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Zakażenia szpitalne

Definicja

zakażenie szpitalne –zakażenie, które wystąpiło 
w związku z udzieleniem świadczeń 
zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

a) nie pozostawała w momencie udzielania 
świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania 
albo

b) wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, 
w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej 
wylęgania;



Zakażenia szpitalne

• Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570
USTAWA z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi

• biologiczny czynnik chorobotwórczy – posiadające 
zdolność wywoływania objawów chorobowych 
drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane przez 
nie produkty, zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty 
człowieka lub wytwarzane przez nie produkty, 
cząstki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub
przenoszenia materiału genetycznego, w tym 
zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe 
lub wytwarzane przez nie produkty

• Zakażenia / zarażenia



Zakażenia szpitalne

Załącznik: 

WYKAZ ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH

3) biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej u
dzieci do lat 2

15) giardioza 
26) kryptosporydioza 
52) zakażenia żołądkowo-jelitowe oraz zatrucia 

pokarmowe o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej
53) zakażenia szpitalne oraz zakażenia 

biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi 
opornymi na antybiotyki kluczowe dla leczenia



Zakażenia szpitalne

Postacie kliniczne:

- Zakażenia miejsca operowanego
- Zakażenia krwi
- Zapalenia płuc
- Zakażenia układu moczowego
- Zakażenia kości i stawów
- Zakażenia układu sercowo-naczyniowego
- Zakażenia wewnątrzbrzuszne
- Zakażenia układu rozrodczego
- Zakażenia skóry i tkanki podskórnej



Kryptosporidioza



Kryptosporidioza



Kryptosporidioza

Cryptosporidium parvum

• Pasożytniczy pierwotniak
• Homokseniczny
• Wywołuje ostre stany zapalne żołądka i jelit
• Forma inwazyjna: oocysta
• Zarażenie poprzez kontakt z chorym człowiekiem, 

zanieczyszczoną wodę lub pokarm
• Okres wylęgania: 1-14 dni uzależniony od 

ogólnego stanu chorego
• Objawy: wodnista biegunka z domieszką śluzu, 

nudności, wymioty, gorączka, wzdęcia, kurczowe 
bóle brzucha, bóle głowy i mięśni



Kryptosporidioza

Osoby immunokompetente:
• Choroba samoograniczająca się
• Czas trwania: około 1-26 dni (średnio 13 dni)

Osoby z obniżoną odpornością i dzieci 
• Przebieg choroby może być ciężki, prowadzący do 

śmierci
• Czas trwania: przewlekła biegunka > 30 dni
• U osób z AIDS oraz zaawansowaną chorobą 

nowotworową może prowadzić do zapalenia dróg 
żółciowych, przewodów wyprowadzających 
trzustki, a także powodować stany zapalne 
układu oddechowego 



Kryptosporidioza



Kryptosporidioza

• Dawka infekcyjna: około 30 oocyst dla osoby 
zdrowej, nawet 1 oocysta dla osoby z obniżoną 
odpornością

• Ilość wydalana: 108- 109 oocyst
• Zaraźliwość: przez cały okres zarażenia, często 

wiele miesięcy, również w przypadku przebiegu 
bezobjawowego oraz do 50 dni od ustąpienia 
objawów

• Przeżywalność w środowisku: 12 tyg. do kilku 
miesięcy

• Leczenie: wykazuje wysoką oporność na 
powszechnie wykorzystywane leki 
przeciwpasożytnicze i przeciwbakteryjne 



Kryptosporidioza

Badania laboratoryjne:

• Materiał: kał
• Metody:
- preparat barwiony modyfikowaną metodą Zeihl-

Neelsen’a, poszukiwanie oocyst
- szybkie testy immunochromatograficzne lub 

immunoenzymatyczne na obecność antygenów
- immunofluorescencja pośrednia wykrywająca 

antygeny
• Ze względu na szerokie wahania częstości i 

poziomu wydalania oocyst każdy wynik ujemny 
należy powtórzyć badając przynajmniej 2 kolejne 
próbki kału pobrane w kolejnych 10 dniach



