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W dniu 9 czerwca 2009 r. Rada Unii Europejskiej uchwaliła reko-

osób. Liczba zgonów związana z zakażeniami szpitalnymi zo-

mendację w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profi-

stała obliczona na 37 tys. Odrębnym zagadnieniem są koszty

laktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną.

związane z leczeniem zakażeń szpitalnych. Oszacowano, że

Podstawą rekomendacji był między innymi artykuł 152
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w którym

jedna doba hospitalizacji pacjenta z HAI wiąże się z wydatkiem około 334 euro [2], czyli ok. 1450 PLN.

zapisano, że działanie Wspólnoty „uzupełniające polityki kra-

W rekomendacji Rada UE stwierdza, że „Niedostateczny

jowe powinno być nakierowane na poprawę zdrowia publicz-

poziom bezpieczeństwa pacjentów stanowi poważny problem

nego, zapobieganie chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz

zdrowotny, a także znaczne obciążenie ekonomiczne ograni-

usuwanie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego”[1].

czonych zasobów w dziedzinie zdrowia. Dużej części zdarzeń

Niewątpliwym zagrożeniem dla zdrowia człowieka są zakażenia związane z opieką zdrowotną (ang. healthcare associated infections, HAI). Z dotychczasowych danych, przytoczonych w rekomendacji wynika, że w państwach członkowskich UE z tytułu działań niepożądanych podczas korzystania z opieki zdrowotnej cierpi 8-12% pacjentów. Z danych
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
(European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC)
wynika, że zakażenia szpitalne występują średnio u około 5%
hospitalizowanych pacjentów, czyli problem dotyczy 4,1 mln

niepożądanych, zarówno w sektorze szpitalnym, jak i w podstawowej opiece zdrowotnej można uniknąć; za ich większość
wydają się odpowiadać czynniki systemowe” [1]. W związku
z tym, że państwa UE znajdują się na różnych etapach tworzenia i wdrażania strategii w zakresie bezpieczeństwa pacjentów, cytowane zalecenia mają za zadanie stworzenie ram
kształtowania polityki i działań, w celu rozwiązania głównych
problemów w tym zakresie. Ponadto, w zaleceniach zaznaczono, że bezpieczeństwo pacjentów powinno być częścią
kształcenia i szkolenia pracowników służby zdrowia.
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Na szczeblu Wspólnoty powinny być gromadzone porów-

Działania państw członkowskich powinny zmierzać w kie-

nywalne i zbiorcze dane w celu stanowienia skutecznych

runku zmniejszenia liczby pacjentów cierpiących z powodu

i przejrzystych programów, struktur i polityk w zakresie bez-

HAI. W tym celu powinny wspierać pozyskiwanie wykwalifi-

pieczeństwa pacjentów, w tym zakażeń związanych z opieką

kowanej kadry specjalizującej się w kontroli zakażeń, a także

zdrowotną, oraz powinno się rozpowszechniać najlepsze prak-

rozważyć taką możliwość, by pracownicy kontraktowi z in-

tyki w państwach członkowskich [1]. Rada zaleca każdemu

nych krajów bądź instytucji wspierali prace specjalistyczne-

z krajów członkowskich opracowanie strategii zmierzającej

go personelu ds. kontroli zakażeń na szczeblu lokalnym.

do racjonalnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych z uwzględnieniem profilaktyki i nadzoru nad zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną. Zgodnie z zaleceniami,
powinny być na ten cel przeznaczone środki w ramach pod-

W Zaleceniach zdefiniowano zakażenia związane z opieką
zdrowotną jako
„dowolną chorobę lub patologię związaną z obecnością
zarazka lub jego produktów w związku z kontaktem
z obiektami opieki zdrowotnej, zabiegami opieki zdrowotnej lub zabiegami leczniczymi [1]”.
W Zaleceniach Rada rekomenduje państwom członkowskim, aby m.in.:
„Przyjęły i wdrożyły, na odpowiednim szczeblu, strategię
profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną w ramach dążenia do następujących celów:
– wdrożenie środków profilaktyki i kontroli na szczeblu krajowym lub regionalnym w celu ograniczania zakażeń związanych z opieką zdrowotną, a w szczególności:
o w
 drażanie, w stosownych przypadkach, standardowych

i opartych na analizie ryzyka środków profilaktyki i kontroli zakażeń we wszystkich instytucjach opieki zdrowot-

stawowego finansowania świadczeń zdrowotnych [1].
Kontrola i zapobieganie HAI powinny stać się zadaniem
priorytetowym w działaniach podmiotów wykonujących

