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Zakażenia szpitalne dotyczą 
wszystkich placówek ochrony 

zdrowia na całym świecie. 

 



Ograniczenie liczby zakażeń należy do  

podstawowych obowiązków  

i zadań kierownictwa 

 i personelu w jednostkach 

 służby zdrowia. 



W Polsce jest niski wskaźnik wykrywalności 
zakażeń szpitalnych wynosi 0,5-2%  

(dla szpitala). 

 

Na świecie wskaźnik wykrywalności 

zakażeń wynosi 5-10%. 

 



„Nie ma nic bardziej okrutnego niż 
ukrywanie błędów.  

To wydanie wyroku na pacjenta” 
 

Dr Adam Sandauer 



Zakażenia szpitalne stanowią zagrożenie  

zarówno dla: 



Zakażenia szpitalne: 
 Wpływają na pogorszenie przebiegu choroby 
podstawowej 

 Wydłużają czas pobytu pacjenta 

 Zwiększają koszty leczenia 

 Wpływają na wzrost śmiertelności pacjentów 

 



Czynniki sukcesu właściwego nadzoru 

 nad zakażeniami: 

 Fachowy zespół kontroli zakażeń 

 Wyspecjalizowane laboratorium mikrobiologiczne 

 Wyedukowana kadra zarządzająca 

 WSPÓŁPRACA: członków zespołu, mikrobiologa, 
klinicystów, personelu pielęgniarskiego, salowych, 
dyrekcji… 



Aż 5 do 10 osób ze 100 

pacjentów może nabywać zakażenia 
podczas pobytu w szpitalu. 



Obniżenie częstości zakażeń szpitalnych o 1 % 

może skutkować zmniejszeniem kosztów 
leczenia aż o ok. 7-10% 

 
Dane PTZS 



Z szacunków PZU SA i PZU Życie SA 

wynika, że prawie w  33% 
przedmiotem pozwów cywilnych 
pacjentów są zakażenia szpitalne. 



Za zakażenia szpitalne odpowiada: 
•Szpital 

•Dyrektorzy szpitala 

•Lekarze i pielęgniarki kontraktowe- osobiście 



Nadzór nad zakażeniami jest podstawowym 
zadaniem każdego szpitala. 

Program nadzoru winien być dostosowany  do 
danej placówki i zależy od: 

 

•liczby łóżek, 

•zakresu wykonywanych procedur, 

•specjalizacji jednostki 



Podstawowe drogi  
przenoszenia zakażeń: 

Bezpośredni kontakt personelu z chorym 
Chory – chory 
Drogi pośrednie np. : 
Wentylacja 
Wyposażenie i sprzęt medyczny 
Flora personelu który ma kontakt z chorym 

Jest to system naczyń połączonych 
 
 



Według Światowej Organizacji Zdrowia 

Clostridium difficile znajduje się  

w czołówce przyczyn  powodujących 
zgony. 



   Tylko w USA CD powoduje ok. 3 000 000 
przypadków biegunki i zapalenia jelit oraz 
od 5000 do 20 000 zgonów co roku. 



Clostridium difficile (CD) 
-gatunek Gram dodatnich beztlenowych przetrwalnikujących 

laseczek wykazujących zdolność ruchu. 



Szybkie rozprzestrzenienie się Clostridium difficile 
(CD) w środowisku szpitalnym wynika ze: 

 

Skażenia sporami środowiska szpitalnego 

Długotrwałego przeżywania spor 

Oporności na większość rutynowo stosowanych 
środków dezynfekcyjnych 

Możliwości przenoszenia na rękach personelu 

Ekspozycji wielu pacjentów na antybiotyki 

 



Spory w środowisku zewnętrznym 
zachowują żywotność nawet  

do 5 miesięcy, a według niektórych 
badaczy nawet przez kilka lat. 



CD staje się coraz większym 
problemem nie tylko ze 

względu na rosnącą liczbę 
zachorowań  

ale i ciężkość przebiegu 
zachorowania, 

oporność kliniczną na 
stosowane leczenie,  

jak i rosnącą śmiertelność 



Obraz zakażenia CD 
obejmuje bardzo szeroki 

zakres intensywności 
objawów, od łagodnej 
biegunki do ciężkiego 

zapalenia jelita grubego  

z niedrożnością  

i okrężnicą olbrzymią. 



