyjnego (po ekspozycji przezskórnej, Êluzówkowej, seksualnej) i polega na domi´Êniowym
podaniu HBIG - najlepiej podczas pierwszych 24
godzin od ekspozycji oraz podaniu jednej dawki szczepionki. Preparaty HBIG do stosowania do˝ylnego
mo˝na podawaç do 72 godzin od ekspozycji. Osoby
dotychczas nieszczepione powinny otrzymaç kolejne
dwie dawki szczepionki zgodnie ze schematem szczepienia. Dzieci urodzone przez matki-nosicielki HBV
powinny otrzymaç HBIG razem z pierwszà dawkà
szczepionki.
Dotychczasowy program szczepieƒ obowiàzkowych
przeciw WZW B w Polsce jest sukcesem polityki zdrowotnej. Populacja Polski < 25 r˝ jest uodporniona
i obserwuje si´ zanik zaka˝eƒ HBV wÊród tej populacji,
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natomiast nowe zaka˝enia wyst´pujà u osób nieszczepionych w wieku powy˝ej 24 lat. Mo˝na przypuszczaç,
˝e taki trend epidemiologiczny utrzyma si´ w najbli˝szych latach. Mo˝na tak˝e przypuszczaç, ˝e ze wzgl´du na wystàpienie szczytowego okresu prokreacji
w latach 2010 -2020 kobiet w wieku 24 – 34 lata
zaszczepionych w ramach obowiàzkowych szczepieƒ
przeciw WZW B nastàpi spadek okołoporodowych
zaka˝eƒ HBV. Przyszły rezerwuar HBV i grupy ryzyka na
zaka˝enie b´dà stanowiły nieszczepione osoby > 25
roku ˝ycia, o ryzykownym stylu ˝ycia oraz nieszczepieni imigranci z terenów endemicznego zaka˝enia HBV.

19
Biuletyn 2012, 1-2 (43)

Nowe akty prawne

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

Nowe rozporzàdzenie Rady Ministrów
w sprawie szczepieƒ pracowniczych
Komentarz Paweł Grzesiowski,
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Fundacja Instytut Profilaktyki Zaka˝eƒ

W dniu 13 stycznia 2012 r. weszło w ˝ycie nowe rozporzàdzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu rodzajów czynnoÊci zawodowych oraz zalecanych szczepieƒ
ochronnych wymaganych u pracowników. Jest to nowy
akt prawny, który zastàpił rozporzàdzenie Min. Zdrowia
w tym zakresie z 2005 r. W stosunku do poprzedniego,
obecne rozporzàdzenie nieznacznie rozszerza zakres
szczepieƒ dla pracowników i dotyczy ró˝nych prac,
ujednolicajàc w ten sposób zasady prowadzenia profilaktyki swoistej z u˝yciem szczepionek dla pracowników wykonujàcych okreÊlone czynnoÊci.
Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie Kodeks
Pracy oraz Ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych, szczepienia dla pracowników
finansowane sà przez pracodawców, którzy powierzajà
pracownikom okreÊlone w rozporzàdzeniu czynnoÊci.
Niestety zakres szczepieƒ nie został w istotny sposób
rozszerzony w stosunku do 2005 r., co nie przekreÊla
mo˝liwoÊci rozszerzenia profilaktyki o inne szczepienia
w drodze negocjacji z pracodawcà w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy oraz rozporzàdzenia o czynnikach
biologicznych w miejscu pracy z 2005 r. W myÊl tych
przepisów, pracodawca powinien zaproponowaç pracownikom wszelkie dost´pne metody ochrony indywidualnej przed zaka˝eniem zwiàzanym z wykonywanymi
obowiàzkami, co stwarza dla pracowników ochrony
zdrowia mo˝liwoÊç poszerzenia swoistej profilaktyki
m.in. o szczepienia przeciw grypie, meningokokom,
wirusowemu zapaleniu wàtroby typu A, krztuÊcowi,
a tak˝e ospie wietrznej czy ró˝yczce, odrze i Êwince.
Wybór szczepieƒ powinien byç podyktowany analizà
ryzyka zwiàzanego z wykonywaniem pracy na konkretnym stanowisku, jak równie˝ indywidualnymi predyspozycjami pracownika, w szczególnoÊci faktem przechorowania w przeszłoÊci chorób zakaênych wieku dzieci´cego. Pracodawca w podmiocie wykonujàcym działalnoÊç leczniczà powinien wykorzystaç ka˝dà mo˝li-

woÊç czynnego uodpornienia pracownika przeciw
potencjalnym zaka˝eniom, które sà zwiàzane wykonywaniem pracy na okreÊlonym stanowisku.
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynnoÊci
zawodowych oraz zalecanych szczepieƒ ochronnych
wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, ˝ołnierzy
lub podwładnych podejmujàcych prac´, zatrudnionych
lub wyznaczonych do wykonywania tych czynnoÊci
(DZIENNIK USTAW RP, z 13 stycznia 2012 r. pozycja 40)
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009
r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr
257, poz. 1723) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Ustala si´ wykaz rodzajów czynnoÊci zawodowych oraz zalecanych szczepieƒ ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, ˝ołnierzy lub
podwładnych podejmujàcych prac´, zatrudnionych lub
wyznaczonych do wykonywania tych czynnoÊci, stanowiàcy załàcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem ogłoszenia.
Wykaz Rodzajów czynnoÊci zawodowych oraz zalecanych szczepieƒ ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, ˝ołnierzy lub podwładnych
podejmujàcych prac´, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynnoÊci
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Nowe rozporzàdzenie Min. Zdrowia w sprawie listy
czynników alarmowych, rejestrów zaka˝eƒ szpitalnych
i czynników alarmowych oraz raportów
o bie˝àcej sytuacji epidemiologicznej szpitala
Komentarz Paweł Grzesiowski,
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Fundacja Instytut Profilaktyki Zaka˝eƒ

Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w sprawie listy
czynników alarmowych, rejestrów zaka˝eƒ szpitalnych
i czynników alarmowych oraz raportów o bie˝àcej sytuacji epidemiologicznej szpitala z dnia 23 grudnia 2011
r. jest ostatnim z serii rozporzàdzeƒ dotyczàcych kontroli zaka˝eƒ szpitalnych do których delegacje dla
Ministerstwa Zdrowia zawiera ustawa z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi . Rozporzàdzenie to zast´puje
poprzedni akt prawny w tym zakresie pochodzàcy
z 2005 r., który decydował o kształcie nadzoru nad
zaka˝eniami szpitalnymi przez ostatnie 7 lat.
Porównujàc oba rozporzàdzenia, mo˝na dojÊç do
wniosku, ˝e obecny akt prawny jest wyraênie ograniczony w treÊci, usuni´to z niego w stosunku do uprzednio obowiàzujàcych przepisów, wiele wa˝nych elementów, bez których, według niektórych opinii, monitorowanie i rejestracja zaka˝eƒ szpitalnych i czynników
alarmowych b´dà mniej efektywne. Jednak wydaje si´,
˝e obawy te nie majà uzasadnienia, poniewa˝ jeÊli weêmiemy pod uwag´ zmiany w aktualnie obowiàzujàcej
ustawie z 2008 r. niektóre istotne przepisy zawarte
w rozporzàdzeniu z 2005 r. wynikajà bezpoÊrednio z
ustawy, nie było wi´c potrzeby umieszczania ich w rozporzàdzeniu.
W tym miejscu, mo˝na zadaç pytanie o motywy tych
zmian prawnych, które nastàpiły mimo wielu uwag Êrodowiska, zarówno piel´gniarek epidemiologicznych,
lekarzy epidemiologów szpitalnych, jak i mikrobiologów
klinicznych. Jak si´ okazuje po dokładnej analizie treÊci
uzasadnienia rozporzàdzenia, najistotniejszà rol´
w obecnym systemie tworzenia prawa majà prawnicy legislatorzy. Tworzenie prawa w Polsce podlega Êcisłej

kodyfikacji i nie jest mo˝liwe odstàpienie od tych
zasad, mimo ÊwiadomoÊci niedoskonałoÊci tworzonych przepisów. Podstawowà zasadà w legislacji realizowanà aktualnie ze szczególnà pieczołowitoÊcià, jest
fakt, i˝ obowiàzki na obywateli i instytucje mo˝na nakładaç jedynie w drodze ustaw, natomiast rozporzàdzenia
słu˝à jedynie do doprecyzowania technicznych szczegółów, o czym decyduje treÊç delegacji zawartej
w ustawie. A zatem pojawiła si´ nowa sytuacja dla ekspertów i legislatorów - koniecznoÊç wprowadzenia do
ustawy wielu szczegółowych przepisów, jeÊli majà mieç
charakter obowiàzkowy, a rozporzàdzenie mo˝e byç
doszczegółowieniem zawartych w ustawie zasad.
Niestety takie podejÊcie jest odmienne od praktyki legislacyjnej stosowanej przed 2007 r., co oznacza, ˝e aby
powtórnie opisaç pewne zasady w rozporzàdzeniach,
konieczne byłoby wczeÊniejsze zapisanie ich w postaci artykułów w ustawie oraz doprecyzowanie delegacji
dla Ministra Zdrowia, który według tych szczegółowych
wytycznych, przygotowuje poszczególne rozporzàdzenia. Efektem tej odmiennej praktyki legislacyjnej jest
obecnie brak podstaw prawnych do umieszczenia
w rozporzàdzeniach niektórych przepisów tworzonych
przed 2007 r. W konkretnych rozporzàdzeniach
konieczne było w myÊl nowego podejÊcia, wykreÊlenie
tych wszystkich przepisów, dla których brakowało podstawy prawnej w ustawie. Z tego powodu znikn´ły niektóre przepisy z rozporzàdzenia o rejestracjach i raportach zaka˝eƒ zakładowych z 2005 r., poniewa˝ w delegacji do tego rozporzàdzenia w ustawie z 2008 r.
zawarto konkretne wskazania dla Ministra Zdrowia,
a mianowicie koniecznoÊç okreÊlenia listy czynników
alarmowych, sposobu prowadzenia rejestru zaka˝eƒ
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szpitalnych i czynników alarmowych, udost´pniania
danych nim obj´tych oraz okres ich przechowywania,
a tak˝e wzorów oraz sposobu sporzàdzania raportów o
bie˝àcej sytuacji epidemiologicznej szpitala oraz tryb
i terminy ich przekazywania właÊciwemu paƒstwowemu
inspektorowi sanitarnemu. Przy tak sformułowanej
delegacji ustawowej, konieczne było usuni´cie z przedmiotowego rozporzàdzenia niektórych szczegółów,
w tym wykazu zawartoÊci kart zaka˝enia szpitalnego
i czynnika alarmowego (umieszczono je w ustawie),
osoby wypełniajàce te karty i sposób weryfikacji ich treÊci (zamieniono je na konsultacj´ zespołu kontroli
zaka˝eƒ szpitalnych), usuni´to raporty półroczne
(zast´pujàc je raportem okresowym). Pozostałe przepisy zostały utrzymane, a nawet poszerzone, zgodnie
z delegacjà ustawowà, w tym okres przechowywania
i udost´pnianie danych z rejestru.
Poni˝ej zamieszczamy
miotowego rozporzàdzenia.

