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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM –
ZNACZENIE DLA PROGRAMU 
KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

Stanowi podstawę, na której planowane są prace 
zespołu kontroli zakażeń szpitalnych



• Bardzo ważny zapis dla szpitalnego systemu kontroli zakażeń 
szpitalnych

• Dotyczy czynników ryzyka związanych z przeprowadzaniem 
procedur

Zespół ds. kontroli zakażeń szpitalnych identyfikuje w szpitalu główne 
czynniki ryzyka do zakażeń szpitalnych opracowuje propozycje ich 

likwidacji lub ograniczenia

Raport otrzymuje dyrektor szpitala



Słownictwo

Ryzyko: zagrożenie , ocena lub miara wystąpienia niepożądanego 
zdarzenia  np. zakażenia szpitalnego, zakażenia 
wieloopornym drobnoustrojem.

Czynniki ryzyka okoliczności, działania lub zaniechania działań, procesy, 
odchylenia w zdrowiu pacjenta, które mogą prowadzić do 
wystąpienia niekorzystnego zdarzenia np. zakażenia 
szpitalnego 

Zarządzanie ryzykiem zorganizowane  działania zmierzające do identyfikacji 
ryzyka, jego oceny oraz obniżenia ryzyka do akceptowalnego 
poziomu

Ocena ryzyka stanowi wstępny etap zarządzania ryzykiem i polega na 
przemyślanej, systematycznej identyfikacji ryzyka oraz  
oceny jego istotności.



Na jakie pytania odpowiada 
skuteczne zarządzanie 

ryzykiem ?



Pytanie 1

• W jakich obszarach działania mojego szpitala 
generowane jest ryzyko powikłań infekcyjnych 
hospitalizacji ?



Pytanie 2

• Czy zidentyfikowane ryzyko jest akceptowalne czy 
wymaga wdrożenia działań 
minimalizujących/redukujących ryzyko ?



Pytanie 3

• Jakie działania należy wdrożyć aby wyeliminować 
/minimalizować ryzyko ?



Pytanie 4 

• Jaki jest efekt działań naprawczych ? 



Etapy zarządzania ryzykiem

1. Ocena ryzyka

2. Opracowanie i wdrożenie działań zmniejszających 

ryzyko

3. Monitorowanie efektu 



I Etap. Ocena ryzyka

• Identyfikacja ryzyka

• Ocena istotności ryzyka
• prawdopodobieństwo wystąpienia następstw ryzyka tj. 

zakażenia szpitalnego, zakażenia MDRO

• ocenie wpływu na zdrowie pacjentów, rzadziej 
personelu lub osób odwiedzających.



Kategorie ryzyka

Wewnętrzne           Zewnętrzne

Przyjęcie pacjenta z 
chorobą zakaźną

Przyjęcie pacjenta z 
zakażeniem lub 
kolonizacją powodowaną 
przez MDRO



Ryzyko zewnętrzne

Kategoria ryzyka Opis

Związane z możliwością 

przyjęcia pacjenta z 

zakażeniem lub 

kolonizacją 

drobnoustrojami 

epidemiologicznie 

niebezpiecznymi 

Ryzyko kolonizacji szczepami MDRO np. Enterobacteriaceae

produkujące karbapenemazy, MRSA

Obraz kliniczny wskazujący na chorobę zakaźną :