Kryptosporidioza

• Epidemia w USA 1993r: woda wodociągowa; 
403 000 zachorowań, 100 zgonów

• Polska: od 2001 do 2014 9 przypadków (?)
• Brak informacji o kryptosporidiozie w „Stan 

sanitarny kraju 2017”, jest obowiązek zgłaszania
• Konwencjonalne metody uzdatniania wody do 

picia nie zawsze są skuteczne
• Gotowanie zabija oocysty
• Zapobieganie zakażeniom szpitalnym: 

rygorystyczne przestrzeganie zaleceń sanitarno-
epidemiologicznych szczególnie wśród pacjentów 
z obniżoną odpornością



Giardioza



Giardioza

Gardia lamblia
(syn. G. intestinalis, G. duodenalis)

wielkouściec jelitowy, ogoniastek jelitowy

• Pasożytniczy pierwotniak (z grupy wiciowców)
• Homokseniczny
• Wywołuje ostre stany zapalne jelit
• Forma inwazyjna: cysta
• Zarażenie poprzez kontakt z chorym człowiekiem, 

zanieczyszczoną wodę lub pokarm
• Okres wylęgania: 1-14 dni, średnio 7 dni
• Objawy: bezkrwawa, tłusta biegunka, nudności, 

wymioty, gorączka, wzdęcia, kurczowe bóle 
brzucha, zaparcia (w postaci przewlekłej), 
odbijania, nudności zgaga, utrata wagi, uczucie 
zmęczenia



Giardioza

Osoby immunokompetente:
• Choroba samoograniczająca się
• Czas trwania: około 6-10 tygodni bez leczenia

Osoby z obniżoną odpornością i dzieci 
• Przebieg choroby może być ciężki, prowadzący do 

śmierci
• Czas trwania: wiele miesięcy
• Trofozoity mogą przedostawać się do dróg 

żółciowych i przewodów wyprowadzających 
trzustki powodując stany zapalne 

• U dzieci nawracające i długotrwałe inwazje mogą 
prowadzić do niedorozwoju fizycznego i 
psychicznego



Giardioza



Giardioza

• Dawka infekcyjna: 10-100 cyst
• Ilość wydalana: 108- 109 cyst
• Zaraźliwość: przez cały okres zarażenia, często 

wiele miesięcy, również w przypadku przebiegu 
bezobjawowego 

• Przeżywalność w środowisku: kilka tygodni do 
kilku miesięcy

• Leczenie: najczęściej metronidazol lub pochodne 



Giardioza

Badania laboratoryjne:

• Materiał: kał
• Metody:
- mikroskopia bezpośrednia, wykrywanie cyst
- szybkie testy immunochromatograficzne lub 

immunoenzymatyczne na obecność antygenów
- immunofluorescencja bezpośrednia wykrywająca 

antygeny
• Ze względu na szerokie wahania częstości i 

poziomu wydalania cyst każdy wynik ujemny 
należy powtórzyć badając przynajmniej 2 kolejne 
próbki kału pobrane w kolejnych 10 dniach

• Materiał: żółć, treść dwunastnicza – poszukiwanie 
trofozoitów



Giardioza

• Jeden z najczęściej identyfikowanych pasożytów 
jelitowych na świecie

• Polska: w latach 2004-2014 średnio około 2500 
przypadków rocznie, z czego 50% hospitalizacji

• Brak informacji o gardiozie w „Stan sanitarny 
kraju 2017”, jest obowiązek zgłaszania

• Dawka chloru niezbędna do dezynfekcji wody 
zawierającej cysty jest trzykrotnie wyższa niż w 
stosowana w przypadku ochrony przed 
bakteriami

• Gotowanie zabija cysty
• Zapobieganie zakażeniom szpitalnym: 

rygorystyczne przestrzeganie zaleceń sanitarno-
epidemiologicznych szczególnie wśród pacjentów 
z obniżoną odpornością



Owsica



Owsica

Enterobius vermicularis

• Pasożytniczy nicień
• Homokseniczny
• Wywołuje inwazyjną chorobę jelita grubego 
• Forma inwazyjna: jajo
• Zarażenie poprzez kontakt z chorym człowiekiem 

(częste samozarażenia i retroinwazje), drogą 
pokarmową lub inhalacyjną

• Okres wylęgania: 2-4 tygodnie
• Objawy: świąd okolicy odbytu, ból brzucha, 

nudności, utrata apetytu, nadmierna pobudliwość 
bezsenność



Owsica



Owsica

• U kobiet może dochodzić do zarażenia układu 
rozrodczego: pochwa, rzadko: macica, jajowody 
a nawet jajniki