pełny

tekst

przed-

Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w sprawie listy
czynników alarmowych, rejestrów zaka˝eƒ szpitalnych i
czynników alarmowych oraz raportów o bie˝àcej sytuacji epidemiologicznej szpitala z dnia 23 grudnia 2011
r. Dz.U.11.294.1741 z dnia 30 grudnia 2011 r.
Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009
r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i
Nr 257, poz. 1723) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1)
list´ czynników alarmowych;
2)
sposób prowadzenia rejestru zaka˝eƒ szpitalnych i czynników alarmowych, udost´pniania
danych nim obj´tych oraz okres ich przechowywania;
3)
wzory oraz sposób sporzàdzania raportów o
bie˝àcej sytuacji epidemiologicznej szpitala
oraz tryb i terminy ich przekazywania właÊciwemu paƒstwowemu inspektorowi sanitarnemu.
§ 2. List´ czynników alarmowych okreÊla załàcznik
nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Rejestr zaka˝eƒ szpitalnych i czynników

alarmowych, zwany dalej „rejestrem”, jest prowadzony w formie indywidualnych kart rejestracji
w porzàdku chronologicznym lub alfabetycznym.
2. Ka˝da indywidualna karta rejestracji jest oznaczona kolejnym numerem i dotyczy wystàpienia pojedynczego przypadku zaka˝enia szpitalnego lub czynnika
alarmowego, potwierdzonego u osoby hospitalizowanej w toku udokumentowanej konsultacji, o której
mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi, zwanej dalej „ustawà”.
3. Dane w rejestrze sà przechowywane przez okres
nie krótszy ni˝ 20 lat.
§ 4. Dane z rejestru sà udost´pniane:
1)
do wglàdu w szpitalu;
2)
przez sporzàdzanie kopii:
a) papierowych, poÊwiadczonych za zgodnoÊç
z oryginałem, przez kierownika, o którym mowa w art.
14 ust. 2 ustawy, zwanego dalej „Kierownikiem”, lub
osob´ przez niego upowa˝nionà,
b) w formie pliku elektronicznego.
§ 5. 1. Raporty o bie˝àcej sytuacji epidemiologicznej szpitala, sporzàdzane w postaci tabel, których
układ jest okreÊlony we wzorach raportów zawartych
w załàcznikach nr 2-4 do rozporzàdzenia, obejmujà:
1)
raport wst´pny o podejrzeniu lub wystàpieniu
ogniska epidemicznego, którego wzór jest
okreÊlony w załàczniku nr 2 do rozporzàdzenia;
2)
raport koƒcowy z wygaszenia ogniska epidemicznego, którego wzór jest okreÊlony
w załàczniku nr 3 do rozporzàdzenia;
3)
raport okresowy obejmujàcy okres nie dłu˝szy
ni˝ rok kalendarzowy, którego wzór jest okreÊlony w załàczniku nr 4 do rozporzàdzenia.
2. Kierownik przekazuje z urz´du właÊciwemu paƒstwowemu inspektorowi sanitarnemu:
1)
raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – w terminie 24 godzin od powzi´cia podejrzenia lub
stwierdzenia wystàpienia ogniska epidemicznego;
2)
raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – w terminie do 30 dni od daty zakoƒczenia wygaszenia ogniska epidemicznego;
3)
raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – w ter-
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minie 30 dni od dnia jego sporzàdzenia, a
je˝eli raport obejmuje okres roku kalendarzowego, nie póêniej ni˝ do dnia 15 lutego
nast´pnego roku kalendarzowego.
§ 6. Rejestry zaka˝eƒ zakładowych prowadzone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stajà si´ rejestrem.
§ 7. Raport roczny o zaka˝eniach zakładowych
i drobnoustrojach alarmowych za 2011 r. sporzàdza
Kierownik na podstawie wzoru raportu rocznego
o zaka˝eniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych
okreÊlonego
w
dotychczasowych
przepisach i przekazuje właÊciwemu paƒstwowemu
inspektorowi sanitarnemu do dnia 15 lutego 2012 r.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1
stycznia 2012 r.

Nowe akty prawne

LISTA CZYNNIKÓW ALARMOWYCH
1)
gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus)
oporny na metycylin´ (MRSA) lub glikopeptydy
(VISA lub VRSA) lub oksazolidynony;
2)
enterokoki (Enterococcus spp.) oporne na glikopeptydy (VRE) lub oksazolidynony;
3)
pałeczki Gram-ujemne Enterobacteriaceae
spp. wytwarzajàce beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (np. ESBL,
AMPc, KPC) lub oporne na karbapenemy lub
inne dwie grupy leków lub polimyksyny;
4)
pałeczka ropy bł´kitnej (Pseudomonas aeruginosa) oporna na karbapenemy lub inne dwie
grupy leków lub polimyksyny;
5)
pałeczki niefermentujàce Acinetobacter spp.
oporne na karbapenemy lub inne dwie grupy
leków lub polimyksyny;
6)
szczepy chorobotwórcze laseczki beztlenowej
Clostridium difficile oraz wytwarzane przez nie
toksyny A i B;
7)
laseczka beztlenowa Clostridium perfringens;
8)
dwoinka zapalenia płuc (Streptococcus pneumoniae) oporna na cefalosporyny III generacji
lub penicylin´;
9)
grzyby Candida oporne na flukonazol lub inne
leki z grupy azoli lub kandyn;
10) grzyby Aspergillus;
11) rotawirus (rotavirus);
12) norowirus (norovirus);
13) wirus syncytialny (respiratory syncytial virus);
14) wirus zapalenia wàtroby typu B;
15) wirus zapalenia wàtroby typu C;
16) wirus nabytego niedoboru odpornoÊci u ludzi
(HIV);
17) biologiczne czynniki chorobotwórcze izolowane z krwi lub płynu mózgowo-rdzeniowego,
odpowiedzialne za uogólnione lub inwazyjne
zaka˝enia.
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Sprawozdanie z XVI Ogólnopolskiego Sympozjum
Kierowniczej Kadry Medycznej „Profilaktyka
i zwalczanie zaka˝eƒ szpitalnych”
El˝bieta Lejbrandt, Anna Tymoczko
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Warszawa

W dniach 24-25 listopada 2011 r, odbyło si´ ju˝ XVI
Ogólnopolskie Sympozjum Kierowniczej Kadry
Medycznej „Profilaktyka i zwalczanie zaka˝eƒ szpitalnych”, zorganizowane przez Instytut Problemów
Ochrony Zdrowia.
Wykład inauguracyjny na temat „Posocznice jelitowo
pochodne” wygłosił prof. Jacek Juszczyk. Prelegent
przypomniał, ˝e posocznica jest na 10 miejscu na liÊcie
zgonów, a koszt jej leczenia w USA u pacjenta wynosi
22 000 dolarów. Tylko w 45% przypadków otrzymujemy
dodatni wynik hodowli z krwi, a w połowie przypadków
nie mo˝na potwierdziç êródła posocznicy. W dalszej
cz´Êci wykładu zostały omówione Toll-like receptory
(TLR) zwane receptorami „bramkowymi”, które wyst´pujà na powierzchni komórek oraz wewnàtrzkomórkowo na błonie endosomów. Receptory te odgrywajà
szczególnà rol´ w rozpoznawaniu zaka˝eƒ, poÊredniczà w odpowiedzi immunologicznej wrodzonej.
OdpornoÊç wrodzona pełni istotnà rol´ w rozwoju
obronnoÊci, rol´ nie mniejszà ni˝ odpornoÊç nabyta.
Zapewnia szybkie rozpoznanie patogenu i natychmiastowà reakcj´ obronnà organizmu a tak˝e ma wpływ na
rozwój swoistej odpowiedzi nabytej pojawiajàcej si´
z pewnym opóênieniem.
Nast´pnie został omówiony problem wirulencji
mikroorganizmów, który jest poj´ciem wzgl´dnym,
zale˝y nie tylko od zjadliwoÊci drobnoustrojów ale równie˝ od odpornoÊci człowieka. Cecha wirulencji to zdolnoÊç drobnoustrojów do przyczepiania si´ do receptorów komórki, przenikni´cie do komórki, namno˝enie
oraz uszkodzenie tkanek zainfekowanego organizmu.
Do wirulencji mo˝emy zaliczyç te˝ system „quorum
sensing” – umiej´tnoÊç porozumiewania si´ mi´dzy
sobà bakterii za pomocà czàsteczek zwiàzków che-

micznych. Prelegent przedstawił funkcje immunoregulatorowe komórek nabłonka jelitowego; powstawanie
posocznicy w przypadku zaburzeƒ działania jelit spowodowane przerwaniem Êluzówki, translokacjà bakterii,
zaburzeniem perystaltyki, kolonizacjà innymi bakteriami. Wspomniał, ˝e jelito to du˝y narzàd odpornoÊciowy
z wyspecjalizowanymi komórkami majàcy powierzchni´ 300-400 m2, w którym znajduje si´ 300-500 gatunków bakterii dajàcych 1,5 kg masy.
Pierwsza sesja poÊwi´cona była zaka˝eniom okołooperacyjnym i prowadzona przez prof. Krzysztofa
Bieleckiego. Jako pierwszy wystàpił dr Paweł
Grzesiowski wygłaszajàc wykład na temat „Nowe zaka˝enia w bloku operacyjnym”. Obszerne streszczenie
tego wykładu b´dzie zamieszczone oddzielnie w kolejnym numerze biuletynu SHL. Nast´pny wykład na
temat „Zaka˝enia miejsca operowanego” wygłosił prof.
Krzysztof Bielecki. Najwa˝niejszym czynnikiem w zapobieganiu zaka˝enia miejsca operowanego w bliku operacyjnym jest przestrzeganie rekomendacji i edukacja
personelu. Najcz´stszym powikłaniem chirurgicznym
okołooperacyjnym jest zaka˝enie miejsca operowanego (ZMO), szacuje si´, ˝e w operacjach czystych takich
jak np. operacje przepukliny, operacja na gruczole piersiowym ZMO wyst´puje w około 1% , natomiast w operacjach czysto-ska˝onych np. w obr´bie jelita grubego
a˝ w około 11%. Prelegent przypomniał podział ran w
zale˝noÊci od gł´bokoÊci penetracji zaka˝enia na:
– zaka˝enie powierzchowne obejmujàce skór´,
tkank´ podskórnà
– zaka˝enie gł´bokie, poni˝ej powi´zi
– zaka˝enie jamy ciała.
W zapobieganiu ZMO oraz zmniejszaniu ryzyka
zaka˝enia odgrywa rol´ wiele czynników. Przed opera-
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cjà nale˝y braç pod uwag´ i stosowaç nast´pujàce
działania zarówno w stosunku do pacjenta jak i personelu. Istotny jest krótki okres pobytu chorego w szpitalu przed operacjà, kàpiel całego ciała pacjenta przed
operacjà, właÊciwe usuni´cie owłosienia ze skóry,
wyrównanie zaburzeƒ metabolicznych i ˝ywieniowych,
zaprzestanie palenia i picia kilka dni przed operacjà,
prawidłowe przygotowanie skóry pacjenta, właÊciwa
profilaktyka antybiotykowa. Personel przed operacjà
musi poprawnie umyç i zdezynfekowaç r´ce. Prelegent
przypomniał, ˝e rok bie˝àcy jest ogłoszony przez WHO
rokiem czystych ràk, WHO ogłosiło program pt. „Save
lives – clean your hands”. Nale˝y równie˝ braç pod
uwag´ czynniki zwiàzane z wiekiem pacjenta, jego stan
zdrowia. W okresie Êródoperacyjnym istotne jest atraumatyczne działanie chirurga, przestrzeganie zasad
aseptyki i antyseptyki, zapewnienie prawidłowej ciepłoty ciała operowanego, prawidłowe utlenowanie chorego, pulsacyjne płukanie rany przed jej zamkni´ciem,
dobre ukrwienie rany z małà iloÊcià tkanek martwiczych
i ciał obcych w ranie. W okresie pooperacyjnym równie˝ mo˝e dojÊç do zaka˝enia miejsca operowanego.
Dlatego te˝ nale˝y jak mo˝na najwczeÊniej usuwaç
dreny, jak najwczeÊniej uruchamiaç chorego, wprowadzaç wczesne ˝ywienie dojelitowe, stosowaç prawidłowe procedury zmiany opatrunków. Racjonalne zapobieganie zaka˝eniu to koniecznoÊç poznania czynników ryzyka zaka˝enia ze strony pacjenta, personelu,
choroby i Êrodowiska.
Nast´pny wykład na temat „Czynniki ryzyka zaka˝eƒ
okołooperacyjnych” wygłosiła mgr Maria CiuruÊ.
Prelegentka zwróciła uwag´ w swojej prezentacji na
rzadko wspominane czynniki ryzyka zaka˝eƒ zwiàzane
z opiekà nad pacjentem w okresie przedoperacyjnym,
w czasie pobytu chorego na bloku operacyjnym oraz
w okresie pooperacyjnym. W okresie przedoperacyjnym
czynniki ryzyka to przede wszystkim: długi pobyt pacjenta w szpitalu przed operacjà, stosowanie w niewłaÊciwym czasie profilaktyki okołooperacyjnej, niedostateczna higiena jamy ustnej i ciała pacjenta, niewłaÊciwe usuni´cie owłosienia ze skóry pola operacyjnego, a tak˝e
sposób transportu chorego do bloku operacyjnego i do
sali operacyjnej. Ka˝dy z tych czynników został dokładnie omówiony. Ryzyko zaka˝enia pacjenta w obr´bie
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bloku operacyjnego to przede wszystkim zwrócenie
uwagi na prawidłowoÊç i skutecznoÊç dezynfekcji skóry
pola operacyjnego (odpowiedni preparat dezynfekcyjny,
czas działania tego preparatu, prawidłowe naniesienie
preparatu na skór´), prawidłowa higiena ràk personelu
zespołu operacyjnego (stosowanie preparatów spełniajàcych wymagania norm polskich i europejskich), prawidłowe obło˝enie pola operacyjnego (koniecznoÊç stosowania bielizny operacyjnej – barierowej, która jest wyrobem medycznym i musi byç zgodna z normami, odejÊcie od bielizny bawełnianej), zasady obowiàzujàce
w czasie obkładania pola operacyjnego serwetami chirurgicznymi, niewłaÊciwe drenowanie ran, nadmierne
wychłodzenie organizmu pacjenta, niestosowanie profilaktyki przeciwodle˝ynowej w czasie długotrwałych operacji (długotrwały ucisk na tkanki, niedokrwienie tkanek
stanowi du˝e ryzyko powstania odle˝yn). Prelegentka
omówiła równie˝ problem biofilmu zwiàzanego z zaka˝eniem miejsca operowanego. Prawidłowe przygotowanie pacjenta i skóry pola operacyjnego jest bardzo istotna sprawà w trakcie zabiegów, w czasie których wszczepiane sà implanty(np. protezy stawów, koÊci, protezy
naczyniowe, zastawki , implanty piersiowe, rozruszniki
serca). Kolonizacja implantu drobno ustrojami z okolic
miejsca operowanego mo˝e doprowadziç do rozmno˝enia si´ ich w organizmie pacjenta i powstania biofilmu
na materiałach wszczepionych, w wyniku czego dochodzi do zaka˝enia miejsca operowanego i klinicznych
objawów wiele tygodni a nawet miesi´cy po operacji (w
tym przypadku zaka˝enie miejsca operowanego uznaje
si´ nawet po roku od czasu wykonania zabiegu).
W czasie wykładu wspomniano równie˝ o czynnikach ryzyka zwiàzanych z nadu˝ywaniem antybiotyków, nieprzestrzeganiu podstawowych zasad higieny w
okresie pooperacyjnym, brakach w personelu, zag´szczeniu chorych na oddziałach.
Ostatni wykład w tej sesji wygłosiła mgr Anna
Bojanowska-Juste na temat „Najcz´stsze bł´dy procesów dekontaminacji mogàce skutkowaç zaka˝eniom
okołooperacyjnym”.
Prelegentka w swoim wystàpieniu omówiła ka˝dy
punkt dotyczàcy procesów dekontaminacji narzàdzi
i sprz´tu medycznego, który ma istotne znaczenie
w osiàgni´ciu celu jakim jest skutecznoÊç sterylizacji
na poziomie SAL-10-6.
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– Czyszczenie i dezynfekcja: zwracanie uwagi na
właÊciwy dobór preparatów dezynfekcyjnych
i myjàcych i ich st´˝enie, temperatur´ i czas ich
stosowania, u˝ycie dobrej jakoÊci wody do tych
procesów.
– Kontrola funkcjonalnoÊci poszczególnych narz´dzi
w zestawie.
– Stosowanie prawidłowych materiałów opakowaniowych do sterylizacji o dobrej jakoÊci, kontrola
jakoÊci zamykania pakietów szczególnie zgrzewu.
– Prawidłowy załadunek sterylizatora zgodny z obj´toÊcià komory.
– Dobranie prawidłowego rodzaju sterylizacji
w zale˝noÊci od rodzaju narz´dzi i sprz´tu poddawanego tym procesom.
– Prawidłowe przechowywanie wysterylizowanych
pakietów ze zwróceniem uwagi na termin wa˝noÊci.
– Otwieranie pakietów na bloku operacyjnym
z zachowaniem zasad aseptyki.
Sesja druga prowadzona przez prof. Zofi´ Zwolskà
poÊwi´cona była Higienie szpitalnej i dezynfekcji ze
szczególnym zwróceniem uwagi na pràtki gruêlicy.
Pierwszy referat na temat „Zaka˝enia szpitalne wywołane pràtkami gruêlicy w Polsce” wygłosiła prof. Ewa
Augustynowicz-Kopeç. Zaka˝enia szpitalne spowodowane pràtkami gruêlicy sà bardzo rzadko rejestrowane.
Nierozpoznani chorzy pràtkujàcy stanowià zagro˝enie
dla innych pacjentów jak równie˝ dla personelu
medycznego. Ryzyko zaka˝enia gruêlicà w Êrodowisku
szpitalnym jest prawie wyłàcznie zale˝ne od st´˝enia
czàstek infekcyjnych w powietrzu, dlatego te˝ szybkie
rozpoznanie i poddanie leczeniu pacjenta pràtkujàcego jest najistotniejszà sprawà, poniewa˝ przestaje byç
on êródłem zagro˝enia. Nale˝y zaznaczyç, ˝e niezidentyfikowani ludzie pràtkujàcy stanowià szczególne
zagro˝enie dla chorych o obni˝onej odpornoÊci poddawanych leczeniu przeciwnowotworowemu, po transplantacjach, dializowanych, dzieci do 5 roku ˝ycia
i osób starszych . Du˝e znaczenie w transmisji pràtków
w placówkach słu˝by zdrowia ma sprz´t medyczny,
a szczególnie bronchoskopy i gastroskopy. Najwy˝sze
strefy zagro˝enia w szpitalach to: sale z chorymi pràtkujàcymi, boksy lub pokoje do pobierania plwociny,