 Biegunka poantybiotykowa

 Infekcja dróg oddechowych w okresie zwiększonych zachorowań

na grypę

 Wysypka skórna u dzieci

 Odchylenia w badaniu radiologicznym wskazujące na gruźlicę



Podejmowanie działań po 
stwierdzeniu ryzyka zewnętrznego

Badania przesiewowe

Izolacja chorego











Ryzyko wewnętrzne -identyfikacja

• Monitorowanie zakażeń szpitalnych

• Monitorowanie procesów np. higiena rąk, 
zakładanie linii centralnych

• Obserwacje prowadzone w oddziałach

• Rozmowa z personelem

• Doniesienia z piśmiennictwa



Ryzyko wewnętrzne kategorie
Kategoria ryzyka Opis

Ryzyko określane w

procesie monitorowania

zakażeń

Monitorowanie powikłań infekcyjnych dla wybranej procedury szpitalnej

dla której znany jest punkt odniesienia

Ryzyko zakażenia

powodowanego przez

MDRO

Ryzyko rozprzestrzeniania MDRO w szpitalu na podstawie raportów

generowanych przez laboratoriom mikrobiologicznym np. wzrost liczby

zakażeń i kolonizacji wywołanych przez Klebsiella penumoniae ESBL w

oddziale neonatologii

Ryzyko określane w

wyniku monitorowania

procesu

Najczęściej monitorowanym procesem jest przestrzeganie higieny rąk, inne

to ocena wskazań do cewnikowania pacjenta do pęcherza moczowego, czas

utrzymywania linii centralnej, przestrzeganie maksymalnej bariery

ochronnej przy założeniu liii centralnej

Ryzyko związane z

personelem

Braki personelu, brak wiedzy o profilaktyce zakażeń, nieprzestrzeganie

procedur, ryzyka ekspozycji na materiał zakaźny, personel z chorobą

zakaźną

Ryzyko związane ze

środowiskiem

Zbyt mała liczby sal izolacyjnych, mała powierzchnia przeznaczana na

stanowiska w OIT, prowadzenie prac remontowych, kontaminacja wody

przez Legionella sp., niedociągnięcia w sprzątaniu, bezpieczeństwo

powietrza , właściwe wyposażenia w sprzęt, dostęp do dozowników ze

środkiem alkoholowym



Ryzyko wewnętrzne kategorie
Kategoria ryzyka Opis

Ryzyko wynikające z

charakterystyki

hospitalizowanych pacjentów

Pacjenci z niedoborami odporności, pacjenci oddziałów intensywnej

terapii, intensywnej opieki neonatologicznej, stacji dializ

Ryzyko identyfikowane w

wyniku wizyt w oddziałach

oraz rozmów z personelem

Ryzyka określane jest na podstawie uwag zgłaszanych przez personel,

obserwacji wykonywanych czynności

Ryzyko związane z przeglądem

piśmiennictwa

Dotyczy nowych doniesień opisujących podwyższone ryzyko związane

ze stosowaniem sprzętu, procedur np. doniesienia o ryzyku zakażeń

HCV związane z niewłaściwym stosowaniem z wielodawkowych

opakowań soli fizjologicznej

Ryzyko wynikające z rodzaju

wykonywanych procedur

Ocena zagrożeń związanych z wykonywaniem inwazyjnych procedur

Ocena czy wykonywane procedury są zgodne ze szpitalnymi zaleceniami

Przygotowanie pacjenta do wykonania procedur

Prowadzenie procedur w zakresie ich bezpieczeństwa

Bezpieczne przygotowanie leków



Etap II. Opracowanie i wdrożenie 
działań zmniejszających ryzyko
• Analiza możliwych rozwiązań zmniejszających lub 

eliminujących ryzyko

• Decyzja o akceptacji ryzyka lub wdrożeniu działań 
minimalizujących lub eliminujących ryzyko.

• Przedstawione zainteresowanemu personelowi i 
dyrekcji w celu zrozumienia ryzyka i uzyskania wsparcia 
dla interwencji

• Przedstawiany jest raport zarządowi szpitala



Przykład 1. Zakażenia odcewnikowe
krwi w OIT

• Nasze  wyniki : 5/1000 osobodni z cewnikiem

• Czy dane są wiarygodne ?

• Punkt odniesienia
• 3,7  1,5 /1000 dni z cewnikiem  (wieloośrodkowe 

OIOM , UK 2012)

• 2,5 0,8 /1000 (wieloośrodkowe OIOM, USA 2016) 

• 6,4 2,5/1000 (wieloośrodkowe OIOM, Europa 2016)

• Działania naprawcze



Przykład 2. Zapadalność na 
zakażenia po cięciach cesarskich

• Nasze wyniki = 5%

• Wiarygodność danych: czy jest prowadzone 
monitorowanie powypisowe ?

• Punkt odniesienia: ECDC = 2,2%, 86% 
identyfikowana po wypisie

• Działania naprawcze



Przykład 3. Rozprzestrzenianie 
Klebsiella pneumoniae ESBL w OIT



Zarządzanie ryzykiem –
propozycje raportu
• Raport powstaje dla

• Zespołu

• Dyrekcji

• Jest poufny, nie jest przedstawiany PSSE ?

• Pytania rozstrzygane w rozmowie z dyrekcją
• Co jest na piśmie ?

• Co jest przekazywane w sposób nieformalny ?

• Raport jest przekazywany jako zakończenie etapu II 
w wyjątkowych sytuacjach na etapie I



Raport

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

• Opis ryzyka

• Prawdopodobieństwo wystąpienia: 
pewne, wysokie, możliwe, bardzo 
mało prawdopodobne

• Konsekwencje zdrowotne:  wysokie, 
umiarkowane, niskie

• Ocena priorytetu: pilne, wysokie, 
umiarkowane

• Możliwość minimalizacji/eliminacji 
ryzyka: wysoka, umiarkowana, niska

• Propozycja działań minimalizujących/ 
eliminujących ryzyko

• Metoda i  czas potrzebny do oceny 
efektu działań

INNE

• Jak często
• Raz  do roku , w szczególnych 

sytuacjach
• Polskie prawo: dwa razy do roku

• Raport przekazany dyrekcji szpitala 
powinien mieć charakter poufny i nie 
powinien być przedstawiany w 
trakcie kontroli inspekcji sanitarnej

• Raport z oceny ryzyka jest 
wykorzystywany w trakcie 
opracowania celów działania 
programu kontroli zakażeń 
szpitalnych na najbliższy rok.



Zarządzanie ryzykiem –
propozycje raportu

Obszar Ocena

1 Ryzyko kluczowych 
zakażeń
ZUM, CVC, SSI, ZUM, 
implanty, związane z 
ważnymi procedurami

Wiarygodnie danych, istotność zdrowotna, 
skuteczność profilaktyki, program naprawczy

2 MDRO/C.difficile Problemy wybranych oddziałów, skutki 
zdrowotne, program naprawczy

3 Ocena środowiska Dostępność do izolatek w relacji do potrzeb

4 Ocena ryzyka 
zewnętrznego

Przyjęcie pacjenta z chorobą zakaźną/MDRO, 
propozycje badań przesiewowych i ich roczny 
koszt

5 Personel Braki, interakcje, poziom wiedzy, 
zaangażowanie, klimat dla przestrzegania 
procedur



III. Monitorowanie efektu

• monitorowania zakażeń lub procesów 

• prowadzenie audytu.

• Informacja zwrotna



ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

ZAPOBIEGANIE 
PROBLEMOM ZANIM 
POWSTANĄ

REAKCJA NA 
PROBLEM , KTÓRY 
JUŻ ZAISTNIAŁ