nej;
o 
propagowanie konsekwentnego podejścia do środków

profilaktyki i kontroli zakażeń oraz wymiany informa-

działalność leczniczą. W tym celu potrzebne jest współdzia-

cji na temat takich środków między instytucjami opieki

łanie na wszystkich szczeblach w celu wytworzenia zmian

zdrowotnej prowadzącymi leczenie danego pacjenta lub

organizacyjnych poprzez określenie kompetencji i zakresu

sprawującymi nad nim opiekę;

odpowiedzialności na wszystkich poziomach [1].
Rada Europy podkreśla, że dostępne dane na temat HAI
nie zawsze są miarodajne, w związku z czym, zarówno two-

o 
udostępnianie wskazówek i zaleceń istniejących na szczeblu krajowym;

o 
zachęcanie do stosowania środków profilaktyki i kontro-

li poprzez wykorzystywanie wskaźników strukturalnych

rzenie porównań, jak i monitorowanie epidemiologiczne

i proceduralnych, a także wyników prowadzonych proce-

czynników etiologicznych HAI jest znacznie utrudnione.
Dane z tworzonych przez sieci nadzoru porównań powinny
stanowić podstawę do oceny i kształtowania polityki w za-

dur akredytacji i certyfikacji.
–p
 oprawę profilaktyki i kontroli zakażeń w instytucjach
opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez zachęcanie

kresie profilaktyki i kontroli HAI. W związku z tym, Rada zaleciła utworzenie wspólnego systemu bądź usprawnienie już
działających systemów nadzoru na szczeblu regionalnym

instytucji opieki zdrowotnej do posiadania:
o 
programu profilaktyki i kontroli zakażeń regulującego takie aspekty, jak struktura i organizacja, procedury diagno-

i krajowym [1].

styczne i terapeutyczne (na przykład procedury gospoda-
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rowania środkami przeciwdrobnoustrojowymi), wymogi

– działanie na rzecz wysokiej jakości dokumentacji mikro-

w zakresie zasobów, cele w zakresie nadzoru, szkolenia

biologicznej i dokumentacji medycznej pacjentów;

i informowanie pacjentów;

– nadzór nad występowaniem określonych typów zaka-

o 
odpowiednich rozwiązań organizacyjno-administracyj-

żeń, uzupełniony o wskaźniki proceduralne i struktural-

nych w celu opracowania i monitorowania programu pro-

ne, w celu oceny wdrażania środków kontroli zakażeń;

filaktyki i kontroli zakażeń;

– rozważenie roztoczenia nadzoru nad szczególnymi ro-

o 
odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i wykwalifiko-

dzajami zakażeń lub szczególnymi rodzajami szczepów

wanego personelu, którego zadaniem będzie wdrażanie

czynników chorobotwórczych związanych z opieką

programu profilaktyki i kontroli zakażeń.

zdrowotną w celu szybkiego wykrywania niepokoją-

– ustanowienie lub wzmocnienie aktywnych systemów nad-

cych szkodliwych organizmów związanych z opieką

zoru poprzez następujące środki:

zdrowotną lub koncentracji zakażeń związanych z opie-

o na szczeblu krajowym lub regionalnym:

ką zdrowotną;

– organizowanie, w stosownych przypadkach, regularnych

– wykorzystywanie, we wszystkich stosownych przypad-

badań częstości występowania zdarzeń;

kach, metod nadzoru i wskaźników zalecanych przez

– uwzględnianie istotności nadzoru nad określonymi typami

ECDC oraz definicji przypadków uzgodnionych na

zakażeń w celu opracowania krajowych danych referen-

szczeblu wspólnotowym zgodnie z przepisami decyzji

cyjnych oraz wskaźników proceduralnych i strukturalnych

nr 2119/98/WE.
– promowanie kształcenia i szkolenia pracowników opieki
zdrowotnej poprzez następujące środki:
o 
na szczeblu krajowym lub regionalnym opracowanie
i wdrożenie specjalistycznych programów szkolenia

lub kształcenia w zakresie kontroli zakażeń dla pracowników zajmujących się kontrolą zakażeń oraz usprawnienie kształcenia w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną dla innych pracowników opieki zdrowotnej.
o Na szczeblu instytucji opieki zdrowotnej:

–o
 ferowanie całemu personelowi opieki zdrowotnej,
w tym kierownikom, regularnych szkoleń w zakresie
podstawowych zasad higieny oraz profilaktyki i kontroli
zakażeń;

służących ocenie strategii;