sale bronchoskopowi, pokoje badaƒ spirometrycznych, laboratoria pràtka. Wprowadzenie metod molekularnych badania pràtków dało mo˝liwoÊç przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego w przypadku
podejrzenia o infekcje wewnàtrzszpitalne, przeÊledzenie dróg transmisji i ich przeci´cie. Najbardziej nara˝one na zachorowanie sà osoby przebywajàce w otoczeniu chorego, utrzymujàce z nim cz´ste kontakty tzw. I
kràg epidemiologiczny o najwy˝szym indeksie ryzyka
zaka˝enia. Osoby te powinny byç poddane badaniom
medycznym celem wykluczenia gruêlicy.
Nast´pny referat na temat „Metody zapobiegania
transmisji pràtków gruêlicy w placówkach opieki
medycznej. Rekomendacje EU i polskie realia” wygłosiła prof. Zofia Zwolska. Prelegentka przypomniała,
˝e pomimo wprowadzenia 90 lat temu powszechnych
szczepieƒ BCG, 60 lat temu leków przeciwpràtkowych,
gruêlica nadal jest wielkim zabójcà powodujàc Êmierç
około 3 milionów ludzi rocznie na Êwiecie. Gruêlica to
problem organizacyjno-ekonomiczny a nie tylko
medyczny. W Polsce notuje si´ coroczny spadek
zachorowaƒ na gruêlic´, jednak w porównaniu z innymi
krajami Europy sytuacja epidemiologiczna jest niezadowalajàca, zapadalnoÊç na gruêlic´ w Polsce wynosi
około 20 przypadków na 100 000 rocznie. Uwa˝a si´,
˝e problem gruêlicy w danym kraju mo˝na uznaç za
opanowany, gdy wyst´puje ona z cz´stotliwoÊcià 1
chory na 100 000 ludzi zdrowych.
Systematyczne badania nad gruêlicà jako chorobà
zawodowà rozpocz´to w wielu krajach dopiero
w latach 70-tych, mimo, ˝e ju˝ na poczàtku XX wieku
obserwowano du˝o wi´ksze ryzyko zaka˝enia si´ od
chorych dla personelu medycznego. W latach 90-tych
WHO ogłosiło zagro˝enie Êwiata gruêlicà i uÊwiadomiło istniejàcy w placówkach słu˝by zdrowia problem
gruêlicy jako choroby zawodowej. Dopiero teraz mo˝na
zidentyfikowaç êródło zaka˝enia i transmisj´ pràtków
gruêlicy, dzi´ki badaniom molekularnym, mo˝na dzi´ki
temu potwierdziç gruêlic´ jako zaka˝enie szpitalne.
Najwa˝niejszym elementem ograniczenia do minimum nara˝enia pacjenta i personelu na zaka˝enie
gruêlicà jest natychmiastowe izolowanie chorych, u których stwierdzono lub podejrzewa si´ gruêlic´. Izolacja
mo˝e byç zakoƒczona jedynie po zastosowaniu che-
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mioterapii potwierdzonej trzema ujemnymi posiewami
plwociny pobranej w ró˝nych dniach. Prelegentka
w dalszej cz´Êci referatu przekazała zasady jakie
zostały opracowane w wytycznych CDC, przyj´tych
przez EU, które opierajà si´ na 3-stopniowej hierarchii:
– nadzorze administracyjnym (metody izolowania
chorych pràtkujàcych, szybka identyfikacja osób
nara˝onych na infekcj´, szybkie diagnozowanie
podejrzanych, leczenie, prowadzenie badaƒ przesiewowych u pracowników, edukacja pracowników),
– kontroli Êrodowiska (nadzór nad urzàdzeniami
zapobiegajàcymi wewnàtrzszpitalnemu rozprzestrzenianiu si´ pràtków gruêlicy tj. odpowiednia
wentylacja, dezynfekcja powietrza, sprawne działanie komór laminarnych w laboratorium i inne),
– osobista ochrona pracowników (zabezpieczenie
si´ przed wdychaniem powietrza zaka˝onego pràtkami: maski z filtrami stosowane w miejscach najwy˝szego zagro˝enia takich jak: izolatki dla chorych pràtkujàcych, podczas indukowania kaszlu
u chorych w celu otrzymania od nich plwociny,
w salach bronchoskopowych, w salach autopsyjnych, w salach badaƒ pirometrycznych).
Ostatni referat w tej sesji wygłosił dr Bernard Meyer
na temat „Tolerancja skórna Êrodków do dezynfekcji
ràk”. Prelegent przedstawił wyniki badania subiektywnej oceny preparatów do dezynfekcji ràk w płynie
i w postaci ˝elu. Badania były przeprowadzone, poniewa˝ stwierdzono, ˝e ocena przez pracowników preparatów dezynfekcyjnych opiera si´ przede wszystkim na
odczuciach, zgłaszany brak tolerancji skóry nie zawsze
jest zgodny z wynikami dermatologicznymi danego
preparatu. Opinia pracowników na temat preparatów
do wcierania w skór´ ràk jest cz´sto oparta na subiektywnych przekonaniach ni˝ na faktach.
Sesja III Polskiego Towarzystwa Zaka˝eƒ Szpitalnych
prowadzona była przez prof. Małgorzat´ Bulanda.
Pierwszy referat na temat „Nowe mo˝liwoÊci wykrywania bakterii we krwi” wygłosiła prof. Małgorzata
Bulanda. Prelegentka omówiła wyniki badania, którego
celem było:
– porównanie czułoÊci wykrywania bakterii we krwi
przy u˝yciu klasycznej diagnostyki (posiew mikro-
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biologiczny oraz hodowla krwi w systemie hodowli
monitorowanej BACTEC 9050), która trwa co najmniej 24 godziny oraz metod molekularnych PCR i
FISH (fluorescencyjna hybrydyzacja in situ) , w których wynik otrzymujemy nawet po godzinie
– standaryzacja metod molekularnych w celu szerszego ich wykorzystania w rutynowej diagnostyce
mikrobiologicznej.
Krew pochodziła od pacjentów hospitalizowanych
w trzech krakowskich szpitalach.
Wst´pne wyniki, które przekazała prelegentka
pozwalajà na stwierdzenie, ˝e badania molekularne
zarówno PCR jak i FISH sà metodami bardziej czułymi
ni˝ metody klasyczne, pozwalajà na wykrywanie DNA
pochodzàcego nawet z pojedynczych komórek bakteryjnych lub z martwych bakterii, zostanie znaczàco
skrócony czas potrzebny do otrzymania wyniku badania, a po standaryzacji metod istnieje mo˝liwoÊç propozycji włàczenia metod genetycznych do diagnostyki
najci´˝szych bakteryjnych zaka˝eƒ wyst´pujàcych
u ludzi.
Nast´pny referat na temat „Parazytozy tropikalne a
krwiodawstwo” wygłosiła dr Dominika Salomon.
Preparaty krwi, bardzo skuteczne leki mogà uratowaç
˝ycie chorego ale niosà te˝ z sobà niebezpieczeƒstwo
wystàpienia mi´dzy innymi chorób zakaênych, które
mogà znaleêç si´ we krwi dawcy. Prelegentka wymieniła patogeny, które mogà zostaç przeniesione drogà
krwi, a mianowicie, wirusy, bakterie, a tak˝e paso˝yty,
które omówiła dokładnie. Przenoszenie paso˝ytów jest
realnym problemem w krwiodawstwie, spowodowane
jest to coraz wi´kszà popularnoÊcià podró˝y, a co najwa˝niejsze przebiegiem zara˝eƒ przez dłu˝szy okres
bez objawów albo specyficznà symptomatologià, która
pozwala choremu normalnie funkcjonowaç. Pobranie
krwi w tym okresie od dawcy powoduje niebezpieczeƒstwo wystàpienia zaka˝eƒ u biorcy. Prelegentka wymieniła w czasie wykładu, zara˝enia, jakie mogà mieç miejsce w tych przypadkach. Najwa˝niejszà parazytozà jest
malaria ze wzgl´du na szerokie rozprzestrzenienie
(dotyczy ponad 100 krajów Êwiata), a tak˝e niecharakterystyczne dolegliwoÊci utrudniajàce diagnoz´.
Nast´pna choroba paso˝ytnicza to babeszjoza, choroba wyst´pujàca u człowieka rzadko, przenoszona
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przez kleszcze, u człowieka zdrowego mogàca nie
dawaç ˝adnych objawów, natomiast mogàca spowodowaç Êmierç u człowieka z upoÊledzeniem odpornoÊci. Pochodzenie pierwotniakowe ma te˝ leiszmanioza
(choroba kala-azar) i jej najgroêniejsza postaç trzewna
majàca długi okres wyl´gania (3-18 miesi´cy) przenoszona na człowieka przez moskity. Trypanosoma amerykaƒska – choroba Chagasa wyst´pujàca endemicznie w Ameryce Ârodkowej i Południowej ma krótkotrwałe objawy poczàtkowe i długi okres bezobjawowy fazy
przewlekłej mogàcy trwaç 10-20 lat koƒczàcy si´ zmianami w wielu układach. Choroba jest przenoszona
przez pluskwiaki.
Celem zminimalizowania niebezpieczeƒstwa przeniesienia choroby poprzez podanie preparatów krwiopochodnych, nale˝y z dawcà przeprowadziç wnikliwy
wywiad odnoÊnie jego wczeÊniejszych podró˝y a tak˝e
hospitalizacji i wizyt lekarskich po powrocie z podró˝y.
Prelegentka przekazała, ˝e szczegółowe kryteria dyskwalifikacji dawców, którzy byli na terenach endemicznych wybranych chorób tropikalnych m. in. leiszmaniozy, babeszjozy, malarii choroby Chagasa, zawiera
załàcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 31
grudnia 2009 r zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi . Osoby, które kiedykolwiek chorowały na
babeszjoz´, chorob´ Chagasa lub leiszmanioz´ trzewna ju˝ nigdy nie mogà byç dawcami krwi, natomiast
przebycie malarii dyskwalifikuje dawc´ tylko czasowo –
musi byç skuteczne leczenie i poddanie si´ badaniom
kontrolnym po przynajmniej 4 miesiàcach od wyzdrowienia. Nale˝y dodaç, ˝e osoba, która podaje w wywiadzie powrót ze strefy endemicznej malarii, równie˝
przed pobraniem od niej krwi musi byç poddana obserwacji i badaniu w kierunku zarodêca zimnicy.
Nast´pny wykład dr Jadwigi Wójkowskiej-Mach dotyczył „Póênych zaka˝eƒ krwi u noworodków z bardzo
małà masà urodzeniowà”. Prelegentka przekazała, ˝e w
Polsce rodzi si´ około 1500 noworodków z masà urodzeniowà poni˝ej 1500 g, a wykazana umieralnoÊç tej
grupy wynosi 24,3%. Omówiła prac´, której celem była
analiza póênych zaka˝eƒ krwi w oddziałach Polskiej
Sieci Neonatologicznej. Kierownikiem sieci była prof. Dr
hab. Ewa Helwich a realizatorami 6 oddziałów neonatologicznych w Polsce. Badaniem obj´to 910 noworod-

