
Ograniczanie szpitalnej transmisji 
pałeczek Enterobacteriacae

wytwarzających karbapenemazy (CPE)

Agnieszka Sulikowska, SHL

26.09.2019r





NDM – sytuacja 1. Stwierdzenie szczepu CPE w 
badaniach wykonanych przy przyjęciu do szpitala
Izolacja i badania przesiewowe:

• Izolacja kontaktowa pacjenta do końca hospitalizacji.

• Jeśli po przyjęciu pacjent leżał na sali wieloosobowej osoby z kontaktu z tej samej sali i 
korzystające z tej samej toalety nie zostają poddane izolacji, mają przeprowadzone 
badania na nosicielstwo po 48-72 godz. i następnie raz w tygodniu w trakcie bieżącej 
hospitalizacji (maksymalnie 3 badania).

Higiena:

• Dezynfekcja bieżąca i końcowa sali, na której chory przebywa/przebywał zgodnie z 
planem dezynfekcji ze szczególnym uwzględnieniem sanitariatów i powierzchni 
dotykowych.

• Restrykcyjne przestrzeganie higieny rąk zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu zasadami.

Informacja:

• Umieszczenie w karcie wpisowej pacjenta informacji o nosicielstwie szczepu 
K. pneumoniae wytwarzającego karbapenemazę.

• Przekazanie ulotki informacyjnej pacjentowi / rodzinie pacjenta.



NDM – Pobieranie materiału do badań 
przesiewowych
Badania przesiewowe u pacjentów przyjmowanych do 
oddziału spełniających kryteria:

• hospitalizacja w ciągu ostatnich 6 miesięcy

• pobyt w ciągu ostatniego roku w placówkach opieki 
długoterminowej

• wcześniejsze zakażenie/nosicielstwo NDM/KPC/OXA-48

• kontakt z opieką medyczną w krajach o wysokiej 
zapadalności na zakażenia wywoływane przez CPE (Indie, 
Pakistan, północna Afryka).



CPE – Pobieranie materiału do badań 
przesiewowych

Co pobierać?

Wymaz z odbytu (wacik wymazówki musi być widocznie 
zabrudzony kałem).

Jakie skierowanie?

Skierowanie na badania mikrobiologiczne, należy wybrać 
symbol …… czyli posiew na obecność patogenów alarmowych. 

Jak przesyłać badanie?

Wymazówkę z pobranym materiałem przekazać do 
laboratorium w temperaturze pokojowej.



NDM – sytuacja 2. Przyjęcie pacjenta z 
udokumentowanym nosicielstwem szczepu CPE

Izolacja i badania przesiewowe:
• Izolacja kontaktowa do czasu uzyskania ujemnych wyników badań 

przesiewowych.
Badanie przesiewowe (wymazy z odbytu):
• jeżeli dwa kolejne posiewy w odstępach 48 godz. ujemne – izolacja 

zakończona;  
• jeśli pacjent otrzymuje antybiotyki podczas pobytu w szpitalu – konieczne 

powtórzenie badania przesiewowego w kierunku CPE po 3-5 dniach 
antybiotykoterapii i co tydzień w trakcie antybiotykoterapii.

• W przypadku wyników dodatnich – utrzymanie izolacji do końca 
hospitalizacji.

• Pozostałe punkty: Higiena, Informacja jak w przypadku 1.



Czy warto izolować pacjentów?

Luty 2016 – przyjęcie do oddziału 3 pacjentów z kolonizacją
NDM: 1 kobieta, 2 mężczyzn, brak możliwości izolacji w
2 oddzielnych salach, propozycja kohortacji wszystkich
pacjentów w 1 sali

Brak zgody pacjentki, dalszy pobyt z innymi pacjentkami na
sali 5-osobowej, rozmowa z pacjentką szkolenie w zakresie
higieny w tym higieny rąk; 1 toaleta dla wszystkich pacjentek

Ognisko epidemiczne NDM przykład 1



Marzec 2016r – zgłoszenie ogniska epidemicznego

Kolonizacja przewodu pokarmowego u wszystkich 
pacjentek na sali, gdzie przebywała pacjentka 
skolonizowana NDM.  

Ognisko epidemiczne CPE



NDM – sytuacja 3. Stwierdzenie szczepu CPE w 
badaniach wykonanych w trakcie hospitalizacji

Izolacja i badania przesiewowe:

• Izolacja kontaktowa pacjenta do końca hospitalizacji.

• Niezwłoczne przeprowadzenie badań przesiewowych 
pacjentów hospitalizowanych w tym samym oddziale > 48 
godzin (w pierwszym rzucie pacjenci z kontaktu jeśli 
dodatni to cały oddział).

• Prowadzenie badań przesiewowych u wszystkich pacjentów 
hospitalizowanych > 48 godz. co tydzień przez okres 1 
miesiąca – zakończenie, jeżeli nie będzie nowego 
przypadku.