• Na owsicę szczególnie narażeni są pracownicy 
szpitalnych oddziałów dziecięcych, salowe, 
sprzątaczki oraz rodzice dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

• Ilość wydalana: jedna samica produkuje średnio 
11000 jaj dziennie żyjąc około 2 miesięcy

• Zaraźliwość: przez cały okres zarażenia, często 
wiele miesięcy, również w przypadku przebiegu 
bezobjawowego 

• Przeżywalność w środowisku: suche i gorące-kilka 
dni, wilgotne i umiarkowane-do 4 tygodni

• Leczenie: albendazol, mebendazol, pyrantel



Owsica

• Materiał: wymaz z odbytu, przylepiec celofanowy. 
Materiał należy pobierać rano przed 
wypróżnieniem i myciem

• Możliwe jest również wykrycie pasożyta w kale 
oraz w osadzie moczu.

• Metody:
- preparat mikroskopowy
• Ze względu na szerokie wahania częstości i 

poziomu wydalania jaj każdy wynik ujemny 
należy powtórzyć badając przynajmniej 2 kolejne 
próbki kału pobrane w 2-3 dniowych odstępach



Owsica

• Jeden z najczęściej identyfikowanych pasożytów 
jelitowych na świecie

• Polska: 17% dorosłych i 38% dzieci rocznie 
zaraża się owsicą

• Średni odsetek osób chorujących na owsicę w 
Polsce wynosi 18 proc.

• Brak informacji o owsicy w „Stan sanitarny kraju 
2017”, nie ma obowiązku zgłaszania

• Zapobieganie zakażeniom szpitalnym: 
rygorystyczne przestrzeganie zaleceń sanitarno-
epidemiologicznych. 

• W badaniach epidemiologicznych jaj owsika 
można szukać w kurzu na przedmiotach 
codziennego użytku, w szczególności bieliźnie i 
pościeli.



Wszawica
Czy wiesz czym jest wesz?

Pediculus humanus capitis – wesz głowowa    
Pediculus humanus corporis – wesz odzieżowa

Pediculus pubis – wesz łonowa
(syn. Phthirus pubis)                                   



Wszawica głowowa

i odzieżowa

• Pasożytnicze owady

• Obecnie wszy ubraniowe są uznawane za jeden z 
wszą głowową gatunek mieszczący się w zakresie 
zmienności gatunkowej 

• Homokseniczne
• Forma inwazyjna: larwy, postacie dorosłe
• Występowanie: owłosiona skóra głowy / na 

włosach pokrywających ciało okryte odzieżą
• Zarażenie poprzez kontakt z chorym człowiekiem 

oraz przez przedmioty osobiste, szczególnie 
ubrania i nakrycia głowy

• Okres wylęgania: 7-10 dni



Wszawica głowowa i odzieżowa



http://www.wszyzglowy.pl/o-wszach/



Wszawica głowowa

i odzieżowa

• Objawy: obecność wszy lub gnid, świąd, ślady 
ukąszeń (małe czerwone punkciki), przeczosy, 
bąble pokrzywkowe, wtórne bakteryjne zakażenie 
skóry

• Dawka zakaźna: jeden osobnik
• Zaraźliwość: przez cały okres zarażenia, często 

wiele miesięcy, również w przypadku przebiegu 
bezobjawowego

• Poza gospodarzem żyją 7-10 dni
• Obecność gnid na włosach oddalonych od skóry 

powyżej 1 cm świadczy o starym zarażeniu
• Wszy pokonują dystans 23 cm w ciągu 1 minuty. 



Wszawica łonowa

• Pasożytnicze owady
• Homokseniczne
• Forma inwazyjna: larwy, postacie dorosłe
• Występowanie: okolice narządów płciowych i 

odbytu, a w razie dużego zawszenia w brwiach 
oraz pod pachami

• Zarażenie poprzez kontakt z chorym człowiekiem 
oraz przez przedmioty osobiste, szczególnie 
podczas kontaktów seksualnych

• Okres wylęgania: 7-10 dni



Wszawica łonowa



Wszawica łonowa

• Objawy: obecność wszy lub gnid, wydalin 
(ciemnobrązowy pyłek) na bieliźnie w miejscach 
gdzie styka się z okolicami odbytu i narządów 
płciowych, świąd, ślady ukąszeń (sinoniebieskie 
plamy o śr. 0,5 mm), przeczosy, wtórne 
bakteryjne zakażenie skóry