ków o masie urodzeniowej poni˝ej 1500 g. Prelegentka
omówiła wyniki badania (skumulowany współczynnik
zachorowalnoÊci wyniósł ogółem 68,5%), które wskazujà na koniecznoÊç ograniczenia ryzyka wyst´powania
zaka˝eƒ zwiàzanych z linià naczyniowà oraz przygotowania i wdro˝enia polskich rekomendacji.
Ostatni wykład tej sesji wygłosiła dr Beata
Màczyƒska na temat „Zaka˝enia krwi zwiàzane
z dost´pem naczyniowym”. Prelegentka przypomniała,
˝e cewniki naczyniowe to element nieodzowny
w medycynie, ratujà ˝ycie pacjenta, drogà cewników
do˝ylnych podawanych jest wiele leków, prowadzone
jest ˝ywienie pozajelitowe, transfuzje krwi, uzupełniane
sà płyny i elektrolity, wykonywane badania diagnostyczne. Wià˝e si´ z tym niestety rosnàca liczba zaka˝eƒ, które stanowià problem zarówno terapeutyczny
jak i diagnostyczny. Definicja zaka˝enia zwiàzanego z
cewnikiem
okreÊlona
jako
Catheter-Related
Bloodstream Infections (CR-BSI): spełnione kryteria
infekcji ogólnoustrojowej i zało˝ony jeden lub wi´cej
cewników od co najmniej 48 godzin oraz dodatni
posiew półiloÊciowy lub iloÊciowy, w którym wyizolowano ten sam drobnoustrój (gatunek i antybiogram) co z
krwi pobranej z cewnika centralnego lub z koƒcówki
innego cewnika oraz z krwi obwodowej z nowego wkłucia. Najcz´Êciej do zaka˝enia zwiàzanego z cewnikiem
dochodzi w trakcie wprowadzania cewnika przy nieprzestrzeganiu zasad aseptyki, w wyniku ska˝enia
skóry w otoczeniu cewnika, z powodu zaka˝enia linii
infuzyjnej, w trakcie przetaczania płynów, w wyniku
zaka˝enia drogà hematogennà – wszystkie te punkty
zostały omówione w trakcie wykładu. Nale˝y podkreÊliç, ˝e wi´kszoÊç zaka˝eƒ pochodzi z ràk personelu
oraz ze skóry pacjenta.
ObecnoÊç cewnika to zawsze element ryzyka, cz´stoÊç zaka˝eƒ zwiàzanych z dost´pem naczyniowym
zale˝y od wielu czynników, przede wszystkim od rodzaju zało˝onego cewnika, iloÊci dost´pów naczyniowych
i miejsc zało˝enia cewników, oddziału ,na którym
pacjent jest hospitalizowany, od choroby podstawowej
pacjenta, jego wieku, typu systemu infuzyjnego (otwarty czy zamkni´ty), procedury cewnikowania (u˝yte preparaty dezynfekcyjne, monitorowanie miejsca wkłucia).
Na Êwiecie zostały wprowadzone programy profilaktyki zintegrowanej obejmujàce tzw. pakiety terapeu-
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tyczne, czyli zestaw działaƒ u pacjenta z zało˝onym
cewnikiem. Prelegentka omówiła ka˝dy punkt „Pakietu
Centralnego Cewnika”, który obejmuje 5 kluczowych
elementów:
– higien´ ràk osoby zakładajàcej cewnik,
– zachowanie zasad sterylnoÊci w otoczeniu pacjenta (właÊciwe pomieszczenie, odpowiednie przygotowanie cewnikujàcego, zabezpieczenie pacjenta),
– odka˝anie skóry we właÊciwy sposób, odpowiednim Êrodkiem,
– prawidłowy wybór miejsca zało˝enia wkłucia,
– codzienne monitorowanie i ocena potrzeby utrzymania cewnika.
Sesj´ IV pt. ,, Profilaktyka zakłuç personelu i zaka˝eƒ
zakładowych”- prowadził prof. Andrzej Gładysz, który w
pierwszym wykładzie omówił okolicznoÊci i uwarunkowania ekspozycji zawodowych w Êwietle badaƒ własnych. WÊród najcz´stszych przyczyn ekspozycji
wymienił: êle przygotowane stanowisko pracy, nieprzestrzeganie procedur, brak nadzoru opiekuna np. nad
studentami, sta˝ystami, poÊpiech, brak wyobraêni,
nonszalancj´ i niestarannoÊç. Wykładowca stwierdził
min. ˝e doÊwiadczenie zawodowe wpływa na odsetek
ekspozycji - im młodszy personel tym wi´cej wyst´puje ekspozycji zawodowych. Według danych z literatury
stosunek zdarzeƒ zgłaszanych do niezgłaszanych
wynosi 1:6. W Polsce rocznie jest zgłaszana 1 ekspozycja zawodowa na 300 pracowników.
W wystàpieniu pt.,, Aktualny stan prawny a dost´pnoÊç i wykorzystanie profilaktyki w warunkach polskich”
dr n. med. mgr prawa Tomasz Jurek omówił obowiàzujàce akty normatywne. Omawiajàc temat wykładowca
zwrócił uwag´ na podejÊcie do zagadnienia ekspozycji
zawodowej z ró˝nych stron: jako zaka˝enie szpitalne,
choroba zawodowa, wypadek przy pracy a tak˝e osobisty problem zdrowotny pracownika. W swoim wystàpieniu przytoczył nast´pujàce przepisy prawne:
– Art. 11 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi z 5.12.2008 r.
dotyczàcy podejmowania działaƒ zapobiegajàcych szerzeniu si´ zaka˝eƒ i chorób zakaênych;
– Art. 226 Kodeksu Pracy dotyczàcy obowiàzku
przeprowadzania oceny ryzyka przez pracodawc´
i informowania o nim pracowników;
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– Art.222 Kodeksu Pracy- dotyczàcy stosowania
wszelkich dost´pnych Êrodków eliminujàcych lub
ograniczajàcych ryzyko nara˝enia na czynniki biologiczne w miejscu pracy raz prowadzenia rejestrów w tym zakresie;
– rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia
2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w Êrodowisku pracy oraz
ochrony zdrowia pracowników zawodowo nara˝onych na te czynniki, które okreÊla klasyfikacj´
czynników biologicznych wg. grup zagro˝enia oraz
podaje obowiàzki pracodawcy dotyczàce ochrony
pracowników przed zagro˝eniami.
– rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.06.2009
r. w sprawie chorób zawodowych, w którym okreÊlono definicj´ choroby zawodowej oraz ich wykaz
( min. choroby zakaêne i paso˝ytnicze poz. 26
zał.1.
– ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wg. której Za wypadek przy pracy uwa˝a
si´ nagłe zdarzenie wywołane przyczynà zewn´trznà powodujàce uraz lub Êmierç, które nastàpiło w
zwiàzku z pracà.
– rozporzàdzenie w sprawie ustalania okolicznoÊci i
przyczyn wypadku z 1 lipca 2009r.
– rozporzàdzenie w sprawie słu˝by bezpieczeƒstwa
i higieny pracy z 22.09.1997 r.
Z przedstawionych w wykładzie danych wynika, ˝e
mimo i˝ przepisy opisujà szczegółowo obowiàzki pracodawcy w zakresie oceny ryzyka nara˝enia na czynniki biologiczne, stosowania profilaktyki, przeprowadzania szkoleƒ, prowadzenia stosownej dokumentacji, sà
kwestie dyskusyjne np. brak mo˝liwoÊci uznania zanieczyszczenia błon Êluzowych materiałem biologicznym
w wyniku ekspozycji zawodowej za wypadek przy
pracy, zasady finansowania post´powania poekspozycyjnego u pracowników kontraktowych. Według aktualnej interpretacji obowiàzek post´powania poekspozycyjnego w stosunku do pracowników na kontraktach
spoczywa na zlecajàcym prac´.
Ostatnià piàtà sesj´ pt. ,,Aspekty prawne dochodzenia roszczeƒ z tytułu zaka˝eƒ szpitalnych” rozpoczàł
mec. Sławomir KrzeÊ wykładem ,,OdpowiedzialnoÊç
prawna pracodawcy za nara˝enie zawodowe i niedo-
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statecznà kontrol´ stanu profilaktyki w placówce”, w
którym omówił orzecznictwo sàdowe w odniesieniu do
realizacji przepisów prawnych obowiàzujàcych w
zakresie nara˝enia zawodowego pracowników opieki
zdrowotnej. Odniósł si´ do aktów prawnych wymienionych w poprzednim wykładzie. Istotne tematy to min.
interpretacja zapisów zawartych w:
– Art. 207 kodeksu pracy ( odpowiedzialnoÊç pracodawcy dotyczàca BHP) - wg. orzecznictwa Sàdu
Najwy˝szego: „ Zakład opieki zdrowotnej jako pracodawca ma obowiàzek zastosowania wszelkich
dost´pnych Êrodków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony zdrowia pracowników (personelu medycznego) przed zaka˝eniem wirusowà
chorobà zakaênà. Zaniedbania w zakresie zaopatrzenia pracowników placówek słu˝by zdrowia w
stosowny sprz´t umo˝liwiajàcy wyeliminowanie lub
istotne zmniejszenie ryzyka zaka˝enia wirusowym
zapaleniem wàtroby winny byç traktowane jako
zaniechanie zawinione przez organy takich placówek, a indywidualne przypisanie winy poszczególnym osobom, za stan taki odpowiedzialnym, nie
jest konieczne dla przyj´cia odpowiedzialnoÊci
pracodawcy za skutki rozstroju zdrowia pracownika b´dàcego wynikiem takiego zaka˝enia.” (Wyrok
Sàdu Najwy˝szego z dnia 11 maja 2005 r. III CK
652/04);
– Art. 210 kodeksu pracy (mo˝liwoÊç powstrzymania
si´ od wykonywania pracy przez pracownika w
sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadajà BHP i
stwarzajà bezpoÊrednie zagro˝enie dla zdrowia
lub ˝ycia pracownika lub innych osób) – zapis tego
artykułu nie dotyczy personelu medycznego, którego obowiàzkiem nadrz´dnym jest ratowanie
˝ycia. Wg. orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego:
„Personelowi lekarsko-piel´gniarskiemu w zakresie obowiàzków pracowniczych nie przysługuje
uprawnienie do powstrzymania si´ od wykonywania pracy niebezpiecznej (art. 210 § 5 w zwiàzku z
art. 210 § 1 KP). Na szpitalu jako pracodawcy spoczywa zwi´kszone ryzyko odpowiedzialnoÊci
wobec pracowników personelu medycznego, którzy korzystajà z domniemania faktycznego (art.
231 KPC), ˝e do zaka˝enia wirusowym zapaleniem
wàtroby doszło w zwiàzku z pracà zawodowà.”

(Wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 15 maja 2001 r.
II UKN 395/00).
– Art. 415 i 417 kodeksu cywilnego – ich interpretacja umo˝liwia nało˝enie odpowiedzialnoÊci
zadoÊçuczynienia na publiczny podmiot leczniczy
jako osob´ prawnà w sytuacji, gdy dojdzie do
zaka˝enia u piel´gniarki lub lekarza w zwiàzku z
wykonywana pracà
– Art. 155-160 oraz 220 kodeksu karnego – mogà
byç zastosowane w przypadkach, gdy zostanie
uznana wina pracodawcy za nara˝enie pracownika
na bezpoÊrednie niebezpieczeƒstwo utraty ˝ycia
albo ci´˝kiego uszczerbku na zdrowiu.
Art. 220 kodeksu karnego- mo˝e byç zastosowany
wobec kierownictwa placówki medycznej w przypadku
nara˝enia nie tylko personelu zatrudnionego na umow´
o prac´ ale tak˝e personelu kontraktowego.
Nast´pnie zabrał ponownie głos dr n. med. mgr
prawa Tomasz Jurek, który przedstawił temat
,,Znaczenie dokumentacji medycznej”. Na wst´pie
zwrócił uwag´ na fakt, ˝e znaczna cz´Êç dokumentacji
medycznej mo˝e staç si´ dokumentem w sensie prawnym jeÊli zawarte w niej informacje majà znaczenie
prawne. WłaÊcicielem dokumentacji jest podmiot
udzielajàcy Êwiadczeƒ medycznych, jest on tak˝e właÊcicielem informacji zawartych w dokumentacji choç
nie mo˝e nimi swobodnie rozporzàdzaç. Natomiast
pacjent ma prawo do informacji zawartych w dokumentacji medycznej- reguluje to ustawa o prawach
pacjenta. Istotne znaczenie majà zapisy zawarte w
kodeksie karnym. Art. 271 mówi o odpowiedzialnoÊci
spoczywajàcej na funkcjonariuszu publicznym lub innej
osobie uprawnionej do wystawienia dokumentu, którzy
w sytuacji poÊwiadczenia w dokumencie nieprawdy
podlegajà karze pozbawienia wolnoÊci od 3 mies. do 5
lat a w przypadku dokonania tego czynu w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej nawet do lat 8. Podobna
kara obowiàzuje w przypadku podrabiania lub przerabiania dokumentów ( Art. 270 kk). Natomiast w sytuacji
celowego niszczenia, uszkadzania lub usuwania dokumentu kara mo˝e obejmowaç grzywn´ lub do 2 lat
pozbawienia wolnoÊci. W dalszej cz´Êci wykładu zostało omówione rozporzàdzenie Ministra Zdrowia o z 21
grudnia 2010 w sprawie dokumentacji medycznej, w
którym dokumentacj´ medycznà dzieli si´ na doku-
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mentacj´ indywidualnà wewn´trznà ( prowadzonà na
potrzeby podmiotu udzielajàcego Êwiadczeƒ zdrowotnych np. historia zdrowia i choroby, karta noworodka,
karta indywidualnej opieki, piel´gniarskiej, karta wywiadu), dokumentacj´ indywidualnà zewn´trznà (prowadzonà na potrzeby pacjenta np. skierowania do szpitala, na badania, konsultacje, zaÊwiadczenia, orzeczenia, opinie lek., karty informacyjne z leczenia szpitalnego) oraz dokumentacj´ zbiorczà ( odnoszàcà si´ do
wszystkich pacjentów np. ksi´gi przyj´ç, raportów piel.
i lek., ksi´ga bloku operacyjnego, rejestry i raporty
zaka˝eƒ szpitalnych). Obowiàzujà nast´pujàce zasady
prowadzenia dokumentacji medycznej: - dokonywanie
czytelnych wpisów, w porzàdku chronologicznym, niezwłocznie po udzieleniu Êwiadczenia zdrowotnego,
oznaczenie ka˝dej strony dokumentacji indywidualnej
co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta, dokonywanie wpisów w j´zyku polskim, zakaz usuwania wpisów i dokumentów, umieszczenie oznaczenia osoby
dokonujàcej wpisu, zabezpieczenie dokumentacji
przed zniszczeniem oraz ujawnieniem osobom nieuprawnionym. Według obowiàzujàcych przepisów nieograniczony dost´p do dokumentacji medycznej
zarówno w post´powaniu cywilnym jak i karnym ma
policja, prokurator i sàd. Inne podmioty uprawnione do
dost´pu wymienione sà art. 26 ustawy o prawach
pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z 06.11. 2008 r.(z
aktualnymi zmianami z 28 kwietnia 2011)
Ostatni wykład wygłosił prof. Andrzej Gładysz na
temat ,, Rola opinii biegłego – opinie własne”, który
naÊwietlił problematyk´ odpowiedzi jakich musi udzieliç sàdowi biegły w sprawach dotyczàcych zaka˝eƒ. Do
najistotniejszych przedstawionych zagadnieƒ nale˝à:
podanie zwiàzku przyczynowego mi´dzy pobytem
powoda u pozwanego a nabytym zaka˝eniem, podanie
procentowego uszczerbku na zdrowiu zwiàzanego z
zaka˝eniem, rokowanie na przyszłoÊç w zwiàzku z
zaka˝eniem, okreÊlenie dodatkowych kosztów zwiàzanych z leczeniem i dietà, okreÊlenie ucià˝liwoÊci i dolegliwoÊci zwiàzanych z chorobà, okreÊlenie zdolnoÊci
do podj´cia pracy, okreÊlenie czy były mo˝liwe inne
drogi zaka˝enia ni˝ szpitalne, ocena post´powania
personelu medycznego wobec powoda, okreÊlenie
mo˝liwego wpływu zaka˝enia na inne schorzenia i
stany np. cià˝´, połóg, okreÊlenie zwiàzku podawa-
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nych przez powoda objawów klinicznych z rozpoznanym zaka˝eniem a tak˝e ocena rodzaju leczenia i jego
skutecznoÊç np. wyeliminowanie wirusa w przypadku
zaka˝enia HBV. Na zakoƒczenie wykładowca odniósł
si´ do cz´sto pojawiajàcego si´ pytania tj. czy pracodawca mo˝e nie przyjàç do pracy lub zwolniç z pracy
nosiciela HBV, HCV lub HIV? Według przepisów unijnych nosicielstwo nie jest przeciwwskazaniem do
pracy do czasu, gdy nie dojdzie do udowodnionego
przeniesienia zaka˝enia. Lekarz mo˝e zleciç wykonanie
badaƒ wirusologicznych przed przyj´ciem do pracy w
ramach badaƒ wst´pnych tylko w sytuacji zgłaszania
przez potencjalnego pracownika objawów sugerujàcych takà koniecznoÊç. W przypadku, gdy pracownik
mo˝e stanowiç realne zagro˝enie ( po przeprowadzeniu analizy ryzyka przez pracodawc´) mo˝e mieç on
zmieniony zakres obowiàzków. Ponadto np. lekarze
chirurdzy b´dàcy nosicielami wirusów krwiopochodnych nie muszà powiadamiaç o tym pacjentów, ale
powinni stosowaç w pracy dodatkowe zabezpieczenia
np. podwójne r´kawiczki.
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Sepsa noworodkowa – zaka˝enie szpitalne
czy pozaszpitalne
Paweł Grzesiowski
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Fundacja Instytut Profilaktyki Zaka˝eƒ

Wprowadzenie
Rosnàce ryzyko roszczeƒ odszkodowawczych
wobec oddziałów poło˝nictwa oraz patologii noworodków stanowi istotny impuls do zebrania aktualnej wiedzy w zakresie rozpoznania i kwalifikacji sepsy noworodkowej w kontekÊcie zaka˝enia szpitalnego.
W opinii autora, ka˝de zaka˝enie noworodka nale˝y
monitorowaç i rozpatrywaç jako szpitalne do momentu
potwierdzenia, ˝e pochodzi od matki i zostało nabyte w
okresie okołoporodowym. W pozostałych przypadkach
zaka˝eƒ okresu noworodkowego, nale˝y je traktowaç i
rejestrowaç jako zaka˝enie szpitalne. Najgroêniejszym
zaka˝eniem okresu noworodkowego jest sepsa
(posocznica), które stanowi bezpoÊrednie zagro˝enie
˝ycia.
Mechanizm zaka˝enia
Posocznica (sepsa) noworodkowa jest schorzeniem
o gwałtownym, trudnym do przewidzenia przebiegu.
Mo˝na wydzieliç dwie postacie sepsy noworodkowej w
zale˝noÊci od czasu wystàpienia:
– sepsa wczesna – pierwsze 6 dni ˝ycia
– sepsa póêna – od 7 do 90 dnia ˝ycia
W wi´kszoÊci przypadków, wczesna sepsa zaczyna
si´ w ciàgu pierwszej doby ˝ycia (85%), natomiast
pozostałe 15% rozkłada si´ mi´dzy 2 a 6 dobà ˝ycia.
Wi´kszà cz´stoÊç i ci´˝szy przebieg obserwuje si´ u
wczeÊniaków. Wczesnej sepsie towarzyszy zwykle
zapalenie płuc, póêna sepsa cz´sto powikłana jest
zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Wczesna
sepsa, w przypadku fizjologicznego porodu, w absolutnej wi´kszoÊci przypadków, jest skutkiem zaka˝enia
bakteriami od matki, w jednym z poni˝szych mechanizmów:
1. przejÊcia bakterii przez ło˝ysko w trakcie koƒcowych godzin cià˝y lub podczas porodu