Przyczyny dodatnich CPE w trakcie 
hospitalizacji
• Pacjent z CPE w oddziale

• Informacja zwrotna z innego szpitala – nasz pacjent z CPE

• Pacjenci zakażeni CPE przyjęci z innych szpitali – nikt nie zebrał wywiadu, 
nie pobrano badań, brak wpisu w karcie informacyjnej

• Pacjenci hospitalizowani wcześniej w naszym szpitalu

• Pacjenci przyjęci z domu z kolonizacją – nie wykonano badań 
przesiewowych (wywiad zebrany niedokładnie, pacjenci z przeszłością 
szpitalną)

• Pacjenci przyjęci z domu z kolonizacją (bez przeszłości szpitalnej / opieka 
opiekunek, które zajmują się terminalnie chorymi)



Analiza stanu sanitarno-epidemiologicznego w Oddziale X w okresie marzec-
kwiecień 2016r:

w wymienionym okresie czasu nastąpiły poważne zmiany w zakresie 
sprzątania, personel sprzątający został w znacznej części wymieniony na 
nowy, niektóre osoby nie były przeszkolone do pracy w szpitalu, nie znały 
także języka polskiego, zmiany dotyczyły także personelu nadzorującego 
bezpośrednio personel sprzątający (zmiana brygadzistki). 

Z okazanych przez firmę dokumentów wynika, że do pralni oddawano 
mniejszą liczbę mopów w porównaniu z okresem wcześniejszym.

W czasie, w którym prawdopodobnie doszło do rozprzestrzenienia się NDM –
oddział przyjmował pacjentów na dostawki, w tym czasie zdarzyło się, że 
łóżka dla pacjentów pożyczano z oddziału Y, w którym było ognisko CPE!!!!

Ognisko epidemiczne CPE
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USŁUGA SPRZĄTANIA TO OBECNIE CZĘSTO OBSZAR, NA 
KTÓRYM CHCIAŁOBY SIĘ ZAOSZCZĘDZIĆ

CZY TO SIĘ OPŁACA??



Sprzątanie: kto, czym, w jaki sposób, jak często?





SPRZĘT REHABILITACYJNY

DEZYNFEKCJA
KTO?, KIEDY?, CZYM?, W JAKI SPOSÓB?

PRZECHOWYWANIE SPRZĘTU W 
ODDZIALE



Sprzątanie jest istotnym elementem w procesie zapobiegania zakażeniom 
szpitalnym.
Zmniejszenie liczby drobnoustrojów w środowisku szpitalnym odbywa się 
podczas procedur mycia i dezynfekcji.
Problemy z personelem sprzątającym – częste zmiany, brak znajomości języka 
polskiego, brak znajomości procedur szpitalnych 

Czy Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych:
• Uczestniczy w przygotowaniu specyfikacji
• Opracowuje kryteria nadzoru
• Uczestniczy w postępowaniu przetargowym

Higiena szpitalna 

70%  usługi sprzątania  to  usługi 
opiekuńcze – czy to się opłaca?



Nic poniżej łokcia!

Czy Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych:

• Uczestniczy w przygotowaniu specyfikacji?

• Uczestniczy w postępowaniu przetargowym?

• Czy ktoś pyta członków zespołu o zdanie?

Przetarg na ubrania



Ognisko epidemiczne CPE w 2016 roku -
podsumowanie
Dlaczego wystąpiło?

• Brak wiedzy i doświadczenia – bagatelizowanie potrzeby izolacji 

• Niewystarczająca higiena rąk

• Nieskuteczne szkolenia (szczególnie pracowników firmy sprzątającej)

• Niewystarczający nadzór zkz

• Niewłaściwa dekontaminacja łóżek

• Nieprecyzyjnie określone zakresy obowiązków 

• Braki kadrowe – niemożność wydzielenia personelu

• Niewłaściwa polityka ubraniowa

• Braki w wyposażeniu oddziału, jednorazówka zbyt mały asortyment



Ognisko epidemiczne CPE w 2016 roku -
podsumowanie
Jaką wiedzę zdobyliśmy, co zostało zmienione?

 poprawa w zakresie higieny rąk

 automatyzm w pobieraniu badań przesiewowych u wszystkich 
przyjmowanych pacjentów; należy uwzględnić badania nie tylko z odbytu 
ale też kolo- i ileostomii (poprawa w oszacowaniu potrzeb i kosztów)

 automatyzm w kohortacji i izolacji pacjentów

 automatyzm w pobieraniu badań od osób z kontaktu

 poważne, profesjonalne podejście do problemu

 zmiany kadrowe wśród osób sprzątających

 kontrola czystości ze znacznikami uv i poprawa dekontaminacji zwł. łóżek i 
toalet

Wyniki:

Brak nowych ognisk pomimo przyjmowania do oddziału pacjentów z kolonizacją



CPE – Zalecenia

• Badania przesiewowe

• Niezwłoczna izolacja / kohortacja pacjentów

• Nadzór nad sprzątaniem i dezynfekcją

• Nadzór nad przestrzeganiem higieny rąk (bez lakieru, w tym hybrydowego i wszelkich zdobień)

• Polityka ubraniowa „Nic poniżej łokcia”, 

• Właściwe stosowanie środków ochrony osobistej

• Ograniczenie nieuzasadnionego stosowania antybiotyków

• Obecność pielęgniarki epidemiologicznej w oddziale

• Zmodyfikowany sposób raportowania do PSSE (Mazowsze)

• Informacje w karcie wypisowej (dobra praktyka)

• Szkolenia personelu
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Problem CPE to problem interdyscyplinarny – pielęgniarki i lekarze oddziału, personel pomocniczy i 

sprzątający, zespół kontroli zakażeń, mikrobiolog, farmaceuta, Ordynator, Dyrekcja szpitala

KOMUNIKACJA ORAZ SZKOLENIA 
PERSONELU



CPE – jak postępować, aby  
osiągnąć sukces?



Odbiór szkoleń kiedy nic się nie dzieje

I-wszy etap:

sceptycyzm, zniecierpliwienie, znudzenie              



Odbiór szkoleń – problem w oddziale

II-gi etap: zainteresowanie, pytania, dyskusja





CPE (MDR) – rozmowa z pacjentem / rodziną 
pacjenta 

1. Przedstaw się
2. Powiedz jaką funkcję pełnisz
3. Staraj się zorientować jaką ilość informacji 

szczegółowych jest w stanie 
wysłuchać/zapamiętać pacjent

4. Nie strasz, nie bagatelizuj, informuj tak, 
aby pacjent miał pewność, ze rozmawia 
ze specjalistą

5. Przeprowadź szkolenie z higieny rąk, 
powiedz jak zachować się w obrębie sali, 
w toalecie, w domu (pranie)

6. Pozostawienie pisemnej informacji może 
być pomocne 



Szkolenia – zainteresowanie tematem osób decyzyjnych

III-ci etap: poczucie przydatności szkoleń, stawianie wymagań 
pracownikom        

Ordynator
Dyrektor





Państwowa Inspekcja Sanitarna

„Należy przestrzegać prawidłowego przygotowania rąk do 
pracy, tj. stosowania odzieży roboczej z rękawami powyżej 
łokcia, ręce bez biżuterii oraz paznokcie krótko przycięte, 
niepomalowane.” 



Streszczenie artykułu z Clinical Microbiology Newsletter w biuletynie SHL

• Naturalne paznokcie u rąk nie powinny być dłuższe niż ¼ cala, sztuczne 
paznokcie powinny zostać usunięte.

• Ograniczenia dotyczące długości paznokcia są opisane w zaleceniach WHO, 
CDC oraz Association of Operating Room Nurses czy Farmakopei, ponieważ 
długość paznokcia odgrywa istotną rolę w przenoszeniu drobnoustrojów na 
dłoniach lub paznokciach. 

• Fagernes i Lingas opublikowali badanie, w którym wzięło udział 465 
norweskich pracowników opieki zdrowotnej, i zwrócili uwagę, że paznokcie u 
rąk dłuższe niż 2 mm miały zdecydowanie związek ze wzrostem S. aureus. 

• Po standardowym myciu rąk przed operacją (głównie preparatem na 
chlorheksydyny) znacząco więcej bakterii znajdowało się na paznokciach z 
uszkodzonym lub starym lakierem niż na paznokciach świeżo pokrytych 
lakierem bądź naturalnych. Stary lakier = 4 dni



Procedura higieny rąk

Mycie i dezynfekcja musi obejmować wszystkie obszary dłoni, aby to 
osiągnąć należy:
• nosić odzież z krótkim rękawem lub podwinąć rękawy
• zdjąć biżuterię i zegarek 
• mieć krótkie paznokcie tak, aby nie były widoczne od strony dłoniowej 

(maksymalna długość do 0,5 cm)
• nie nosić paznokci sztucznych, żelowych, akrylowych oraz naklejek na 

paznokcie 
• usunąć z paznokci lakier, w tym lakier hybrydowy
• skaleczenia i otarcia na dłoniach zabezpieczyć wodoodpornym 

opatrunkiem



1. Zrozumienie problemu i dobra współpraca 

2. Badania przesiewowe 

3. Izolacja / kohortacja

4. Higiena rąk – bezwzględna dyscyplina!!!

5. Higiena powierzchni, sprzątanie i dezynfekcja, 
postępowanie z odpadami i bielizną szpitalną 

6. Polityka ubraniowa

7. Informacja dla pacjenta – adekwatna i zrozumiała

8. Współpraca z zespołem kontroli zakażeń

9. Ewentualnie czasowe wstrzymanie przyjęć pacjentów

Podsumowanie