– oferowanie regularnych specjalistycznych szkoleń per-

– organizowanie struktur szybkiego wykrywania i zgłasza-

sonelowi wykonującemu szczególne zadania związane

nia, zgodnie z wymogami, właściwym organom na szcze-

z profilaktyką i kontrolą zakażeń związanych z opieką

blu państw członkowskich przypadków występowania nie-

zdrowotną;

pokojących szkodliwych organizmów związanych z opieką

–p
 oprawę informacji przekazywanych pacjentom przez

zdrowotną lub koncentracji zakażeń związanych z opieką

instytucje opieki zdrowotnej poprzez:

zdrowotną;

o u
 dostępnianie obiektywnych i zrozumiałych informacji

– zgłaszanie zakażeń oraz rodzajów zakażeń istotnych na

na temat ryzyka zakażeń związanych z opieką zdrowot-

szczeblu wspólnotowym lub międzynarodowym zgodnie

ną, na temat środków wdrożonych przez daną instytu-

z obowiązującym prawodawstwem wspólnotowym lub

cję opieki zdrowotnej w celu zapobiegania im oraz na

międzynarodowymi zarządzeniami;

temat tego, w jaki sposób pacjenci mogą przyczynić

o na
 szczeblu instytucji opieki zdrowotnej:

się do zapobiegania tym zakażeniom;
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o przekazywanie konkretnych informacji na przykład. na

w strategii działania instytucji opieki zdrowotnej i innych in-

temat środków profilaktyki i kontroli pacjentom zara-

stytucji państwowych. Nie należy jednak zapominać o tym, że

żonym lub zakażonym czynnikami chorobotwórczymi

podmiotem działań są pacjenci. Należy ich m.in. informować o:

związanymi z opieką zdrowotną.

– obowiązujących standardach bezpieczeństwa,

– wspieranie badań w takich dziedzinach jak epidemiologia,

– ryzyku związanym z procedurami medycznymi oraz o środ-

zastosowania nanotechnologii i nanomateriałów, nowe

kach bezpieczeństwa wprowadzanych w celu zmniejszenia

techniki i zabiegi profilaktyczne i terapeutyczne oraz kosz-

ryzyka wystąpienia niepożądanych zdarzeń,

towna efektywność profilaktyki i kontroli zakażeń.”

– wzorcowych rozwiązaniach w tym zakresie.

Zapobieganie zakażeniom związanym z opieką zdrowotną i ich kontrola powinny stanowić długoterminowy priorytet

Niniejszy biuletyn stanowi odpowiedź na takie zalecenie
Rady Europy.

* Artykuł został napisany na podstawie Zaleceń Rady z dn. 9.06.2009 w sprawie bezpieczeństwa pacjentów w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE (2009/.C 151/01).

Badanie punktowe zakażeń związanych
z opieką zdrowotną i stosowaniem
antybiotyków.
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Jednym z efektów realizacji Zalecenia Rady Europy z dnia 9

med. Waleria Hryniewicz powołała dwóch koordynatorów

czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa pacjentów,

badania – dr n. med. Aleksandra Deptułę na koordynatora

w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opie-

krajowego oraz dr Ewę Trejnowską z Oddziału Anestezjologii

ką zdrowotną (2009/C 151/01) jest Europejskie Badanie

i Intensywnej Terapii Medycznej Wojewódzkiego Centrum

Punktowe Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną i Sto-

Medycznego w Opolu na koordynatora wojewódzkiego

sowania Antybiotyków (European Point Prevalence Survey

w województwie opolskim, ponieważ z tego województwa

of Healthcare Associated Infections and Antimicrobial Use,

zgłosiło się najwięcej szpitali.

EU-PPS HAI&AU), które w dniu 7 maja rozpoczęło się również
w Polsce. Jest koordynowane przez Collegium Medicum im.
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu oraz Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego
Instytutu Leków. Przedstawiciel Polski do ECDC, prof. dr hab.

Metodologia badania została opracowana przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC,
European Centre for Disease Prevention and Control) na zlecenie Komisji Europejskiej przy współudziale ekspertów ze
wszystkich krajów członkowskich, kandydujących i współ-
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pracujących. Głównym atutem ba-

powania zakażeń związanych

dania jest to, że prowadzone jest

z opieką zdrowotną i zużycia

we wszystkich krajach w oparciu

antybiotyków w europejskich

o jednakowy protokół, a co waż-

szpitalach pracujących w trybie

niejsze – identyczne definicje HAI.

ostro dyżurowym.

Wykres 2. Wybrane przyczyny przerwania kuracji antybiotykiem.