Zastosowanie izolacji kontaktowej, wydzielenie 
osobnego pomieszczenia z toaletą oraz 
ograniczenie kontaktów z osobami 
odwiedzającymi  

(oddzielenie od pacjentów bez zakażenia), 

 

Rekomendacje dot. postępowania w przypadkach 
zakażeń CD : 



Izolację pacjenta stosuje się do ok. 48 godzin 
od ustąpienia biegunki i uzyskania 
uformowanego stolca (zaleca się izolację do 
momentu wypisania ze szpitala), 

 



Przed wejściem na salę chorego personel 
medyczny oraz osoby odwiedzające zakładają 
rękawiczki i jednorazowy fartuch ochronny, 

 



Po kontakcie z pacjentem należy umyć ręce 
ciepłą bieżącą wodą z zastosowaniem mydła lub 
preparatu z chloroheksydyną (wcieranie preparatu 
alkoholowego nie jest wystarczające ponieważ nie 
działa skutecznie na spory C. difficile) 



Higiena rąk – po kontakcie z materiałem 
skażonym CD ręce myjemy według 
znormalizowanej i walidowanej, standardowej 
procedury, opartej na schemacie Ayliffe, 
następnie wycieramy do sucha (w razie potrzeby 
dezynfekujemy), 

 



Stosowanie rękawiczek jednorazowego użycia 
– zaleca się przeprowadzenie szkoleń dot. 
właściwego stosowania rękawiczek i 
prowadzenia kontroli zużycia rękawiczek, np. 
poprzez kontrolę zużycia liczby par rękawiczek 
na jeden osobodzień (na jednego pacjenta w 
ciągu 24 godzin hospitalizacji), 

 



Dezynfekcja powierzchni wykonywana preparatami 
skutecznymi wobec spor  C. difficile (stosowanie 
niewłaściwych środków dezynfekcyjnych prowadzi do 
nasilenia tworzenia spor i trudniejszej eradykacji 
drobnoustroju ze środowiska).  

Sprawdzonym rozwiązaniem skutecznym wobec spor 
zarówno Clostridium difficile jak również Clostridium 
perfringens, Bacillus cereus, Bacillus subtilis w czasie do 5 
minut są preparaty myjąco dezynfekujące na bazie 
poliaminy VIRUSOLVE+  

(Koncentrat, Gotowy do użycia, nasączone Chusteczki) 

Preparaty zostały przebadane na spory według norm   

EN 13704, EN 14347, EN 1276. 

 



Zaleca się dezynfekcję powierzchni dzwonków, 
stetoskopów, ciśnieniomierzy włącznie z 
mankietami, poręczy łóżka, parapetów, 
umywalek, szafek przyłóżkowych, itp. środkiem, 
który może być stosowany do dezynfekcji w 
obecności pacjentów i personelu. Zaleca się 
ściereczki nasączone preparatem sporobójczym 
np. VIRUSOLVE + Chusteczki. Gama preparatów 
VIRUSOLVE+ nie zawiera alkoholi, kwasu 
nadoctowego, chloru, aldehydów dlatego jest 
bezpieczna dla personelu, pacjentów oraz 
wszelkich sprzętów  



Zaleca się dezynfekcję pomieszczeń metodą 
fumigacji przy użyciu nadtlenku wodoru lub 
peroxonu. Związek chemiczny – peroxon tworzy 
się w momencie połączenia ozonu i nadtlenku 
wodoru. Zakres działania peroxonu jest 
większy niż sucha mgła nadtlenku wodoru. 

 

Urządzenie do sporobójczej dezynfekcji 
wysokiego stopnia powietrza i wyposażenia 
powyżej 6log przy jednokrotnym użyciu 
AIRDECON 200 



Zaleca się  usunięcie z pokoju chorego całego 
zbędnego, niepotrzebnego, zalegającego 
sprzętu, wymienić meble tapicerskie na meble 
pokryte łatwo zmywalnym materiałem oraz 
zlikwidować wykładziny dywanowe występujące 
w gabinetach lekarskich, pokojach 
administracyjnych, socjalnych zajmowanych 
przez personel medyczny, 

 



Przedmioty i sprzęt medyczny stosowany 
przez pacjenta powinien być wydzielony tylko 
dla osoby zakażonej CD, np. termometr, 
stetoskop, balkonik, itd., 

 

 



Sprzęt medyczny opuszczający salę chorego 
powinien być poddany dekontaminacji z 
zastosowaniem środków skutecznych wobec 
spor CD (VIRUSOLVE+) 

 

 