2. przejÊcia bakterii z dróg rodnych matki na noworodka podczas porodu
3. innych, rzadkich zdarzeƒ np. wnikni´cia bakterii
przez uszkodzonà skór´ we wczesnym okresie
poporodowym.
Wczesnà seps´ wywołujà najcz´Êciej te bakterie,
które kolonizujà (najcz´Êciej bezobjawowo) okolice
narzàdów płciowych lub odbytu matki. Oznacza to, ˝e
ani ci´˝arna ani lekarz jà badajàcy nie stwierdzajà objawów zaka˝enia dróg rodnych, a jedynà metodà ich
wykrycia jest wykonanie wymazu mikrobiologicznego z
dróg rodnych lub odbytu. Najcz´stszymi bakteriami
wywołujàcym wczesnà seps´ sà obecnie paciorkowce
grupy B i pałeczki jelitowe tzw. gram-ujemne, w szczególnoÊci E. coli.
W Polsce (wg danych opublikowanych i własnych)
około 30% kobiet jest skolonizowanych w drogach rodnych paciorkowcem grupy B, co stanowi merytorycznà
podstaw´ do aktualnych zaleceƒ dotyczàcych badaƒ
przesiewowych w 33-37 tygodniu cià˝y, jak równie˝
zastosowania antybiotykowej profilaktyki okołoporodowej u kobiet b´dàcych nosicielkami tej bakterii.
Drugà grup´ stanowià pałeczki jelitowe, w tym
szczególnie pałeczka o łac. nazwie Escherichia coli.
Gronkowce sà równie˝ wymieniane jako przyczyny
wczesnej i póênej sepsy, jednak najcz´Êciej w kontekÊcie zaka˝eƒ wtórnych, najcz´Êciej odcewnikowych, a
wi´c szpitalnych. Póêna sepsa mo˝e byç nast´pstwem
wnikni´cia do organizmu dziecka, bakterii z otoczenia,
w tym Êrodowiska szpitalnego (sprz´ty medyczne,
poÊciel, r´ce personelu). Zapobieganie temu zjawisku
jest przedmiotem działania systemu kontroli zaka˝eƒ
szpitalnych w nawiàzaniu do ustawy o zapobieganiu i
zwalczaniu chorób zakaênych i zaka˝eƒ z 2008 r. oraz
rozporzàdzeƒ wykonawczych (aktualne przepisy w tym
zakresie weszły w ˝ycie w 2009r.).
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Gronkowce koagulazo-ujemne (skrót z ang. CNS coagulase negative staphylococci) w tym najcz´Êciej
S. epidemrmidis i S. haemolyticus sà w ostatnich latach
cz´Êciej notowanymi przyczynami zaka˝eƒ póênych,
co jest zwiàzane przede wszystkim ze stosowaniem
cewników naczyniowych, w szczególnoÊci w centralnych naczyniach podczas intensywnej terapii wczeÊniaków i noworodków donoszonych z powa˝nymi problemami zdrowotnymi. Gronkowce łatwo i szybko kolonizujà powierzchnie cewników, dzi´ki swoim specyficznym właÊciwoÊciom oraz powszechnej obecnoÊci na
skórze. Gronkowce koagulazo-ujemne to bakterie
paso˝ytujàce na skórze, które nie wywołujà objawów
chorobowych u osób z prawidłowà odpornoÊcià, o ile
nie zostanie naruszona ciàgłoÊç skóry. Powszechna
obecnoÊç na skórze tych gronkowców u ludzi jest jednoczeÊnie cz´stà przyczynà zanieczyszczenia materiałów pobieranych na posiew np. krwi. Oznacza, to, ˝e
rzeczywisty wynik posiewu krwi mo˝e zostaç zafałszowany na skutek zanieczyszczenia podczas pobrania
lub transportu (przypadkowego) próbki pobranej od
pacjenta. Z tego wzgl´du nale˝y zawsze wynik taki
poddaç krytycznej ocenie w zestawieniu z innymi parametrami i wynikami badaƒ, Êwiadczàcymi o istnieniu
zaka˝enia, a do rozpoznania etiologii zaka˝enia
konieczne jest stwierdzenie tych gronkowców w co najmniej dwóch posiewach krwi (aktualne definicje zaka˝eƒ szpitalnych wg CDC oraz krajowych oÊrodków
referencyjnych). OkreÊlenie MRCNS oznacza gronkowce koagulazo-ujemne oporne na wszystkie antybiotyki
betalaktamowe, okreÊlenie MLS B oznacza typ indukcyjnej opornoÊci na antybiotyki z grupy makrolidów i
linkozamidów.
Epidemiologia zaka˝enia
Cz´stoÊç wyst´powania posocznicy/sepsy w ostatnich dziesi´cioleciach zmniejsza si´ dzi´ki dokładniejszemu monitorowaniu stanu zdrowia kobiet w cià˝y
oraz poprawie opieki okołoporodowej. Jednak mimo
tego, zachorowalnoÊç na ten rodzaj zaka˝enia wynosi
wg aktualnych danych około 2-6 dzieci na 1000 donoszonych noworodków, si´gajàc nawet 25 na 1000
porodów przedwczesnych. Jak wynika z danych krajowych, w Polsce, na około 400.000 urodzeƒ rocznie
(GUS, 2010) mo˝na szacunkowo przyjàç, ˝e nie mniej
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ni˝ około 2000 dzieci cierpi na to schorzenie, co oznacza, ˝e jest to codziennie około 5-6 noworodków zapadajàcych na seps´ w całym kraju. W takich kategoriach
rozpatrujàc ten problem, mo˝na stwierdziç, ˝e sepsa u
noworodków nie jest zjawiskiem cz´stym, ma charakter
sporadyczny, co jednak nie oznacza, ˝e jest to problem
marginalny lub skrajnie rzadki. Dla porównania mo˝na
podaç, ˝e zapadalnoÊç na jednà z najcz´stszych chorób wrodzonych mukowiscydoz´ wynosi około 4 przypadków na 10.000 urodzeƒ, co oznacza 10-krotnie
rzadsze wyst´powanie w porównaniu z sepsà noworodkowà. Inna znana choroba wrodzona, zespół
Downa wyst´puje 4-6- krotnie cz´Êciej (około 1-2 przypadki na 1000 urodzeƒ), co jednak jest 2-3-krotnie rzadziej ni˝ sepsa noworodkowa.
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie prowadzi systematycznà analiz´ umieralnoÊci okołoporodowej w
Polsce. Dokonana w 2006 r. analiza umieralnoÊci okołoporodowej w Polsce w latach 1999-2005 wskazuje na
zró˝nicowanie poziomu współczynników według trendu czasowego, jak równie˝ terytorialnego. W 1999 r.
najwy˝szy wskaênik umieralnoÊci okołoporodowej
stwierdzono w woj. dolnoÊlàskim (13,7%), najni˝szy w
woj. warmiƒsko-mazurskim (7,9%). W roku 2005 najwy˝szy wskaênik umieralnoÊci okołoporodowej stwierdzono w woj. dolnoÊlàskim (9,32%), najni˝szy w woj.
opolskim (5,75%), Êredni w całej Polsce wyniósł 8,04%.
Sepsa noworodkowa nieleczona lub niewłaÊciwie
leczona prowadzi w połowie przypadków do Êmierci.
Mimo post´pu intensywnej opieki medycznej, ÊmiertelnoÊç wg dzisiejszych danych wynosi nie mniej ni˝ 1020%, a wiele dzieci mimo uratowania ˝ycia, cierpi na
przewlekłe dolegliwoÊci. W tych przypadkach trudno
mówiç o pełnym wyleczeniu, najcz´Êciej okreÊla si´ je
mianem „niepełnego wyleczenia”, poniewa˝ wiele
powikłaƒ ma charakter przewlekły, jak np. deficyty neurologiczne, uszkodzenia anatomiczne, przewlekła niewydolnoÊç nerek lub serca. Odpowiedzialne za
powstanie tych powikłaƒ sà przede wszystkim procesy
powiàzane z samà sepsà, natomiast bł´dne post´powanie medyczne powinno byç brane pod uwag´ na
podstawie dowodów pochodzàcych z analizy dokumentacji medycznej. Sepsa jest jednym z najpowa˝niejszych stanów zagro˝enia ˝ycia w pediatrii, ostatnie
wytyczne w zakresie post´powania w sepsie u dzieci
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dokonane zostały w 2008 r., w oparciu o wyniki najnowszych badaƒ klinicznych ocenionych wg systemu
GRADE.
Wskazówki diagnostyczne
W aktualnie przyj´tej nomenklaturze posocznica/sepsa oznacza współistnienie zespołu uogólnionej
reakcji zapalnej (ang. Systemic Inflammatory Reaction
Syndrome – SIRS) oraz aktywnego zaka˝enia. Ci´˝ka
sepsa oznacza wszystkie cechy typowe dla sepsy oraz
wystàpienie niewydolnoÊci krà˝enia lub ostrej niewydolnoÊci oddechowej (ang. Acute Respiratory Distress
Syndrome – ARDS). Zespół niewydolnoÊci wielonarzàdowej oznacza wystàpienie dysfunkcji dwóch lub wi´cej narzàdów, a wstrzàs septyczny seps´ z niewydolnoÊcià układu krà˝enia. Wczesne podejrzenie sepsy,
równie˝ w warunkach przedszpitalnych, obejmuje
wykrywanie zaburzeƒ funkcji układu oddechowego i
krà˝enia, co wymaga kilkukrotnego precyzyjnego
pomiaru i oceny parametrów ˝yciowych, takich jak:
– temperatura ciała;
– cz´stoÊç oddechów;
– t´tno;
– ciÊnienie t´tnicze;
– czas powrotu ˝ylnego.
Pierwszym objawem u dziecka w okresie wczesnej
sepsy mo˝e byç nadmierne przyspieszenie akcji serca
przy prawidłowym ciÊnieniu t´tniczym krwi oraz obni˝enie rozkurczowego ciÊnienia t´tniczego i wydłu˝enie
czasu powrotu ˝ylnego ponad 5 sekund. Ocena stanu
klinicznego powinna obejmowaç okreÊlenie stopnia
zaburzeƒ ÊwiadomoÊci (np. nasilonego niepokoju,
pobudzenia, nieuzasadnionego l´ku, post´pujàcej
sennoÊci), zmian w obr´bie skóry (bladoÊç, wybroczyny) oraz czasu powrotu ˝ylnego. Wystàpienie przyspieszenia oddechu, dusznoÊci, niewydolnoÊci oddechowej lub zmniejszenie iloÊci oddawanego moczu stanowià istotne elementy wczesnego rozpoznania rozwini´tej fazy sepsy.
Szczegółowe kryteria rozpoznania sepsy obejmujà:
1. Zespół uogólnionej reakcji zapalnej obejmuje co
najmniej 2 spoÊród podanych 5 objawów, przy
czym jednym z nich musi byç goràczka lub zwi´k-