Zgodnie z informacjami otrzyma-

Spotkanie prowadzone było

nymi z ECDC załączone do proto-

przez dr Ewa Trejnowską- regio-

kołu definicje mogą być wykorzy-

nalnego koordynatora badania

stane przez wszystkie zaintereso-

PPS w zakresie zakażeń szpital-

wane instytucje do tworzenia lub

nych w woj. opolskim oraz dr

usprawnienia lokalnych progra-

Aleksandra Deptułę -koordy-

mów rejestracji HAI. Tłumaczenie

natora krajowego badania PPP

materiałów na język polski oraz

w zakresie zakażeń szpitalnych.

warsztaty szkoleniowe dla perso-

Na początku szkolenia przed-

nelu szpitali zostały sfinansowane

stawicielom szpitali przedsta-

ze środków pochodzących z Naro-

wiono cele i założenia badania

dowego Programu Ochrony Anty-

europejskiego PPS i zaprezen-

biotyków

towano przyjętą metodologię

Głównymi celami badania EU-PPS HAI&AU jest przede
wszystkim ocena częstości występowania HAI, stosowania
antybiotyków w populacji pacjentów scharakteryzowanej
pod kątem specjalności medycznych, czynników ryzyka
zakażeń, występujących HAI i stosowanych antybiotyków
[3]. W toku badania pozyskiwane są bardzo szczegółowe
informacje, których zbieranie w ramach bieżącego nadzoru mogłoby być trudne, zwłaszcza w sytuacji ogromnego
niedoboru wykwalifikowanego personelu kontroli zakażeń
w większości krajów Wspólnoty. Dotychczas badania nad
HAI zakrojone na tak szeroką skalę nie były prowadzone. We
wszystkich krajach UE i krajach współpracujących zostali powołani krajowi koordynatorzy badania, którzy zgodnie z zaleceniami ECDC wyłonili spośród szpitali w swoich krajach
próbę badaną. W przypadku Polski, do badania włączono
na dzień składania niniejszego tekstu do druku 39. szpitali
z łączną liczbą 16033 łóżek. Szpitale włączano do badania na
podstawie odpowiedzi na zaproszenie, nie udało się niestety
zrealizować wszystkich kryteriów doboru reprezentatywnej
próby, ponieważ nawiązanie kontaktu z większością małych
i średnich szpitali okazało się w tym roku niemożliwe.
W dniach 13-14 kwietnia 2012 w Warszawie odbyło się
szkolenie dla przedstawicieli szpitali na temat nowej Rekomendacji ECDC dotyczącej badania punktowego wystę-

prowadzenia badań. Następnie
przedstawiono protokół badania i procedury z tym związane. Podczas pracy w zespołach pokazano, jak w praktyce
stosować definicje przyjęte w protokole europejskim i w jaki
sposób przeprowadzać interpretację wyników PPS. Zademonstrowano również praktyczne wykorzystanie programu
Helics.Win, przy prowadzeniu badania PPS.
Szkolenie przedstawicieli szpitali poprzedziło praktyczne
zbieranie danych w terenie. Okres zbierania danych zakończy się 29. czerwca 2012 r. Szpitale uczestniczące w badaniu
mają zagwarantowaną pełną anonimowość.
Na podstawie zebranych danych ECDC przygotuje ogólnoeuropejski raport, który zostanie następnie przesłany
do krajowych i regionalnych koordynatorów. Poszczególni
uczestnicy badania będą mieli możliwość porównania swojego szpitala ze średnią krajową i europejską. Raport ECDC
i raporty przygotowane przez krajowych przedstawicieli
zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym, ponieważ zgodnie z głównymi założeniami, pozyskane dane
mają stanowić cele dla poprawy jakości i bezpieczeństwa
pacjentów.
W związku z tym, że badanie dostarcza bardzo wielu informacji dotyczących zakażeń związanych z opieką zdrowotną,
ich etiologii, czynników ryzyka oraz stosowania antybiotyków, założono, że będzie powtarzane w Polsce każdego roku
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i w miarę możliwości, będą zapraszane do uczestnictwa ko-

Piśmiennictwo

lejne szpitale.

1. Z
 alecenie Rady z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie bezpie-

Wcześniejsze doświadczenia dowodzą, że dzięki prowa-

czeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń

dzeniu regularnych badań nad HAI i podejmowaniu sku-

związanych z opieką zdrowotną. 2009/C 151/01.

tecznych, wielopoziomowych interwencji, udaje się zredu-

2. A
 nnual epidemiological report on communicable diseases

kować częstość występowania zakażeń związanych z opieką

In Europe 2008, European Centres for Disease Prevention

zdrowotną. Tak stało się między innymi w przypadku zaka-

and Control; Stockholm 2008.

żeń występujących u pacjentów po zabiegu endoprotezo-

3. B
 adanie Punktowe Występowania Zakażeń Związanych

plastyki stawu biodrowego - częstość zakażeń zmniejszyła

z Opieką Zdrowotną i Stosowania Antybiotyków w Euro-

się na przestrzeni lat 2004-2006 w Polsce blisko dziesięcio-

pejskich Szpitalach Pełniących Ostry Dyżur. Protokół wer-

krotnie [2].
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Pamiętajmy:
PRZEZIĘBIENIE? GRYPA?
ZDROWIEJ BEZ ANTYBIOTYKÓW!

Biuletyn sfinansowany ze środków będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn.:
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015.
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