Pościel chorego powinna być poddana 
dekontaminacji za pomocą środków 
sporobójczych lub sterylizacji przed przekazaniem 
do pralni (stosowane przez pralnie metody 
dezynfekcji zazwyczaj są nieskuteczne wobec spor 
CD), zaleca się stosowanie pościeli jednorazowego 
użycia, 

 

 



Kaczki, podsuwacze, które są rutynowo 
dezynfekowane w myjce – dezynfektorze powinny 
być wcześniej poddane dezynfekcji lub 
sterylizowane (dezynfekcja termiczna stosowana 
w myjkach jest niewystarczająca wobec spor CD), 
zaleca się zastosowanie sprzętu jednorazowego 
użycia typu kaczki, podsuwacze, jednorazowe 
osłony na basen, torby z absorbentem do zbiórki 
wydzielin,  

 

 



Miski wykorzystywane do utrzymania czystości 
pacjentów leżących powinny być poddane 
dezynfekcji preparatem skutecznym wobec spor 
CD lub sterylizowane, zaleca się zastosowanie w 
tym okresie jednorazowych nasączonych 
myjek/rękawic ułatwiających utrzymanie  higieny, 

 

 



Sprzęt kuchenny przed oddaniem do kuchni 
powinien być wcześniej poddany dezynfekcji lub 
sterylizacji (zastosowanie wobec kuchennego 
sprzętu temperatury 90°C przez 5 minut nie 
niszczy w sposób wystarczający spor CD), zaleca 
się stosowanie sztućców, talerzy, kubeczków 
jednorazowego użycia, 

 



Zobowiązuje się Zespół Kontroli Zakażeń 
Szpitalnych do wdrożenia szkoleń dla personelu 
medycznego dotyczącego metod zapobiegania 
transmisji CD, 

 

 



Zaleca się przeprowadzenie rozmów 
edukacyjnych z pacjentem zakażonym                   
CD i jego rodziną dotyczących zasad izolacji 
kontaktowej, 

 

 



Wdrożenie działań w celu szybkiej 
identyfikacji pacjentów zakażonych 
(niezwłoczne wykonanie badań u pacjentów z 
objawami zakażenia oraz izolacja pacjentów w 
oczekiwaniu na wynik), 

 

 



Należy dokonać przeglądu i aktualizacji 
metod dekontaminacji środowiska oddziału, 
jeżeli to możliwe należy wydzielić osobny, 
dobrze przeszkolony personel sprzątający, 

 

 



 

Nadzorowanie pacjentów przeniesionych na 
inne oddziały, będących poprzednio w kontakcie z 
osobami zakażonymi, 

 



Zalecane jest stosowanie środków działających 
na spory CD do wszystkich powierzchni, w 
szczególności powierzchni dotykowych, 

 

 



Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych dokonuje 
analizy sytuacji epidemiologicznej, kiedy dochodzi 
do nadużywania antybiotyków oraz identyfikacja 
antybiotyków, których stosowanie sprzyja 
zakażeniom CD, 

 

 



Jeśli mimo powziętych działań 
zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń    
dochodzi do nowych zachorowań, należy 
wstrzymać przyjęcia, a po wypisaniu ostatniego 
pacjenta poddać oddział dekontaminacji z 
zastosowaniem środków działających na spory 
CD, (VIRUSOLVE+ , urządzenie AIRDECON 200) 

 



W celu zapobiegania rozwojowi C. difficile 
rekomenduje się zasady kontroli zakażeń 
szpitalnych i ścisłą kontrolę racjonalnej 
antybiotykoterapii. 

 



„Niemała mądrość, mądrze mówić, 
lecz  największa mądrze czynić” 

 
Andrzej Maksymilian Fredro (1620-1679) 

 

 





 

  mycie i sporobójcza dezynfekcja   
powierzchni,  

wyposażenia medycznego 

nieodpornego na sterylizację  

i alkohole… 
 



bez chloru 

bez aktywatora 

bez alkoholi 

bez aldehydów 

bez kwasu nadoctowego 

 
 





• Gotowy do użycia 

• Ściereczki 

• 5% roztwór roboczy z koncentratu 



Narzędzia, Endoskopy 





„Błądzić jest rzeczą ludzką,  

ukrywanie błędów jest grzechem ciężkim, 

ale brak uczenia się na popełnionych 
błędach jest niewybaczalne”. 

 
Sir Liam Donaldson  

Przewodniczący Światowego Sojuszu  

na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów 
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