szona albo zmniejszona liczba leukocytów we
krwi obwodowej:
– temperatura ciała powy˝ej 38,5°C lub poni˝ej 36°C
mierzona w odbycie, p´cherzu moczowym, jamie
ustnej lub elektrodà w naczyniu centralnym;
– tachykardia trwajàca od 0,5 do 4 godzin, zdefiniowana jako zwi´kszenie cz´stoÊci akcji serca o
ponad 2 odchylenia standardowe w stosunku do
normy dla wieku, przy braku innych zewn´trznych
bodêców, w tym bólowych lub działania przyjmowanych leków;
– bradykardia utrzymujàca si´ ponad 0,5 godziny u
dziecka poni˝ej 1 r.˝. zdefiniowana jako zwolnienie
akcji serca o ponad 10% w stosunku do wartoÊci
Êredniej dla wieku przy braku innych przyczyn
takich jak pobudzenie nerwu bł´dnego, stosowanie leków z grupy – adrenolityków, wrodzone choroby serca;
– przyspieszenie cz´stoÊci oddechu (tachypnoë)
definiowane jako zwi´kszenie cz´stoÊci oddechów
o ponad 2 odchylenia standardowe w stosunku do
normy dla wieku lub koniecznoÊç prowadzenia
wentylacji mechanicznej z powodu ostrego procesu chorobowego niezwiàzanego z przewlekłymi
schorzeniami nerwowo-mi´Êniowymi lub znieczuleniem ogólnym;
– liczba leukocytów podwy˝szona lub obni˝ona w
stosunku do normy dla wieku niezwiàzana z chemioterapià lub obecnoÊç ponad 10% niedojrzałych
form granulocytów oboj´tnochłonnych.
Posocznica/sepsa jest zdefiniowana jako zespół
uogólnionej reakcji zapalnej (ang. SIRS) w przebiegu
zaka˝enia, które mo˝e byç wywołany przez bakterie,
grzyby, wirusy, riketsje. Rozpoznanie aktywnego zaka˝enia mo˝e byç postawione na podstawie jednego z
poni˝szych kryteriów:
– dodatniego wyniku badania mikrobiologicznego
materiału fizjologicznie jałowego np. krew, płyn
mózgowo-rdzeniowy (posiew, hodowla, antybiogram);
– badania technikami molekularnymi obejmujàcymi
nowoczesne metody diagnostyczne czynników
zakaênych wywołujàcych seps´: PCR (reakcja łaƒcuchowa polimerazy – ang. polymerase chain
reaction], RT-PCR (reakcja łaƒcuchowa polimerazy
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z odwrotnà transkrypcjà - ang. reverse transcription-polymerase chain reaction], oznaczanie
DNA/oligonukleotydów bezpoÊrednio z krwi;
– oceny preparatu bezpoÊredniego (mikroskopowe
badanie preparatu barwionego metodà Grama);
– objawów klinicznych lub wyników badaƒ dodatkowych sugerujàcych jednoznacznie zaka˝enie np.
zmiany ropne w narzàdach, obecnoÊç leukocytów
w fizjologicznie jałowych płynach, perforacja
narzàdu, obraz radiologiczny sugerujàcy zapalenie
płuc, wysypka krwotoczna lub wybroczyny albo
piorunujàca plamica krwotoczna na skórze.
Zgodnie z definicjami rozpoznawania specyficznych
rodzajów zaka˝eƒ, opublikowanych w lipcu 2010r. na
potrzeby nadzoru prowadzonego przez CDC/NHSN,
kryteria rozpoznawania zaka˝enia krwi laboratoryjnie
potwierdzonego obejmujà co najmniej jedno z poni˝ej
wymienionych kryteriów:
1.
wyhodowanie niewàtpliwego patogenu z jednego lub wi´cej posiewów krwi i drobnoustrój
wyhodowany z krwi nie pochodzi z ogniska
zaka˝enia w innym miejscu
2.
pacjent poni˝ej 1 r˝. ma co najmniej 1 z ni˝ej
wymienionych objawów: goràczka (>38°C, w
pomiarze rektalnym), hipotermia (<37°C, w
pomiarze rektalnym), bezdechy lub bradykardia które nie sà zwiàzane z zaka˝eniem w innej
lokalizacji anatomicznej i z 2 lub wi´cej
oddzielnie pobranych posiewów krwi wykonanych w odst´pie maks. 2 dni wyhodowano
patogen mogàcy byç zanieczyszczeniem
powszechnie wyst´pujàcà florà skóry (np.
Corynebacterium spp, Bacillus [nie B.
anthracis] spp, Propionibacterium spp, CNS [w
tym S epidermidis], paciorkowce zieleniejàce,
Aerococcus spp, Micrococcus spp).
W kryterium 1, termin „niewàtpliwy patogen’’ nie
obejmuje organizmów uwa˝anych za składniki
powszechnie wyst´pujàcej flory skórnej (mo˝liwych
zanieczyszczeƒ). Kilka spoÊród „niewàtpliwych patogenów” to np. S aureus, Enterococcus spp, E coli,
Pseudomonas spp, Klebsiella spp, Candida spp.
Wyhodowanie bakterii z posiewu krwi nie jest równoznaczne z rozpoznaniem posocznicy, gdy˝ sepsa jest
synonimem uogólnionej reakcji zapalnej w odpowiedzi
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na zaka˝enie. Wyhodowanie bakterii z posiewu krwi
jest równoznaczne z terminem bakteriemia, o ile wyhodowanie nie jest zwiàzane z zanieczyszczeniem próbki
podczas pobrania, transportu lub opracowania w laboratorium. Sytuacj´ takà nale˝y rozwa˝yç w ka˝dym
przypadku z jednorazowego posiewu krwi izolowany
jest patogen skórny, poniewa˝ zgodnie z aktualnà wiedzà, do postawienia rozpoznania bakteriemii wywołanej przez typowe patogeny skórne konieczne jest
stwierdzenie tego samego gatunku bakterii w co najmniej dwóch posiewach krwi.
Objawy kliniczne infekcji poprzedzajàce wystàpienie
sepsy mogà dotyczyç układu oddechowego (kaszel,
dusznoÊç, zmiany zapalne w płucach), jamy brzusznej
(objawy otrzewnowe, perforacja jelit) czy układu
moczowego (zapalenie p´cherza, odmiedniczkowe
zapalenie nerek). Nale˝y podkreÊliç, ˝e tachykardia i
tachypnoe wyst´pujà w ró˝nych stanach u dzieci; w
zwiàzku z tym do rozpoznania sepsy konieczne jest
stwierdzenie zmian w liczbie leukocytów we krwi obwodowej oraz goràczki. Objawem sepsy u noworodków
mo˝e byç tak˝e bradykardia. Wskaêniki biochemiczne
stosowane we wczesnej diagnostyce sepsy obejmujà
oznaczenie OB, niedoboru zasad, st´˝enia białka Creaktywnego (ang. C-reactive protein – CRP), prokalcytoniny, IL-6, IL-8, D-dimerów czy fibrynogenu. ˚aden
pojedynczy test nie został uznany za wystarczajàco
czuły i swoisty do rozpoznania sepsy, niemniej najwi´ksza liczba badaƒ w ostatnich latach potwierdza wysokà czułoÊç i specyficznoÊç oznaczenia prokalcytoniny.
Ci´˝ka sepsa jest zdefiniowana jako zespół objawów i zaburzeƒ typowych dla sepsy oraz wyst´powanie
jednego z poni˝szych objawów:
niewydolnoÊç układu krà˝enia,
zespół ARDS lub niewydolnoÊç dwóch lub wi´cej narzàdów (objawy ze strony układu oddechowego,
niewydolnoÊç nerek, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia hematologiczne, niewydolnoÊç wàtroby.
Wstrzàs septyczny jest nieco odmiennie definiowany
ni˝ u dorosłych, poniewa˝ u dzieci ciÊnienie t´tnicze
mimo post´pujàcej sepsy utrzymuje si´ na prawidłowym poziomie. Z tego wzgl´du wstrzàs septyczny nale˝y u dzieci definiowaç na podstawie obecnoÊci tachykardii, objawów zmniejszonej perfuzji, zaburzeƒ ÊwiadomoÊci, wydłu˝enia czasu powrotu ˝ylnego ponad 2
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sekundy, wychłodzenia koƒczyn oraz zmniejszenia diurezy. Spadek ciÊnienia t´tniczego jest póênym objawem
dekompensacji stanu septycznego u dzieci. Według
oceny kryteriów niewydolnoÊci narzàdowej, jedynie
Pediatryczne Logistyczna Skala Punktowa Oceny
Dysfunkcji Narzàdowej (Pediatric Logistic Organ
Dysfunction Score, PELOD) została poddana walidacji
na podstawie badaƒ klinicznych. Skala ta obejmuje
objawy neurologiczne (Skala Êpiàczki wg Glasgow,
reakcje êrenic), objawy ze strony układ krà˝enia cz´stoÊç akcji serca, ciÊnienie skurczowe krwi), funkcj´
nerek (st´˝enie kreatyniny w surowicy krwi), objawy ze
strony układu oddechowego (paO2, paCO2, stosowanie mechanicznej wentylacji), badania hematologiczne
(liczba krwinek białych i płytek krwi), badania czynnoÊci
wàtroby (aktywnoÊç transaminaz, czas protrombinowy).
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Drugim spoÊród ci´˝kich inwazyjnych zaka˝eƒ okresu noworodkowego jest zapalenie opon mózgowordzeniowych, które jest zespołem chorobowym nierzadko współistniejàcym z sepsà na skutek osłabionej
funkcji ochronnej bariery krew-mózg u noworodków.
Aktualne kryteria rozpoznania tego zaka˝enia u noworodków bazujà przede wszystkim na analizie płynu
mózgowo-rdzeniowego pobranego w punkcji l´dêwiowej, poniewa˝ objawy kliniczne mogà byç przez pierwsze dni zaka˝enia niejednoznaczne. Objawy kliniczne
w poczàtkowym okresie choroby sà niespecyficzne,
obejmujà zaburzenia oddychania, wzmo˝one napi´cie/pulsowanie ciemiàczek, niech´ç do jedzenia,
wymioty, sennoÊç, goràczk´ lub hipotermi´, w póêniejszym okresie, zaburzenia neurologiczne, drgawki,
Êpiàczk´. Ze wzgl´du na niejednoznaczny obraz kliniczny, rozpoznanie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków opiera si´ na wyniku badania biochemicznego, mikroskopowego oraz mikrobiologicznego płynu mózgowo-rdzeniowego i krwi. Dodatkowo,
ocenia si´ właÊciwoÊci fizyczne płynu mózgowo-rdzeniowego, takie jak ciÊnienie, barw´ i przejrzystoÊç. W
zaka˝eniach bakteryjnych liczba leukocytów wzrasta
ponad 100/mm3, z dominacjà neutrofilów, st´˝enie glukozy jest ni˝sze ni˝ 40 mg/dl, a stosunek st´˝enia glukozy we krwi do st´˝enia w płynie jest poni˝ej 0,4 (u
noworodków mo˝e byç poni˝ej 0,6). W płynie zapalnym

obserwuje si´ tak˝e zwi´kszone st´˝enie białka oraz
mleczanów. Posiewy płynu mózgowo-rdzeniowego sà
czułym potwierdzeniem zaka˝enia, sà dodatnie w
70%–85% pacjentów przed rozpocz´ciem terapii antybiotykowej. Uzupełniajàce znaczenie majà parametry
biochemiczne takie białko CRP oraz prokalcytonina.
Czynniki ryzyka zaka˝enia
Do najistotniejszych czynników ryzyka zaka˝enia u
noworodka nale˝à, ze strony matki kolonizacja okolicy
krocza (paciorkowce grupy B lub pałeczki jelitowe E.
coli), wczeÊniejsze p´kni´cie błon płodowych, zaka˝enie układu moczowego lub inna infekcja u matki, zapalenie błon płodowych oraz poród urazowy. Ze strony
noworodka najwa˝niejsze czynniki ryzyka to wczeÊniactwo, zamartwica, nieprawidłowy stan zdrowia po
porodzie. Ze strony otoczenia szpitalnego bierze si´
pod uwag´ funkcjonowanie systemu zapobiegania
zaka˝eniom, kompetencje personelu i doÊwiadczenie
kliniczne oraz zgodnoÊç post´powania diagnostycznego i leczniczego z aktualnà wiedzà medycznà.
Post´powanie lecznicze
Aktualne wytyczne kładà najwi´kszy nacisk na szybkoÊç podj´cia intensywnej terapii w tym przede wszystkim rozpocz´cia leczenia przeciwinfekcyjnego.
Ustalono poj´cie „złotej godzin´ sepsy”, które oznacza
czas 60 min od momentu spadku ciÊnienia t´tniczego
krwi do podania leczenia przeciwbakteryjnego.
Zastosowanie skutecznej antybiotykoterapii po upływie
pierwszej godziny od spadku ciÊnienia i rozpoznania
wstrzàsu septycznego znamiennie zwi´ksza ÊmiertelnoÊç (OR 1,67; 95% CI 1,12-2,48). Ka˝da kolejna
godzina opóênienia w ciàgu pierwszych 6 godzin od
stwierdzenia objawów wstrzàsu septycznego zwi´ksza
ryzyko zgonu o ok. 7%. Jako kwestie kontrowersyjne w
Êwietle ostatnio opublikowanych badaƒ uznano stosowanie glikokortykosteroidów we wstrzàsie septycznym
oraz rekombinowanego ludzkiego aktywowanego białka C (rhAPC) w ci´˝kiej sepsie. Utrzymano zalecenie o
słabej sile dotyczàce podawania kortykosteroidów u
chorych z hipotonià nieust´pujàcà pomimo uzupełnienia płynów i zastosowania leków obkurczajàcych
naczynia, podobnie jak stosowanie rhAPC u pacjentów
z ci´˝kà sepsà obcià˝onych wysokim ryzykiem zgonu.
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Innym kontrowersyjnym zaleceniem okazała si´ kwestia zwiàzana ze stopniem kontroli glikemii w sepsie - w
Êwietle nowych wyników badaƒ klinicznych, zalecenie
kontroli glikemii utrzymano, przesuwajàc jednak graniczne st´˝enia glukozy z wartoÊci normoglikemii
80–110 mg/dl (4,4–5,0 mmol/l) do wartoÊci 150 mg/dl
(8,25 mmol/l).
Podsumowujàc, najwa˝niejsze jest skrócenie czasu
od podejrzenia lub rozpoznania sepsy do podania leków
przeciwbakteryjnych i rozpocz´cia intensywnego zintegrowanego leczenia przeciwwstrzàsowego obejmujàcego podawanie płynów i preparatów krwiopochodnych
oraz leków obkurczajàcych naczynia pod kontrolà podstawowych parametrów, jak oÊrodkowe ciÊnienie ˝ylne,
diureza, ciÊnienie t´tnicze i wysycenie tlenem krwi.
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Wytyczne stosowania profilaktyki antybiotykowej
w zabiegach ci´cia cesarskiego
Paweł Grzesiowski
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Fundacja Instytut Profilaktyki Zaka˝eƒ

Liczba porodów rozwiàzywanych ci´ciem cesarskim
roÊnie na całym Êwiecie, w szczególnoÊci dotyczy to
zabiegów pilnych i nagłych. Według danych z ró˝nych
krajów, cz´stoÊç porodów rozwiàzywanych ci´ciem
cesarskim wzrasta, obecnie si´ga 25-35%. Jak wykazujà liczne badania obserwacyjne, cz´stoÊç zaka˝eƒ
miejsca operowanego u kobiet po ci´ciu cesarskim
zdecydowanie przewy˝sza cz´stoÊç zaka˝eƒ okolicy
krocza po porodach drogami natury. Wi´kszoÊç zaka˝eƒ miejsca operowanego po zabiegach ciecia cesarskiego wywołujà drobnoustroje typowe dla zaka˝eƒ
chirurgicznych, w tym gronkowce złociste i koagulazoujemne, a tak˝e flora translokowana z macicy do tkanek mi´kkich powłok brzusznych, w tym pałeczki jelitowe E.coli oraz enterokoki.
Pozycja antybiotykowej profilaktyki okołooperacyjnej
w chirurgii jest od wielu lat ugruntowana, w przypadku
zabiegu ci´cia cesarskiego, do niedawna, wytyczne
zalecały jednoznacznie, podanie antybiotyku po zaciÊni´ciu p´powiny. W badaniach prowadzonych w
latach 70-80 XX w. wykazano, ˝e podawanie antybiotyków w okresie okołooperacyjnym zmniejsza o ok. 2050% cz´stoÊç zaka˝eƒ miejsca operowanego, zarówno
powierzchownych jak i gł´bokich, w tym endometritis, a
tak˝e zaka˝eƒ układu moczowego w okresie pooperacyjnym. Zastosowanie profilaktyki okołooperacyjnej
skraca czas hospitalizacji i zmniejsza ryzyko ponownego przyj´cia do szpitala z powodu póênych zaka˝eƒ
miejsca operowanego. Obecnie, według ró˝nych
badaczy, cz´stoÊç zaka˝eƒ miejsca operowanego po
ci´ciu cesarskim waha si´ w granicach 2-10%, z czego
około 80% ujawnia si´ ju˝ po wypisaniu ze szpitala.
Od ponad 30 lat wykazano w badaniach klinicznych
skutecznoÊç profilaktycznego stosowania antybiotyków w zabiegach ci´cia cesarskiego w zakresie zmniejszania cz´stoÊci zaka˝eƒ połogowych, w szczególnoÊci zaka˝enia miejsca operowanego, w tym zapalenia