• Dawka zakaźna: jeden osobnik
• Zaraźliwość: przez cały okres zarażenia, często 

wiele miesięcy, również w przypadku przebiegu 
bezobjawowego

• Poza gospodarzem żyją 2 dni



Wszawica

• Wszy są wektorami: duru plamistego (duru 
wysypkowego, tyfusu plamistego, duru 
epidemicznego) i gorączki okopowej (gorączka 
pięciodniowa, obecnie nazywana „miejską 
gorączką okopową”)

• W Polsce masywna wszawica występuje u ludzi 
bezdomnych i zaniedbanych

• Wszy opuszczają osoby gorączkujące (opitmum 
to 32 st. C), dlatego szpital może być miejscem 
sprzyjającym inwazji wszy.

• Osoba zawszona jest źródłem  zarażenia dla 
innych pacjentów i personelu szpitala

• W przypadku przyjęcia do szpitala pacjenta z 
wszawicą powinien być on hospitalizowany w 
warunkach izolacji przez 24 godziny od czasu 
wdrożenia skutecznego leczenia.



Wszawica

• Leczenie:
- kąpiele z użyciem środków dezynsekcyjnych
- dezynsekcja ubrań, bielizny osobistej, 

pościelowej, koców przy użyciu środków pylistych 
lub specjalnych komór

• W przypadku epidemii należy dokonywać 
przeglądu wszystkich osób z bezpośredniej 
styczności z osobą zarażoną oraz zastosować 
jednoczesne leczenie wszystkich chorych i osób z 
ich otoczenia poprzez stosowanie dostępnych 
preparatów leczniczych

• Brak informacji o wszawicach w „Stan sanitarny 
kraju 2017”, nie ma obowiązku zgłaszania



Świerzb



Świerzb



Świerzb



Świerzb



Świerzb



Świerzb



Świerzb

Sarcoptes scabei

• Pasożytniczy pajęczak
• Homokseniczny
• Forma inwazyjna: zapłodniona samica
• Zarażenie poprzez kontakt z chorym człowiekiem, 

bardzo rzadko przez wspólnie używane 
przedmioty

• Okres wylęgania: u osób wcześniej nie 
zarażonych świerzbem – 2-6 tygodni; u osób, 
które już chorowały 1-4 dni po reekspozycji

• Objawy: świąd (szczególnie po rozgrzaniu), 
pęcherze, zgrubiały naskórek, uogólnione 
zapalenie skóry, przeczosy, wtórne zakażenia 
bakteryjne



Świerzb



Świerzb



Świerzb

• Dawka infekcyjna: 1 samica
• Ilość wydalana: 1 samica składa dziennie 1-4 jaj 

przez około 8 tygodni
• Zaraźliwość: przez cały okres zarażenia, również 

w okresie bezobjawowym
• Przeżywalność w środowisku: do 10 dni ???
• Leczenie: permetryna, malation, lindan i 

krotamiton. Stwierdzono przypadki oporności na 
stosowane środki lecznicze. 



Świerzb

Badania laboratoryjne:

• Wykazanie tuneli świerzbowców w skórze osób 
zainfekowanych poprzez wykonanie próby 
atramentowej

• Zeskrobiny ze skóry lub bioptaty zawierające 
świerzbowce lub jaja.



Świerzb

• Brak informacji o świerzbie w „Stan sanitarny 
kraju 2017”, brak obowiązku zgłaszania

• W Polsce, gdy był obowiązek zgłaszania 
rejestrowano rocznie około 10.000 zachorowań

• Zapobieganie zakażeniom szpitalnym: wczesne 
wykrywanie zarażonych oraz jednoczesne  i 
przymusowe leczenie wszystkich chorych i osób z 
ich otoczenia poprzez stosowanie dostępnych 
preparatów leczniczych, częste mycie rąk i całego 
ciała, częstą zmianę pościeli, bielizny i ubrań. 
Bardzo dokładne mycie i zamgławianie(?) 
pomieszczeń. Przy bliskim kontakcie z pacjentem 
stosowanie przez personel jednorazowych (dla 
każdego pacjenta osobnych) ubrań ochronnych 
zakrywających jak największą powierzchnię ciała



Dziękujemy za poświęcony czas