błony Êluzowej macicy. W dotychczasowych wytycznych wskazywano czas podania antybiotyku na
moment po zaciÊni´ciu p´powiny, jako optymalny dla
eliminacji nara˝enia na działania niepo˝àdane płodu i
noworodka. Podawanie antybiotyków po zaciÊni´ciu
p´powiny ma na celu unikni´cie penetracji antybiotyku
do krwiobiegu płodu, poniewa˝ ekspozycja płodu i
noworodka na antybiotyki mo˝e maskowaç objawy
zaka˝enia okołoporodowego u noworodka oraz mo˝e
znacznie zwi´kszaç koszty diagnostyki. Aktualne badania wskazujà na wi´kszà skutecznoÊç profilaktyki antybiotykowej, jeÊli podawana jest przed rozpocz´ciem
zabiegu operacyjnego, a optymalny czas do˝ylnego
podania antybiotyku beta-laktamowego wynosi 30-60
min przed zabiegiem. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e
badania te majà ograniczenia metodologiczne i konkluzje ich autorów wskazujà na pozytywny efekt profilaktyki podawanej przed zabiegiem łàcznie w odniesieniu do czterech postaci zaka˝eƒ, tj. zapalenia błony
Êluzowej macicy, zaka˝enia układu moczowego, zaka˝enia miejsca operowanego oraz zapalenia płuc. Nie
wykazano natomiast wpływu profilaktyki antybiotykowej
podawanej przed zabiegiem na redukcj´ tylko zaka˝eƒ
miejsca operowanego zwiàzanych z naci´ciem. Drugie
ograniczenie w analizie efektów przedoperacyjnego
podania antybiotyku dotyczà wpływu na płód i noworodka - na postawie dotychczas opublikowanych prac
nie mo˝na jednoznacznie stwierdziç jaki jest wpływ tej
metody podania antybiotyku na ryzyko sepsy w okresie
noworodkowym lub maskowania jej objawów. Z powy˝szych wzgl´dów nale˝y szczegółowo monitorowaç
efekty nowych zaleceƒ, do momentu gdy wyniki szerokich badaƒ klinicznych potwierdzà ich bezpieczeƒstwo
i efektywnoÊç.
Wybór antybiotyków do profilaktyki ci´cia cesarskiego
obejmuje cefalosporyn´ pierwszej generacji, najcz´Êciej
cefazolin´. Potwierdzono równie˝ efektywnoÊç cefalo-
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sporyn drugiej generacji, a tak˝e innych antybiotyków,
takich jak azytromycyna, gentamycyna, metronidazol w
redukcji zaka˝enia miejsca operowanego, jak równie˝
innych postaci zaka˝eƒ w okresie pooperacyjnym.
Interesujàce sà wyniki badaƒ zapalenia błony Êluzowej macicy, wywołane przez bakterie atypowe, przede
wszystkim z gatunku Ureaplasma lub Mycoplasma. W
tych zaka˝eniach antybiotyki beta-laktamowe nie wykazujà efektywnoÊci, natomiast azytromycyna wykazuje
działanie wobec powy˝szych patogenów. Z tych powodów rozwa˝ana jest koncepcja zastosowania skojarzonej z dwóch antybiotyków np. cefalosporyna z azytromycynà lub cefalosporyna z metronidazolem, w szczególnoÊci u pacjentek z wywiadem pozytywnym w kierunku bakteryjnej waginozy lub przebytego zaka˝enia o
etiologii atypowej. W przypadkach wysokiego ryzyka
nosicielstwa lub zaka˝enia objawowego MRSA zalecane jest zastosowanie w profilaktyce wankomycyny.
Podsumowujàc, według aktualnych wytycznych
Amerykaƒskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz
Amerykaƒskiej Akademii Pediatrycznej wskazano na
mo˝liwoÊç wprowadzenia profilaktyki przed zabiegiem
ci´cia cesarskiego w miejsce dotychczasowego podawania po zaciÊni´ciu p´powiny. W tym zakresie w
obecnych wytycznych sugerowana jest zmiana - na
podstawie aktualnego przeglàdu badaƒ klinicznych
opublikowanych w ostatnich latach, pojawiły si´ przesłanki wskazujàce na korzystniejszy wpływ podawania
profilaktyki antybiotykowej przed ci´ciem cesarskim w
porównaniu z podawaniem antybiotyku po zaciÊni´ciu
p´powiny. Aktualne rekomendacje amerykaƒskich ekspertów z 2010 r. wskazujà na mo˝liwoÊç rozpoczynania
profilaktyki okołooperacyjnej 30-60 min. przed zabiegiem. Rutynowo zaleca si´ cefazolin´ w dawce 1-2 g
do˝ylnie, a u pacjentek z alergià na ten lek mo˝na
podaç klindamycyn´ 1 x 0,6 g z gentamycynà 1 x 4
mg/kg. jednak w tym zakresie wytyczne nie sà kategoryczne i ich autorzy wskazujà na koniecznoÊç potwierdzenia ich efektywnoÊci i bezpieczeƒstwa w szerokich
badaniach klinicznych. Szczególnà uwag´ zaleca si´ w
zakresie monitorowania kolonizacji jelita i objawowych
zaka˝eƒ noworodków oraz lekoopornoÊci czynników
wywołujàcych te zaka˝enia, w kontekÊcie ekspozycji
noworodka na antybiotyki podczas porodu.
Zaletà takiego rozwiàzania jest ujednolicenie zasad

Aktualne wytyczne

profilaktyki okołooperacyjnej we wszystkich zabiegach,
nale˝y jednak zachowaç ostro˝noÊç stosujàc te zalecenia, gdy˝ nie jest ustalony wpływ wczeÊniejszego
podawania antybiotyku na stan noworodka, w szczególnoÊci na ewentualne maskowanie infekcji wewnàtrzmacicznej. Z tych powodów, zaleca si´ monitorowanie
wszystkich zaka˝eƒ w okresie noworodkowym, w
szczególnoÊci ich etiologii i wyst´powania patogenów
lekoopornych. W planowych zabiegach antybiotyki
podawane sà w oddziale w krótkiej infuzji ok. 30 min.
(max 60 min.) przed naci´ciem skóry. W nagłych zabiegach antybiotyki podawane sà o ile to mo˝liwe przed
naci´ciem skóry, a jeÊli to nie było mo˝liwe, jak najszybciej po naci´ciu skóry ew. wydobyciu dziecka.
Antybiotyki zleca lekarz prowadzàcy zgodnie z przyj´tym algorytmem, który powinien znaleêç si´ w receptariuszu szpitalnym
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Podsumowanie wytycznych z 2010 r.
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11.

Aktualna wiedza medyczna nie daje podstaw
do stosowania profilaktyki antybiotykowej przy
porodzie siłami natury (IIA)
Brak jest argumentów naukowych za i przeciw
profilaktycznemu stosowaniu antybiotyków
przy r´cznym usuwaniu ło˝yska (III)
Brak jest argumentów naukowych za i przeciw
profilaktycznemu stosowaniu antybiotyków
przy usuwaniu resztek ło˝yska (III)
Brak jest podstaw do stosowania profilaktyki
antybiotykowej przy planowym oraz pilnym
zabiegu szwu szyjkowego (IIC)
Aktualna wiedza medyczna daje podstawy do
zalecenia profilaktyki antybiotykowej wszystkim
kobietom poddawanym zabiegowi ci´cia cesarskiego, zarówno planowego jak i pilnego (IA)
Zaleca si´ aby podstawowym antybiotykiem
do profilaktyki przed ci´ciem cesarskim była
cefalosporyna pierwszej generacji, a dla kobiet
z alergià na penicylin´ - klindamycyna (IA)
Czas podania antybiotyku przed ci´ciem
cesarskim powinien zawieraç si´ mi´dzy 15 a
60 minut przed naci´ciem skóry, nie zaleca si´
rutynowego podawania dodatkowych dawek
antybiotyku po zabiegu (IA)
JeÊli zabieg trwa powy˝ej 3 godzin lub utrata
krwi jest wi´ksza ni˝ 1500 ml, mo˝liwe jest
podanie dodatkowej dawki antybiotyku w
odst´pie 3-4 godzin od pierwszej dawki (III)
Profilaktyczne zastosowanie antybiotyku mo˝e
byç rozwa˝one w celu redukcji zaka˝eƒ u
pacjentek po porodzie z p´kni´ciem krocza III
lub IV stopnia (IB)
U pacjentek z otyłoÊcià patologicznà (BMI >
35), mo˝na rozwa˝yç podwójnà dawk´ antybiotyku np. cefalozolina 2 g (IIIB)
Nie zaleca si´ stosowania antybiotyków w celu
profilaktyki zapalenia wsierdzia u kobiet rodzàcych (IIIE)
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INFORMACJA O KURSIE DLA LEKARZY – PRZEWODNICZÑCYCH ZESPOŁÓW KONTROLI ZAKA˚E¡ SZPITALNYCH
Zakład Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych Narodowego Instytutu Leków, we współpracy z Fundacjà „Instytut Profilaktyki Zaka˝eƒ” i Stowarzyszeniem
Higieny Lecznictwa, na mocy art. 2 pkt 3 ust. 2 Ustawy o instytutach badawczych (Dz.U.2010.96.618) oraz rozporzàdzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji
członków zespołu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych, (DZ.U.2010.108.706), organizuje niezb´dne szkolenia dla lekarzy pełniàcych funkcj´ przewodniczàcego zespołu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych, nie posiadajàcych specjalizacji z dziedziny epidemiologii lub chorób zakaênych lub zdrowia publicznego. KURS spełnia wymagania rozporzàdzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołów kontroli zaka˝eƒ szpitalnych.
Szkolenia obejmujà pełny zakres tematyczny dotyczàcy systemu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych, w tym aspekty prawne, organizacyjne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne oraz praktyczne procedury monitorowania, dekontaminacji, polityki antybiotykowej, post´powania w ognisku epidemicznym oraz bezpieczeƒstwa personelu
medycznego zgodnie z ustawà z 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi (Dz.U.2008.234.1570). Wykładowcami sà praktycy,
doÊwiadczeni lekarze, piel´gniarki, specjaliÊci zdrowia publicznego, mikrobiolodzy i prawnicy współpracujàcy z Zakładem Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych,
Fundacjà Instytut Profilaktyki Zaka˝eƒ i Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa.
Uczestnicy otrzymujà numerowany certyfikat uprawniajàcy do pełnienia funkcji lekarza przewodniczàcego zespołu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych oraz punkty edukacyjne zgodnie z wymogami okreÊlonymi w uchwale Naczelnej Izby Lekarskiej z 2005 roku.
Kierownik programowy kursu - dr med. Paweł Grzesiowski, Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zaka˝eƒ (paolo@cls.edu.pl), Przewodniczàcy Stowarzyszenia
Higieny Lecznictwa
Koordynator kursu - mgr Anna Ziółko, asystent w Zakładzie Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków (epid@cls.edu.pl), w-ce
Przewodniczàca Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa

Program kursu:
Cz´Êç teoretyczna – obejmuje około 110 godzin dydaktycznych, w 4 blokach warsztatowo- wykładowych (4 bloki x po 3 dni). Zaj´cia odbywajà si´ w Warszawie,
w siedzibie organizatora (Zakład Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych, NIL, ul. Chełmska 30/34).
Cz´Êç praktyczna – obejmuje około 10 godzin dydaktycznych zaj´ç praktycznych w wybranych szpitalach w kraju (woj. mazowieckie).
Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 2 500 zł – istnieje mo˝liwoÊç rozło˝enia płatnoÊci na 2 raty.
W ramach opłaty uwzgl´dniono koszty uczestnictwa w zaj´ciach teoretycznych i praktycznych (w tym zaj´cia komputerowe), obszerne materiały szkoleniowe,
przerwy kawowe oraz obiady podczas zaj´ç dydaktycznych. Opłata nie obejmuje noclegów i kosztów dojazdu. Opłat´, po wczeÊniejszym zawiadomieniu o zakwalifikowaniu do udziału w kursie nale˝y przekazaç na konto Narodowego Instytutu Leków z dopiskiem „kurs dla lekarzy i nazwiskiem lekarza”: 15 1060 0076 0000 3210
0014 7453
Zgłoszenia sà dost´pne na stronach internetowych www.shl.org.pl i www.studentpoint.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

IMI¢ .....................................................

NAZWISKO ..........................................................................................

ADRES .....................................................................................................................................................................

............................................

PODPIS CZŁONKA WPROWADZAJÑCEGO SHL

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

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

Sk∏adki cz∏onkowskie w wysokoÊci 50 zlotych rocznie prosimy nadsy∏aç na konto SHL:
ING 58 1050 1025 1000 0023 5352 1103
z dopiskiem Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, 62–500 Konin, ul. Staszica 16
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